Info:
Kostnad Kurser
(ink. moms)
Nivå 1: 2599 SEK
Nivå 2: 7999 SEK
Nivå 2+3: 10.999 SEK
Tid:
09.00 - 16.00
Plats:
Blockgatan 8 (2trp)

Kurser säsong 2022-2023
utökat program!
Passa på att utveckla dig själv eller din verksamhet genom våra populära
klubbmakerikurser.
I år erbjuder vi även kurser för privatpersoner som vill lära sig mer om klubbmakeri och justeringar på sin egen golfutrustning.
Kurserna hålls i våra lokaler i Karlstad på Blockagatan 8.

653 41 Karlstad
Kursdataum:

För Privatpersoner: Nivå1

Nivå 1:

Omfattning 1 dag

15e Sept 2022

Lär dig grunderna i hur man greppar, mäter svingvikt/MOI, reparerar samt justerar loft/lie på golfklubbor. Vad bör man tänka på och hur kan man justera
klubbor för att utveckla sitt eget golfspel. Vi har tillgång till golfstudion samt
verkstad hela dagen. Lunch ingår

7e Okt 2022

6e Jan 2022
10e Feb 2023

16-17 Sept 2022

Certifiering för Shopägare, Klubbmakare, PGAtränare: Nivå 2+3

15-16 Nov 2022

Omfattning: 2+2 dagar

Nivå 3

Denna kurs är för Er som vill utveckla Er nuvarande golfverksamhet. Öka Er
kompetens om golfklubbans uppbyggnad, hur man justerar, reparerar samt utvecklar golfare genom att skräddarsy utrustning efter specifika behov.

Nivå 2

12-13 Okt 2022
7-8 Jan 2023

Kursena hålls av Alexander Norrby som är en
erfaren klubbmakare,
Civilingenjör och lärare på
PGAs tränarutbildning.
Kurserna hålls med 3-5
deltagare vilket ger möjlighet att anpassa innehållet efter behov samt ge
mycket tid för frågor.

Anmälan skall vara inne
senast 2 veckor före kursstart, är bindande och
faktureras i förskott.

Dag 1 Nivå 2: Klubbmakeri. Du lär dig grunderna i hur man bygger och reparerar golfklubbor.
Dag 2: Fortsättning i hur man bygger och reparerar golfklubbor samt teori och
praktik om hur man utför matchning av golfset m.a.p. MOI, Svingvikt, frekvens, FLO/Spine.
Dag 3+4 Nivå 3: Vi går igenom grunderna i en avancerad fitting, strategi samt
planering för en skräddarsydd upplevelse. Hur ökar vi intresset för klubben/
verksamheten, vilka framgångsfaktorer hjälper er verksamhet att växa. Ekonomi samt marknadsföring och prissättning,
Casestudie: Deltagarna får utföra en fitting och diskutera utfallet i grupp.
Vi har tillgång till golfstudion samt verkstad alla dagar. Lunch ingår

Anmälan:
Kontakta Peter Qvarfordt, tel 070-319 05 96
mail: peter@customgolfscandinavia.se
www.customgolfscandinavia.se

