
                                                                                                               
 

Aktuellt från S:t Arild Golfakademi 

Oktober 2022 

 

Hej, 

Nu lämnar vi en härlig säsong bakom oss och längtar redan till nästa! Även om framtiden just nu 

känns lite oviss med läget i världen så är det kanske då ännu viktigare att vi har en härlig och 

hälsosam sysselsättning som tex golfen att ty oss till. Vi tycker att vinterperioden är den perfekta 

perioden för att träna på tekniken, få ordning på detaljerna i svingen och känna att man gör det 

(tråkiga) jobbet för att kunna stå redo när säsongen startar. 

Här på S:t Arild, tack vare vår fina studio, så kan vi träna året runt och erbjuda lektioner, kurser, 

juniorträning och klubbutprovningar för dig som vill hålla i gång. I stället för att ställa undan 

klubborna den här vintern så är du varmt välkommen att hänga på och träna med oss! 

 

Privatlektioner 
Vi kommer att fortsätta vara tillgängliga för lektionsbokning under vintern, så du som vill träna på 

egen hand i egen takt kan boka in privatlektioner som det passar dig. Alla bokningar sker genom Pro 

Planner där du väljer tränare och tid som passar dig. Klicka på logon nedan för att komma direkt till 

bokningen: 

 

 

 

Vinterpriser – gäller 1 nov-28 feb 

25 minuters lektion 350kr 

50 minuters lektion 650kr 

Lektionspaket – skall nyttjas under perioden 1 nov – 28 feb 

Lilla paketet 5 x 25 minuters 1400kr  

Mellan paketet 5 x 50 minuters 2600kr 

Par paketet (2 personer) 5 x 50 minuter 3000kr 

 

 

 

 

 

https://proplanner.golfbox.dk/


Veckoträning i grupp 
Träna i grupp om max 4 personer, en gång i veckan i 90 minuter under 4 veckor. Vi kommer att köra 

en omgång innan jul och en efter nyår. Plats bokas via Pro Planner och det finns följande alternativ 

att välja på; 

Grupp 1 Måndagar 13.00-14.30 - Johan 

Grupp 2 Tisdagar 10.30-12.00 - Isabella 

Grupp 3 Onsdagar 18.00-19.30 - Rodney 

Grupp 4 Torsdagar 13.00-14.30 - Therés 

Pris: 895kr 

 

Bokning 
För lektionsbokning eller anmälan till en kurs klicka på Golfbox Proplanner logon nedan; 

 

 

 

 

S:t Arild Golfakademi 

 

 

 
 
Therés Larsson, Head pro   
theres@starild.se 

 

 
 
Rodney Scott, Pro  
rodney.scott@starild.se   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Isabella Ramsay, Pro   
isabella.ramsay@starild.se   

 
 

 
 

 
 
 
 
Johan Thunman Svensson, Pro 
johan.thunman@starild.se 

 

Varmt välkommen och tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med någonting! 

Hälsningar, 

Therés 

 

mailto:theres@starild.se
mailto:rodney.scott@starild.se
mailto:isabella.ramsay@starild.se
mailto:johan.thunman@starild.se
https://proplanner.golfbox.dk/

