SUPERSTART SVERIGE

Häng med på
Superstart höst edition!
AVSLUTA
N
SÄSONGE
PÅ TOPP!

HÄNG MED GOLFSKOLAN TILL
OMBERGS GOLF RESORT I SEPTEMBER!*
GE DITT GOLFSPEL DEN BÄSTA PRESENTEN SOM
FINNS! Följ med på Svensk Golf Superstart där våra
duktiga tränare ger din golf precis det energitillskott
som behövs för att 2021 ska bli den bästa säsongen
hittills. Här får du analysen av hur du kan förbättra
ditt spel och verktygen för att göra det. Med dig hem
får du, utöver en härlig dos nyvunnen motivation,
även flera övningar som du kan jobba på hela vägen
fram till första utslaget 2021. Dessutom får du under
tre härliga dagar njuta av en av Sveriges främsta
golfanläggningar, Ombergs Golf Resort. Med ett underbart vackert läge, med ändlösa vyer över Vättern,
får du en välskött bana och utmärkta träningsytor.
Du bor i bekväma rum precis intill banan och äter
gott på anläggningens restaurang. Passa på och följ
med på årets bästa svenska träningsresa!

DINA TRÄNARE

* Vi på Svensk Golf följer utvecklingen av COVID-19 och kommer självklart att följa myndigheternas rekommendationer om de skulle ändras framöver. Tills vidare bjuder vi in till Superstart på Omberg och vi hoppas
att golfsäsongen kommer igång som planerat! För er information gäller öppet köp vid detta evenemang
till följd av situationen som råder.

SUPERSTART

Robin Stålebring
Robin började spela golf
som 12-åring och har
varit en aktiv instruktör
som ofta arbetar med
tekniska hjälpmedel för
att utveckla sina elever.

Robert Löfqvist
Viktiga faktorer som har
betydelse för att spela
golf är mental inställning,
rörlighet, utrustning. Men
viktigast är att alltid ha kul.

27–29 SEP
Läs mer på: www.svenskgolfevent.se

DITT PAKET
Fyra lektionspass som behandlar alla
delar av spelet.
Tre rundor på Ombergs Golf Resort
Avslutningstävling (valfritt, annars
vanligt spel).
Fria rangebollar.

Maria Bertilsköld
Maria är ny i golfskolan
2019. Hon har under 10
år arbetat som coach i
landslagsverksamheten
med huvudansvar för
damer och flickor.

I SAMARBETE MED

Niclas Björnsson
Pro på Sollentuna GK
med ett förflutet som
tourspelare i Europa och
Asien. Niclas har den
enkla träningsfilosofin att
”lätt är rätt”.

SPONSORER

Två nätter i dubbelrum på Ombergs
Golf Resort.

OMBERGS
GOLF RESORT

Två frukostar, tre luncher.
Två trerättersmiddagar (exkl. dryck).
Inträde till relaxavdelningen ingår under
hela vistelsen.
Pris: 5 495 kr (enkelrumstillägg 400 kr).
Ombergs Golf Resort har även tagit fram
specialpris om ni önskar komma dagen innan.
Kontakta Omberg för mer info.

BOKA NU PÅ www.OMBERGSGOLFRESORT.se

eller info@ombergsgolfresort.se
tel nr: 0144-12160

ARRANGERAS AV

