



Lektionsutbud och priser 2021. 

Ny elev börjar alltid med en 50 minuters lektion och får ett intervjuformulär via mail med 
frågor att besvara innan vi träffas. Efter varje lektion får du skriftlig feedback på det vi 
tränat på och varför och vad som är viktigt för dig att komma ihåg.


Lektion om 50 min. 700:-. 


25 min uppföljningslektion. 400:-


Spellektion i simulator på Olympiahallen i Helsingborg. 
50 minuter. Introduktionspris 700:-. Spela din favoritbana tillsammans med mig samtidigt 
som du får råd och tips för att bli en bättre spelare.


Spellektion 9-hål. På Värpinge Golfbana eller Academy Course PGA National.

Under en spellektion har vi möjlighet att fördjupa oss i fler delar av ditt golfspel. 

T ex din rutin och dina förberedelser innan, under och efter slag. Hur du tar beslut och 
vilka beslut du tar. Spelstrategi och taktik. Nämnda saker är några viktiga ingredienser 
som har stor påverkan på resultatet. Det finns många fler ingredienser som påverkar. 

Hur det är för dig märker vi under rundans gång.

Innan vi träffas får du ett intervjuformulär via mail som du sänder tillbaka till mig innan vi 
träffas. 

Inkluderar intervju, rangebollar, greenfee och skriftlig feedback. 2 400:-


Eliminera Yips-lektion. SunessonMetoden®

Om du lider av okontrollerbara ryckningar i händerna under utförandet av närspelsslag 
eller puttar har jag utarbetat ett sätt att bli av med det som har visat sig fungera för ett 
flertal spelare, inklusive mig själv, och jag har provat allt och lite till sedan 1990. Jag kallar 
den SunessonMetoden® och den har jag ”filat” på sedan 2006. Det finns många faktorer 
som påverkar och många olika former av lösningar. Jag hjälper till med att hitta det som 
fungerar för dig.

Även här föregås den första lektionen med en intervju och givetvis får du skriftlig 
feedback att ta med hem för att komma ihåg allt av betydelse för dig.

Första 50 min 1 400:-. Om det krävs mer tid för att hitta en fungerande puttning för dig 
kostar andra 50 min lektionen 700:-. Tredje lektionen kostar ingenting om det, mot 
förmodan, inte fungerar som du vill. Du kommer i vilket fall som helst blivit bättre rustad 
att minska bekymren.


Tidsbokning:

Ring eller sms:a 0706-65 64 64. Maila till magnus@golfkonsult.com eller 
magnussunesson@niblickgolf.se 


Vad behöver du hjälp med? Skriv några rader på mail eller sms:a mig.


Välkommen! 


GOLF ACADEMY




