
Välkommen till oss!
I Partille Flagshipstore hittar du alltid ett välsorterat  
sortiment från marknadens ledande leve rantörer 
både på hårdvarusidan och konfektionsdelen. Vårt 
mål är att alltid kunna ge dig som kund hög service 
och tillgång till välutbildad personal.

Garanterat  
Lågt Pris.
Om du inom 14 dagar efter ett köp i en Golfstore-butik 
kan köpa en likadan produkt till ett lägre pris i en lokal 
butik (ej postorder/internet), så betalar vi tillbaka 
mellan skillnaden. Det enda vi begär är att produkten 
har sam  ma specifikationer och att den kan köpas på 
lika villkor. Kom bara ihåg att ta med kvittot. 

Golfstore Bonuskort

Det ska vara lönsamt att  

vara en trogen kund!

”Här får du 
ännu mer  
för pengarna!
Registrera dig i våran butik så får du bonus på allt* du 
handlar. Ju mer du handlar för, desto mer bonus får 
du. Bonusen får du använda när du vill! 
 
* Gäller ej prissänkta varor samt polletter/polletkort.

RICKARD THÖRNQVIST BIRK BERGDAHL

Partille GK  
Rickard Thörnqvist
Golfrundan 5, 433 51 Öjersjö
www.partille.golfstore.se
Tel 031-987019
Tel 708 58 41 99
rickard.thornqvist@pgasweden.com

Rickard Thörnqvist
Birk Bergdahl

Låt oss göra dig 
till en bättre  
golfare!



Lektioner & Kurser
Välkommen att göra din golf roligare!

Rickard och Birk brinner för att ni ska få utveckla er golf 
på era villkor! Tillsammans  har vi mer än 45 års erfaren-
het av golf och vidareutbildar oss kontinuerligt för att 
erbjuda dig den senaste och mest lämpliga kunskapen.

Boka lektion via länk hemsidan och välj mellan privatlek-
tion eller grupplektion.

Mycket välkommen!

Privatlektion 
Privatlektion, 1 person  25 min 350:-
Privatlektion, 1 person 50 min 700:-
Extra per person/25 min       50:-

Studiolektion (flightscope, balansplatta & videoanalys)  
Studiolektion   25 min 400:-
Studiolektion 50 min 800:-
Lilla svingpaketet  50 studio + 3x25    1.700:-
Stora svingpaketet 
(spellektion vid behov)  2x50 studio + 6x25  2.995:-
Focusband och svingstudio
(optimera ditt fokus under slaget)   50 min  900:-

Medlemsträning 
Alla typer av slag samt 
spelträning banan 7x60 min 1.195:-
Heldagsträning 09:00–15:00 
inkl lunch och spel på banan       950:-

Grönt kort kurs måndag/torsdag 
Grupp  10x60 min 2.200:-
Privat – styr dina tider själv  5x60 min  2.700:-/pers
Anmälan till mail pro@partillegk.se 

Grupplektion inkl bollar   55 min 1.000:-
   +20:-/pers
Customfitting
Utprovning av utrustning i studion  25 min 400:-
  50 min 800:-
(vid köp av utrustning får du lektionskostnaden tillbaka)

Set-optimering genomgång av 
alla klubbor och slaglängd 50 min 800:-
Spellektion - 2 tim 9 hål (3 personer)  1500:- 
   (500:-/pers)

Custom Fitting 
”utprovning av rätt utrustning”
Eftersom vi alla är olika byggda, är olika starka och 
svingar olika, ska vi självklart inte ha exakt likadana 
klubbor! Vi hjälper DIG att hitta utrustningen som 
passar dig allra bäst. 

Det kan låta avancerat, men om du lämnar det svåra  
till oss så kommer vi se till att du får den optimala 
ut  rustningen för dig...

Vi är certifierade utprovare av följande märken:

Juniorverksamhet för alla 
nivåer och åldrar
Vi har grupper för nybörjare, breddjunior eller 
elitspelare. Vill du utvecklas och lära känna nya 
kompisar att ha roligt med finns det alltid en grupp 
för dig!

Välj på hemsidan vilket upplägg du önskar av vår 
sommar/vinterträning och vilka av våra 4 juniorläger 
du vill vara med på. 

Du är alltid välkommen till oss!

Golfresor med Partille GK
Följ med oss på våra populära golfskolor. Du ut-
vecklar ditt golfspel samtidigt som du njuter av sol, 
värme, god mat och dryck.

Vi arrangerar golfskolor och spelresor både höst, 
vinter och vår.

Håll utkik på hemsidan om vilka resmålen blir! 
www.partille.golfstore.se

Presentkort
Köp ditt presentkort  
i en golfbutik som är  
värd namnet!


