Tematräning (3 x 1 h)
Vi startar tre grupper med max 6 personer/ grupp där
vi tränar tillsammans med våra tränare Martin, Michaell
och Viktor vid sammanlagt tre tillfällen (1 h/gång) under
våren. Under tre olika temapass utvecklar vi tekniken i
pitch/bunker, chip- och svingrörelsen. Tränarna utgår
från din kunskapsnivå, därför är spelhandicapet inte
viktigt.
Pris 700 kr. Max 6 deltagare/tränare.
Michaell: Onsdagar 4/5, 11/5, 18/5 kl 18-19
Martin: Tisdagar 3/5, 10/5, 17/5 kl 11-12
Viktor: Onsdagar 27/4, 4/5, 11/5 kl 17-18
Digital anmälan på hemsidan.

Bättre golf
för alla
– hela livet

Seniorträning
Välkommen att anmäla dig till seniorträning på Gustavsvik! Vi erbjuder två grupper för dig som är dagledig, där
du under totalt tre pass får möjlighet att se över din sving
och golfens olika delar tillsammans med vår tränare
Viktor Williamson.
Grupp 1: Tisdagar 26/4, 3/5, 10/5 kl 9-10
Grupp 2: Torsdagar 28/4, 5/5, 12/5 kl 9-10
Pris 700 kr. Max 6/grupp
Anmälan digitalt via hemsidan.

Övrig gruppträning hos oss!
Du vet väl om att våra tränare erbjuder många fler
gruppträningspass under säsongen? Tränarna hjälper dig
med din golf oavsett om du vill träna i grupp eller ensam.
Se hela träningsutbudet på vår hemsida https://orebrogolf.se/traning/grupptraning
Välkommen med din anmälan!

För dig som är ny i golfen
Måndagar med start den 2 maj kl 17.00 på korthålsbanan, Gustavsvik
Kom igång med golfspelet, träffa andra nya inom
golfen och prova olika, lättsamma spelformer tillsammans med våra klubbfaddrar. Vi spelar 9 hål på korthålsbanan i lugn och ro, om önskemål finns fortsätter vi på stora banan under sommaren. Spelkvällarna
är ett bra komplement till din nybörjarutbildning
och en bra väg in i golfen. Samling tillsammans med
klubbfaddrar vid bollautomaten kl 17.00 för gemensam uppvärmning, första start kl 17.30.
Ingen avgift. Anmäl senast dagen innan till
faddergolf@orebrogolf.se.
Med reservation för ev. ändringar

Vi hjälper dig med din golf!
PGA Clubprofessional Michaell Lundström,
0706–57 92 29, micke.lundstrom@orebrogolf.se
Qualified Trainee Viktor Williamson,
0768–23 00 18, viktor.williamson@orebrogolf.se
PGA Clubprofessional Martin Sterner.
070–542 86 72, martin.sterner@orebrogolf.se
Vi på Örebro City Golf & CC vill erbjuda dig som
medlem möjlighet att utveckla ditt golfspel utifrån dina
förutsättningar och mål. Klubbgemenskapen är också
viktig för oss, därför genomsyrar kombinationen nytta
och nöje vårt aktivitetsprogram. Vi hoppas att du hittar
något som passar dig.

Välkommen!

Aktivitetsprogram 2022
För dig över 22 år
Glädje Professionalism Nytänkande
019–10 11 00 • www.orebrogolf.se

Här är aktiviteterna du inte får missa. Gruppträning är ett socialt, roligt och inspirerande
sätt att bli en bättre golfspelare. Använd
gärna ditt friskvårdbidrag hos oss.

Målgrupp kvinnor

Målgrupp män

Kick off-träning inför säsongen

Kick off- träning inför säsongen

Söndag 1 maj på Gustavsvik, kl 13-16
Vässa tekniken inför säsongen med våra tränare Michaell, Martin och Viktor. Under tre timmar fokuserar vi på
tekniken i fulla slag och närspel (sving, pitch/bunker och
putt) och ger dig både tips och inspiration inför fortsatt
träning och spel. Du träffar alla tränare under passet!
I priset 500 kr ingår fika. 6 deltagare/tränare. Digital
anmälan på hemsidan.

