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Linda Lindell
Gör sitt andra år i Golf- 
skolan och är en duktig och 
engagerad tränare som 
älskar att ”knäcka nöten” 
för att lyfta ditt spel.

Sofia Edman 
Förflutet som proffs, 
jobbar idag som tränare 
på Gräppås GK. Sofias 
ledord är passion, enga-
gemang och enkelhet.

Niclas Björnsson
Pro på Sollentuna GK 
med ett förflutet som 
tourspelare i Europa och 
Asien. Niclas har den 
enkla träningsfilosofin 
att ”lätt är rätt”.

Fredrik Tillgren
Välmeriterad tränare 
som genomgått många 
utbildningar i PGA:s regi. 
Driver Bokskogen Golf 
Academy sedan 2017.

HÄNG MED GOLFSKOLAN TILL 
OMBERGS GOLF RESORT I JUNI!

på golfsasongen!
Få en Superstart

VI TAR GOLFSKOLAN VIDARE till ännu en av 
Sveriges bästa anläggningar för spel, träning och 
boende. Ombergs Golf Resort är en populär destina-
tion för golfgäng runtom i Sverige och det är lätt att 
förstå. Det vackra läget intill Vättern bjuder naturen 
på, men resten av upplevelsen står Ombergs Golf 
Resort för i form av en välskött bana, läcker mat 
och bekvämt boende i direkt anslutning till banan.

Kanske har du redan hunnit sparka igång 2018 
års golfsäsong i juni, men behöver en tankeställare 
för att förvandla 29-poängare till 37-diton? Eller 
så ska du precis dra igång årets säsong. Oavsett är 
Superstart Omberg ett gyllene tillfälle att verkligen 
ta tag i din golf tillsammans med våra skickliga 
tränare. Passa på att ge dig själv en bra golfgrund 
att stå på inför 2018!

MISSA
INTE!

10–12 JUNI
SUPERSTART

OMBERGS
GOLF RESORT

DINA TRÄNARE

eller info@ombergsgolfresort.se
tel nr: 0144-12160

DITT PAKET
 Fyra lektionspass som behandlar alla  

delar av spelet.

 Tre rundor på Ombergs Golf Resort

 Avslutningstävling (valfritt, annars vanligt spel).

 Fria rangebollar.

 Två nätter i dubbelrum på Ombergs Golf Resort.

 Två frukostar, tre luncher.

 Två trerättersmiddagar (exkl. dryck).

 Inträde till relaxavdelningen ingår under hela 
vistelsen.

Pris: 4 995 kr (enkelrumstillägg 400 kr).

Ombergs Golf Resort har även tagit fram  
specialpris om ni önskar komma dagen innan.  
Kontakta Omberg för mer info.

Läs mer på 

 www.SVENSKGOLFEVENT.se 


