Nybörjare på Öijared
Utbildning – för vuxna och dig från 15 år
Det är enkelt att lära sig och börja spela golf på Öijared!
Du kan välja mellan att gå vardagar/helger ”Grunden” eller en sk Intensivhelg för Nybörjare.
Oavsett vilken variant, så behöver du lägga en hel del egen träningstid utöver kurstid för att
bli en golfare. En del av teorin görs innan kursstart, på egen hand, digitalt.
Skillnaderna mellan de båda alternativen ser du i texten nedan.

Medlemskap Vill du bli medlem i Öijared så kan du kombinera utbildningen med tex ett
förmånligt Startmedlemskap där kursen ingår, för endast 4795 kr.
Läs mer om detta medlemskap och andra alternativ på Öijareds hemsida.

Medlemsledd Fadderverksamhet
Varje tisdag kväll & söndag eftermiddag hela säsongen, from 19 april preliminärt, erbjuder
Öijared Golfklubb medlemsledda fadderrundor för medlemmar på någon av våra banor.
I mån av plats får du lov att delta 12 ggr. Läs mer på klubbens hemsida här.

Nybörjarkurs - Grunden
Du komponerar din egen kurs utifrån när du kan. Vi erbjuder pass kontinuerligt under
vardagskvällar och helger.
Grundpass 0 – Teori på egen hand via nätet. Klicka här!
Grundpass 1 – Intro spel & sving med järnklubba. Golfvett
Grundpass 2 – Sving, samt putt & chip
Grundpass 3 – Chip, pitch & bunker. Regler.
Grundpass 4 – Sving, putt & chip
Här kan du komma att möta olika deltagare från gång till gång, eftersom upplägget är
flexibelt med din unika turordning/val av pass.
Pris: 1.895 kr/ person
Teoridelen & prov kommer finns tillgängligt digitalt, utan kostnad, via Min Golf.
Om du vill ha materialet i bokform tillkommer 300 kr.

Intensivhelg för Nybörjare
Väljer du detta alternativ, så får du introduktion till golfen, klubben och tränar de olika
grundslag tillsammans med samma grupp över en helg.
Detta passar extra bra för dig som redan kan lite grann, gått en kurs för många år sedan,
eller för dig som vill komma igång snabbt.
Pris 1.895 kr/ person. (Lunch ingår ej under dagarna)
Om du har frågor kring våra Nybörjarkurser, kontakta:
Pia Evertsson på 0709-55 04 65, eller maila på pia@oijaredga.se .
Lämna gärna ditt telefonnummer, så ringer Pia upp dig.

Nybörjarkurser – Säsongen 2022
”Grunden”
Grundpass 0
Grundpass 1
Grundpass 2
Grundpass 3
Grundpass 4

Teori
-Gör du på egen hand hemma innan pass 1!
Intro spel & sving. Golfvett
tor 5 maj
18.00-20.15 PB
Sving, samt putt & chip
tor 12 maj 18.00-20.15 PB
Chip, pitch & bunker. Regler
tor 19 maj 18.00-20.15 PB
Sving, putt & chip
tor 2 juni
18.00-20.15 PB

Grundpass 0
Grundpass 1
Grundpass 2
Grundpass 3
Grundpass 4

Teori
-Gör du på egen hand hemma innan pass 1!
Intro spel & sving. Golfvett
sön 8 maj
09.00-11.15 AS
Sving, samt putt & chip
sön 15 maj 09.00-11.15 AS
Chip, pitch & bunker. Regler
sön 22 maj 09.00-11.15 AS
Sving, putt & chip
sön 5 juni
09.00-11.15 AS

Grundpass 0
Grundpass 1
Grundpass 2
Grundpass 3
Grundpass 4

Teori
-Gör du på egen hand hemma innan pass 1!
Intro spel & sving. Golfvett
tor 18 aug 18.00-20.15 PB
Sving, samt putt & chip
tor 25 aug 18.00-20.15 PB
Chip, pitch & bunker. Regler
tor 1 sept
18.00-20.15 PB
Sving, putt & chip
tor 8 sept
18.00-20.15 PB

Grundpass 0
Grundpass 1
Grundpass 2
Grundpass 3
Grundpass 4

Teori
-Gör du på egen hand hemma innan pass 1!
Intro spel & sving. Golfvett
sön 21 aug 09.00-11.15 AS
Sving, samt putt & chip
sön 28 aug 09.00-11.15 AS
Chip, pitch & bunker. Regler
sön 4 sept 09.00-11.15 AS
Sving, putt & chip
sön 11 sept 09.00-11.15 AS

Nybörjarkurs Intensivhelger 2022
Lör-sön 9 - 10 april

09:00 - 15:00

PE/AS

Lör-sön 23 - 24 april

09:00 - 15:00

AS/PB

Lör-sön 7 – 8 maj

09:00 - 15:00

PB/PE

Lör-sön 21 - 22 maj

09:00 - 15:00

PB

Lör-sön 4 – 5 juni

09:00 - 15:00

PB/PE

Lör-sön 13 – 14 augusti

09:00 - 15:00

AS/PE

Lör-sön 27 – 28 augusti

09:00 - 15:00

PB

Lör-sön 3 - 4 september

09:00 - 15:00

PB/PE

Anmälan/frågor till:
Öijared Golfshop, Charlotte
eller maila:

Mobil 0302-373 20
kurs@oijaredga.se

