Protjenester vinteren 2017
Som de aller fleste har fått med seg har vi i Kristiansand Golfklubb gått til innkjøp av to stk. Trackman
Golfsimulatorer. I tillegg til å kunne spille nærmere 90 fantastiske og kjente baner, er Trackman et
meget solid verktøy til både custom fitting og svinganalyse. Ønsker du litt mer informasjon om
Trackman, kan du klikke deg inn HER.

Så i stedet for å legge golfkøllene på hylla gjennom hele
vinteren, er det et meget godt alternativ å faktisk trene litt.
Ved å holde svingen i gang samt litt instruksjon, er sjansen
stor for at du får mer ut av golfen når våren kommer. Under
finner du litt informasjon om hva som tilbys gjennom
vinteren.

Priser protimer etc.
Protime/svinganalyse
5 protimer (prokort)
Svinganalyse Tracman
Custom Fitting
Protime gruppe

25 minutter
Á 25 minutter
50 minutter
Gratis ved kjøp av utstyr
50 min.

Kr. 350,Kr. 1.500,Kr. 600,Kr. 500,Kr. 990,-

Priser på leie av simulator
Ukedager
Ukedager
Rabatthefte
Rabatthefte

09:00 – 15:00
15:00 – 22:00
10 timer
30 timer

Kr. 225,- per time
Kr. 250,- per time
Kr. 1.950,Kr. 4.950,-

Fellestrening
Gjennom vinteren vil vi arrangere fellestreninger med maks 4 personer per gruppe. Totalt legges det
opp til 10 timer gjennom vintersesongen hvor begge simulatorene tas i bruk. Treningene vil
inneholde både felles og individuell instruksjon.
Pris kr. 2.000,- per person
Prisen inkluderer også 2 gratis simulatortimer til ren egentrening.
Driverkurs
Kurset går over to dager og vi vil se på hvordan du kan maksimere din lengde ut fra tee. Faktorene vi
skal se på er blant annet køllehastighet, sving spor, vinkel inn til ball. Vi bruker Trackman for å få målt
faktorene og video for å se på det tekniske.



Tirsdag 28. november kl. 17:00 – 19:00
Tirsdag 05. desember kl. 17:00 – 19:00

Pris kr. 700,- per person. (Maks 4 personer per kurs)

Pitch og Chip
Er du en av de som treffer bakken før ballen, treffer midt på ballen eller sliter med avstands
bedømmelse? Eller er du usikker på hvilken kølle du skal bruke fra forskjellige posisjoner eller
avstander? Da er dette kurset for deg.



Onsdag 30. november kl. 17:00 – 19:00
Onsdag 06. desember kl. 17:00 – 19:00

Pris kr. 700,- per person. (Maks 4 personer per kurs)
Veien til golf - oppfrisking
Kurset passer for deg som ikke har spilt så mye de siste årene og vil friske opp kunnskapene eller er
en ganske ny golfspiller. Mulig du også har spilt golf lenge, men at reglene og basiskunnskapene
trenger oppfriskning.



Lørdag 02. desember kl. 10:00 - 13:00
Søndag 03. desember kl. 10:00 – 13:00

Kurset inneholder:






Teori
Regler
Scorekort
Golfbox
Instruksjon på golfsimulator

Pris kr. 650,- per person. (Maks 8 personer per kurs)
Kølleverksted
Bruker du golfsettet ditt jevnlig, bør du også bytte grep jevnlig. Foruten ren slitasje, blir grepene også
harde og vonde i løpet av en sesong eller to. Har du vært uheldig - eller prøvd å svinge rundt ett tre, kan
også skaft byttes
Priser:









Skifte av grep
Puttergrep
Forlenging av kølle
Kutting av skaft
Liming av hode
Nytt driver / wood skaft
Skaftskifte – stål
Skaftskifte – grafitt

fra kr. 120,- til kr. 190,- per grep
Fra kr. 250,kr. 75,- pluss grep
kr. 25,- pluss grep
kr. 150,fra kr. 700,kr. 400,kr. 500,-

Kontaktinformasjon
Om du ønsker annen type oppfølging eller lurer på noen av produktene som fremkommer over, er
det selvfølgelig bare å ta kontakt.
HeadPro:

Marius R. Andersen
mob. 481 23128
mail: marius@kristiansandgk.no

