
NYBÖRJARKURSER 2019 
Vi fortsätter med vår mycket populära nybörjarkurser på Bro-Bålsta GK.  
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig golf under professionell ledning. Vi går 
igenom de olika momenten som Svenska Golfförbundet har som krav på oss som 
auktoriserad utbildare.  

Målgrupp: Nybörjare, för dig som provat lite eller ingenting alls. 

Mål: Att du får prova på de olika momenten inom golfen och lära dig grunderna under 
professionell ledning. Detta ger dig bra förutsättningar att utveckla din golf efter din 
ambition, dina förutsättningar och mål.  
Ta chansen du också att prova detta underbara spel. 

Pris: Ericsson 845:- ( Ord. Pris 995:- )  

Antal: 6-10 personer  
Ingår: Träning i grupp 10 lektionstimmar (ca 7,5 praktik och ca 2,5 teori), lån av 
klubbor och fria rangebollar under kurstillfällena samt 4 fria rundor på BBGK's fina 
niohåls bana. 
Frivilliga tillägg: SvGF's bok ”Grönt Kort” samt inloggningskod.  
Boken köps i klubbens reception. 

Kurstillfällen tom juni:  
NB kurs #1   Lör 27/4 kl 13.00-16.30 + Sön 28/4 kl 9-12.30  
NB kurs #2   Sön 5/5 kl 9-17 
NB kurs #3   Lör 18/5 kl 9-17 
NB kurs #4   Lör 1/6 kl 9-12.30 + Sön 2/6 kl 9-12.30 
NB kurs #5   Sön 16/6 kl 9-17  

Teori; Mån 20/5 eller Ons 12/6 kl. 18.15-20.45 (du väljer dag som passar dig bäst) 
* (Familjerabatt; tredje personen betalar 795:- och där på följande betalar 595:-) 

Anmälan: På www.jiva.nu under BOKA KURS, direkt i shopen eller med ett mail till 
golf@jiva.nu, där du anger kurs #, namn, email och mobil #. 
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FORTSÄTTNINGSKURSER 2019 HCP 54-37 
Våra FORTSÄTTNINGSKURSER på Bro-Bålsta GK vänder sig till dig som vill 
komma igång igen och/eller ta dig ner mot hcp 36 och utveckla din golf under 
professionell ledning. Vi går igenom de olika momenten som Svenska Golfförbundet 
har som krav på oss som auktoriserad utbildare och bygger vidare på det du redan 
lärt dig. 

Målgrupp: Nybörjare men för dig som t.ex redan gått en nybörjarkurs, prova på kurs, 
eller motsvarande men ej kommit igång riktigt.  

Mål: Att du får prova på och utveckla de olika momenten inom golfen och repetera 
grunderna under professionell ledning. Detta ger dig bra förutsättningar att fortsätta 
din golfutveckling efter din ambition, dina förutsättningar och mål. Ta chansen att 
komma igång med detta underbara spel. 

Pris: Ericsson 845:- ( Ord. Pris 995:- ) 

Antal: 6-10 personer  

Ingår: Träning i grupp 10 lektionstimmar (ca 7,5 praktik och ca 2,5 på banan), fria 
rangebollar under kurstillfällena samt 4 fria rundor på BBGK's fina niohåls bana.  

Kurstillfällen tom juni: 
NB Forts. kurs #1   Lör 11/5 kl 9-17 
NB Forts. kurs #2   Lör 1/6 kl 13.30-17 + Sön 2/6 kl 13.30-17 
Spel på banan        Mån 3/6 kl 18.15-20.45  

Anmälan: På www.jiva.nu under BOKA KURS, direkt i shopen eller med ett mail till 
golf@jiva.nu, där du anger kurs #, namn, email och mobilnummer. 
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NB/FORTS. KURSER 2019 INDIVIDUELL 
Vi fortsätter med vår individuella nybörjarkurser och fortsättningskurser på  
Bro-Bålsta GK. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig golf under professionell ledning men 
villl ha ett individuellt allternativ. Vi går igenom de olika momenten som Svenska Golfförbundet 
har som krav på oss som auktoriserad utbildare.  

Målgrupp: Nybörjare, för dig som provat lite eller ingenting alls. Eller för dig som t.ex redan 
gått en nybörjarkurs, prova på kurs, eller motsvarande men ej kommit igång riktigt eller du som 
har hcp 54-37. 

Mål: Att du får prova på de olika momenten inom golfen och lära dig/repetera grunderna under 
professionell ledning. Detta ger dig bra förutsättningar att utveckla din golf efter din ambition, 
dina förutsättningar och mål. Ta chansen du också att prova detta underbara spel och komma 
igång med din golf. 

Pris: Ericsson 1.270:-/person (Ord .pris 1.495:-/person) 

Antal: 1-3 personer  

Ingår:  
1 pers. (1x45 min + 3x25 min)  
2 pers. (4x45 min), 
3 pers. (5x45 min)  
 
Plus en teorilektion (2,5 timmar i grupp) för dig som går nybörjare individuell och för dig som 
går fortsättning individuell ingår ett tillfälle på banan (2,5 timmar i grupp).  
Lån av klubbor och fria rangebollar under kurstillfällena samt 4 fria rundor på BBGK's fina 
niohåls bana. 

Frivilliga tillägg: SvGF's bok ”Grönt Kort” samt inloggningskod.  
Boken köps i klubbens reception. 

Teori nybörjare; Mån 20/5 eller Ons 12/6 kl. 18.15-20.45 (du väljer dag som passar dig bäst) 
Fortsättning; Spel på banan Mån 3/6 kl 18.15-20.45 
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