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

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
mellanskillnaden. Det enda vi begär är att produkten
har samma speciﬁkationer och att den kan köpas på
lika villkor. Kom bara ihåg att ta med kvittot.

Samla bonuspoäng
– få rabatt

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

VI GÖR DIN
GOLF ÄNNU
ROLIGARE!

Det lönar sig att vara kund hos oss.

I vår butik samlar du bonuspoäng vid varje köp. Varje
krona du handlar för ger en bonuspoäng, och när du
når en viss poängnivå kan du byta ut dina bonus
poäng mot en fin rabatt. Du väljer själv när du vill lösa
in din rabatt och använda den.
Enkelt, eller hur?
PETER RUNIUS
PGA PROFESSIONAL

RICKARD THÖRNQVIST
HEAD PGA PROFESSIONAL

PARTILLE GK

Rickard Thörnqvist
Golfrundan 5, 433 51 Öjersjö
Tel 031-98 70 19

Tel 0708-58 41 99

partille.golfstore.se

rt@pgasweden.golf

VÄLKOMNA!

Rickard och Peter,
Partille GK

LEKTIONER & KURSER
Välkommen att göra din golf roligare!
Rickard och Peter brinner för att ni ska få utveckla er golf
på era villkor! Tillsammans har vi mer än 45 års erfarenhet av golf och vidareutbildar oss kontinuerligt för att
erbjuda dig den senaste och mest lämpliga kunskapen.
Boka lektion via länk hemsidan – välj mellan privatlektion
eller grupplektion.

Custom Fitting
Utprovning av utrustning i studion 25 min
400:		
50 min
800:(vid köp av utrustning får du lektionskostnaden tillbaka)
TPI – Screening av din rörlighet/styrka för att kunna
svinga effektivt och undvika skador
– övningar till egen träning ingår. 50 min
900:Spellektion - 2 tim 9 hål (3 personer)		
1.500:		
(500:-/pers)

JUNIORVERKSAMHET FÖR
ALLA NIVÅER OCH ÅLDRAR

Mycket välkommen!

Privatlektion
Privatlektion, 1 person
25 min
Privatlektion, 1 person
50 min
Extra per person/25 min 		

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!

400:800:    50:-

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

Studiolektion (flightscope, balansplatta & videoanalys)
Studiolektion
25 min
Studiolektion
50 min
Lilla svingpaketet
50 studio + 3x25
Stora svingpaketet
(spellektion vid behov) 2x50 studio + 6x25

450:900:1.950:3.800:-

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

Grönt kort kurs måndag/torsdag
Grupp
10x60 min
2.400:Privat – styr dina tider själv
5x60 min 	 2.900:-/pers
I båda alternativen ingår teori, lån av klubbor även mellan
passen, 9 håls fadderrunda. Anmälan till mail:
pro@partillegk.se.
Senior kan även teckna medlemskap
första året för (ord 6.200:-)		
2.500:när man går kurs på Partille
Vinterträning
12x50 min 2.000:-/dag
börjar i november till slutet mars		 2.200:-/kväll
Grupplektion inkl bollar
55 min
1.000:			 +20:-/pers

CUSTOM FITTING

Du är alltid välkommen till oss!

”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
utrustningen för dig...
Vi är certiﬁerade utprovare av följande märken:

GOLFRESOR MED PARTILLE GK
Följ med oss på våra populära golfskolor. Du utvecklar 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!
partille.golfstore.se

