
30/1 18.00-20.00  Klubbrummet Hooks GK
5/2   18.00-20.00  Klubbrummet Hooks GK

Välj ett av de två datumen som passar dig bäst! Peter Grimfjord håller en kostnadsfri föreläsning som 
handlar om hur vi på ett sunt, enkelt, effektivt och flexibelt sätt kan utveckla vårt golfspel, oavsett 
vilket handicap vi har. En spinoff på fjolårets föreläsning 4-Nycklar!

x Grunderna -  Varför de är så viktiga att förstå och hur de då kan vara enklaste sättet till bättre slag! 
x Rörelsen/Tekniken/Sving dna - En bättre bollträff mycket oftare! Hur kul vore inte det? 
x Spelet på banan och i huvudet - Få de sista pusselbitarna på plats för roligare spel och lägre score!

Anmälan till:  peter@hooksgk.se   Uppge namn, mailadress, Torsdag 30/1 eller Onsdag 5/2 

Vi hoppas såklart att detta ger dig mersmak och motivation till att att fortsätta utvecklas med oss 
tränare på Hook! Då kan du bl.a. anmäla dig till Vinterträningen och/eller Träningskortet som du kan 
läsa mer om nedan!

Vinterträning - Start V.8
6 grupper á max 6 personer vid 5 tillfällen i våra studios på Hook så du är igång när banorna öppnar.
(Föreläsningsdeltagare 30/1 och 5/2 har förtur)

21-22 Mars
Grand Opening I shopen

23 Mars
Grönt Kort kurs Introduktionskväll

Träningskortet - Start V.17
För dig som vill träna i grupp och ha ett flexibelt träningsupplägg!
Träningskortet är som att gå på pass på Friskis o Svettis eller andra typer av gym med olika innehåll 
från pass till pass. Du väljer själv när du vill träna och hur ofta! Olika teman från de längsta slagen till 
de kortaste som du efter egen planering kan anmäla dig till! Med ett träningskort har du möjlighet att 
träna med instruktör flera gånger varje vecka! Perfekt för golfvänner, onsdagsgänget eller familjen att 
gå ihop och träna! Info om passens innehåll, tider och priser presenteras inom kort här på hemsidan!



16 April
Damernas Modevisning

23 April
Herrarnas Modevisning 

2 Maj
Megademo

Välkomna!

 

 
 


