
Utbildning är en avancerad kurs. Där fokus ligger på hur man får skaft och 
klubbhuvud att “synka” mot golfaren sving, på absolut bästa sätt. 

Föreläsare är David Leet (bilden), som är en av Norden bästa klubbmakare.

Mål med utbildningen:

Kursdeltagaren kommer få en högklassig utbildning, på hur man 
genomför en kvalificerad clubfitting. Hur man får rätt utrustning till 
alla grupper av golfare och deras olika svingstilar. 

Förstå materialets inverkan på bollflykten.

Se på olika filmklipp och därmed kunna anpassa utrustningen efter 
kunden/golfarens olika behov (ingen är lik den andra!!).

MOI-matchning på woods, irons och därmed få en 100% bra bag 
set up!

Kunna utföra en putter och wedgefitting live, med loft & lie-maskin tillhands.

Få insikt i kostnads- och investeringskalkyler för relevant clubfitting-utrusning.

kurslitteratur, kataloger, lunch och fika.

Välkomna till kursen, som kommer lyfta ert golfkunnande!

Wilprod Sportagenturer AB / Wishon Golf Nordic

Målet med denna kurs är att David Leet kommer göra clubfittning mer lättförstådd. Du kommer få en unik

förståelse för alla delar som behövs i klubbmakeri och när en riktig “custom fitting” görs.

Utbildningen vänder sig dig, som vill öka dina kunskaper inom området.

Club 2 Swing med David Leet & Wishon Golf Nordic/Wilprod Sportagenturer AB

Kostnad: 3 998 skr + moms

Tid: 21-22 november 2016

Plats: Falsterbo GK

Ingår i kursen: Föreläsning, utbildningsmaterial, 

Anmälan sker till: peter.qvarfordt@wishongolf.se

Certifikat: Efter godkänd tentamen.

mailto:peter.qvarfordt@wishongolf.se


Ord från Tom Wishon och tidigare kursdeltagare:

”David Leet is VERY VERY GOOD – I have always thought of 
David as the best example of what a PGA pro can be – a great 

There cannot be more than a very few other pros in the world

      "Jag lärde mig enormt mycket under mina dagar med David och
      detta har hjälpt mig jätte mycket i mitt arbete med att koppla ihop 
      svingtekniken med utrustningen"

 
Får en ökad förståelse för sambanden mellan utrustning/teknik, plus lite små

“Mycket givande med praktik och tips i Davids verkstad, varvat med
teori och många möjligheter till frågor. 

Kanon!”

Ölands GK

player, a great teacher and a great clubfitter. 

who are like that”. 

Tom Wishon grundare till Wishon Golf och en ikon inom klubbmakeri.

      Jacob Flood PGA Professional och är Pro på A6 GolfCenter

“Kursen är lärorik både i din yrkesroll som tränare, klubbförsäljare, klubbmakare.

goa praktiska tips som man har användning av i klubbverkstaden”.

Olof Ljungbeck PGA Professional och Pro på Kävlinge GK sen 1991

Håkan Fransson PGA Professional och Pro & klubbmakare på 
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