
                      

                GÅ TIL GOLF 2.0

Vi introducerer nu Gå til Golf 2.0 versionen der er designet som et golfudviklings program for at 
give dig de bedste mulighederne til at spille bedre og effektivere golf. 
Vi har sat sammen et program med faste datoer til fælles træning i kombination med individuel 
træning. Under 3 måneder ( April, Maj og Juni) så får du mulighed at deltage i 8 fællestræninger/ 
måned. Totalt 24 muligheder til at blive bedre. Du vælger selv hvilke du vil deltage på, eller hvis du 
kommer på dem alle sammen. Samtidligt med disse fællestræninger så kan du udnytte 2 x 25 min 
individuelle lektioner/måned.

Vi kommer at starte op med en Fælles session den 3/4 hvor vi går igennem hvad der skal til for at 
gå ned i hcp, eller bare spille til sin hcp. Hvordan træner man det? Er der en "magic formula" til at 
gå ned i hcp?
Vores fælles træninger kommer at være bygget op som lidt stations træning, med supervised 
practice. Hvor du får redskaberne og øvelserne til at flytte dit spille Nivå til det Nivå du ønsker. 
Dette i kombination med de individuelle lektioner, hvor vi træner og forbedrer din individuelle 
teknik, kommer til at løfte dit spil.

Du melder dig på enten Klas hold eller Marcs Hold. Der kan ikke skiftes mellem trænerne. 
Du betaler månedsvis, men er tilmeldt og kommittet til de 3 månederne. Hvor mange træninger 
eller lektioner du bruger er helt op til dig. De individuelle lektionerne aftaler du selv når det passer 
dig, med den træner du har tilmeldt dig

Pris 1300,- / Måned
Minimum 10 deltagere og Max 20

Tilmelding eller spørgsmål via mail til

Klas Olsson  klas@kgkgolf.dk
Marc Molin.  marc@kgkgolf.dk



Klas Datoer og Tider.                                      Marcs Datoer og Tider

4/4     17-18.     6/4. 17-18.                            Uge 14.  Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
13/4    17-18.    15/4. 14-15.                          Uge  15.  Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
18/4.   17-18.    20/4.  17-18.                         Uge. 16   Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
27/4.   17-18.    29/4.  14-15.                         Uge 17    Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
2/5.     17-18.    4/5.    17-18.                         Uge 18    Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
11/5.   17-18.    13/5.  14-15.                          Uge 19.  Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
18/5.   17-18.    20/5.  14-15.                         Uge  20   Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
25/5.   17-18.    27/5.  14-15.                         Uge  21.  Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
1/6.     17-18.    3/6.     14-15.                        Uge 22.   Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
8/6.     17-18.    10/6.   14-15.                        Uge 23.   Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
13/6.   17-18.    15/6.   17-18.                        Uge 24    Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17
20/6.   17-18.    21/6.   17-18.                        Uge 25.   Onsdag kl. 19-20 & Søndag kl  16-17