Söndag 1 maj på Gustavsvik, kl 9-12
Vässa tekniken inför säsongen med våra tränare Michaell, Martin och Viktor. Under tre timmar fokuserar vi på
tekniken i fulla slag och närspel (sving, pitch/bunker och
putt) och ger dig både tips och inspiration inför fortsatt
träning och spel. Du träffar alla tränare under passet!
I priset 500 kr ingår fika. 6 deltagare/tränare). Digital
anmälan på hemsidan.

Drop in-träning med föranmälan, kvinnor

Drop in-träning med föranmälan, män

Tisdagar på Gustavsvik kl 17-18
Enkelt och bekvämt sätt att träna i grupp. Drop in-träning
med föranmälan till varje tillfälle. Först till kvarn gäller…
Vår tränare Viktor Williamsson finns alltid på plats.
Anmälan direkt till viktor.williamson@orebrogolf.se
Pris 150 kr/tillfälle
April: 26
Maj: 3, 17, 24
Juni: 7, 21
Augusti: 16, 30

Tisdagar på Gustavsvik kl 18-19
Enkelt och bekvämt sätt att träna i grupp. Drop in-träning
med föranmälan till varje tillfälle. Först till kvarn gäller…
Vår tränare Viktor Williamsson finns på plats.
Anmälan direkt till viktor.williamson@orebrogolf.se
Pris 150 kr/tillfälle
Maj: 3, 24
Juni: 21
Augusti: 16, 30

Spelkvällar för klubbens tjejer i alla åldrar
Vill du träffa nya kvinnliga spelkompisar och sällskapsspela under lättsamma former? Välkommen till våra
torsdagsträffar på Gustavsviksanläggningen. Vi samlas
kl 17.30 för gemensam uppvärmning på rangen, därefter delar vi upp oss i bollar och spelar 9 hål tillsammans
på stora banan (de som vill får gärna fortsätta). Ingen
tävling, inga krav – bara spel och härligt umgänge. Ibland
får vi också inspiration och hjälp av vår tränare Michaell
Lundström under uppvärmningen.
Ansvariga på plats: Lena Klasson, Helena Martikainen,
Jenni Sterner och Micke Lundström
Vi kör 5/5-16/6 (uppehåll kristi himmelfärd). Micke ger
tips och råd under uppvärmningarna den 5/5, 19/5, 2/6
och 16/6.
Max 16/tillfälle
Pris: Du bekostar rangebollarna själv
Anmäl dig senast tisdagen innan kl 12 till
jenni.sterner@orebrogolf.se. Först till kvarn…

Målgrupp kvinnor och män
Spelträningspass
Torsdag 26 maj (Kristi himmelfärds dag) kl 8.30-ca 13
på Gustavsvik och Elon Ljud och bild-banan
Välkommen till ett kombinerat tränings- och spelpass!
Utveckla ditt spel på banan och lär dig göra smartare
val. Våra tränare Michaell och Viktor inleder passet med
spelförberedande träning, vi tränar sving och putt samt
pratar rutiner under spel/på banan. Därefter går vi ut på
korthålsbanan, spelar scramble och fokuserar framför allt
på olika närspelssituationer på banan.
I priset 700 kr ingår fika. Max 12 personer.
Vid anmälan fyll i hcp.
Digital anmälan på hemsidan.

Fulla slag och närspel
Måndag 6 juni på Gustavsvik kl 9-12.
Vi svingar oss uppåt från järn till drive! Målet är att slå
längre och rakare samt få bättre precision i närspelet.
Våra tränare Martin, Michaell och Viktor fokuserar på
chip, pitch- och bunkerslag samt sving i ett tretimmarspass.
I priset 500 kr ingår fika. 6 deltagare/tränare.
Digital anmälan på hemsidan.

Drop in-träning med föranmälan
Onsdagar på Gustavsvik kl 19-20
Enkelt och bekvämt sätt att träna i grupp. Vår PGA-pro
Michaell Lundström är alltid på plats. Föranmälan och
platsbegränsning gäller, först till kvarn...
Anmälan direkt till micke.lundstrom@orebrogolf.se
Pris 150 kr/tillfälle
Maj: 4, 11, 18, 25
Juni: 8, 15
Augusti: 10, 17, 31
September: 7

Med reservation för ev. ändringar

