
KURSPROGRAM  
APRIL 2022

ARASLÖV SHOP & ACADEMY   Club Professionals Linda & Marcus Lindell

SÄSONGSSTART
Perfekt träningstillfälle för dig som vill komma i gång tidigt på 
säsongen. Vi kollar av svingens grunder och självklart får alla  
i gruppen individuella tips. 

DATUM & TID:
3 april kl.13:00–15:00

395:-/person 

ÖKAD LÄNGD OCH KONTROLL FRÅN TEE  
MED MARCUS LINDELL 
Under 2 timmar kommer alla deltagare att få individuella tips 
av Marcus, som till sin hjälp har med sig Foresight GCQuad. 
Där identifieras klubbans infallsvinkel, svingspår och tips ges för 
att nå ett optimalt launch värde. Med konkret teknikutveckling, 
mätbara och exakta analysvärden är ambitionen att öka varje 
deltagares bollflykt och totala slaglängd! Träningsgruppen 
kommer att vara begränsad till maximalt 8 elever.

DATUM & TID:
15 april kl.13:00-15:00

395:-/person 

REPETITIONSTILLFÄLLEN  
FÖR DIG SOM ÄR NY I GOLFEN
Träningstillfällen för dig som genomgått en nybörjarutbildning 
men fortfarande är ganska ny i golfen eller för dig som känner 
att du behöver en grundläggande repetition av de olika slagen 
(rekommendation hcp 54-40) 
Ett slag per pass, anmäl dig till ett eller flera!

DATUM & TID:
16 april
Sving  kl.10:00–11:00
Bunker kl.11:00–12:00
Inspel kl.13:00–14:00
Puttning kl.14:00–15:00

200:-/pass eller 695:-/för alla 4 passen

NÄRSPELSKURS MED MARCUS LINDELL
Närspelet är nyckeln och grunden till en stabil och låg score. 
Detta är det perfekta tillfället att under 2,5h få jobba med 
grunderna och öka tryggheten i närspelet tillsammans med 
Marcus Lindell som är en av landets absolut bästa PGA 
Teaching Professionals inom närspelsområdet. 
Upplägget för kursen är en liten och tight grupp om maximalt 
6 personer. Grundtekniken står i fokus men där också många 
olika typer av slag, underlag och specifika lägen kommer att 
belysas. 50 meter och in är spelzonen för detta tillfälle. Höga 
inspel, bunkerslag, pluggade lägen i bunker, rullchippar och 
lobslag är några av de slag som kommer stå på agendan. Alla 
deltagare kommer att få användbara verktyg att ta med sig ut 
på banan.
Innehållet kommer att anpassas efter de olika grupperna, så 
hitta den gruppen som passar dig bäst! 

DATUM & TID:
BASIC (Hcp 54-30)  17 April kl. 9:30–12:00
LEVEL 1 (Hcp 30-lägre)  17 April kl.13:00–15:30

695:-/person 

Anmälan till alla kurser är bindande och sker via 
mail till: shopen@araslovgolf.se eller direkt inne  
i shopen. Välkommen!



LADIES ONLY MED LINDA LINDELL
3 timmars inspirerande teknik- och golfträning för damer i 
en tight grupp med maximalt 6 deltagare. Fokus kommer att 
vara på både närspel och det långa spelet. Oavsett handicap-
nivå kommer kursen pedagogiskt ge alla deltagare individuell 
utvecklig och verktyg för den fortsatt egna golfträningen. Vi 
startar kursen med en quickscreening av den fysiska statusen 
för att därefter individanpassa träningen.

DATUM & TID:
1 maj kl. 9:00-12:00
1 maj kl.13:00-16:00

795:-/person inklusive kaffe 

PUTTNING NIVÅ 1
En utvecklande kurs där vi på individuell basis gör en analys 
av varje elevs puttrörelse. Till vår hjälp har vi vår Foresight 
GCQuad för att få en detaljerad bild av stroke, sikte och 
bollstart. En tydlig bild formas då av hur den befintliga puttern 
och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov. 
Passet kommer även innehålla givande övningar för att stimu-
lera ytterligare utveckling av puttningens alla delar (bollstart, 
sikte, greenläsning & hastighet). Gruppen består av max 6 
deltagare.

DATUM & TID:
21 maj kl.10:00-12:00

550:-/person

SPELUTVECKLANDE HELDAGSTRÄNING MED 
PROFESSIONELL COACHNING PÅ BANAN
Det inledande steget under förmiddagspasset av denna spel-
utvecklingskurs är en kortare analys av varje elevs svingteknik. 
Efter lite fika fortsätter vi mot ett pass på övningsområdet 
där vi lägger fokus på olika typer av inspel. Efter att dessa två 
moment är slutförda äter vi en gemensam lunch, värmer upp 
och klockan 13.00 är det dags för ett 9-håls spelpass på ba-
nan. Här kommer vi givetvis implementera förmiddagens nya 
kunskaper i spelmiljö men spelstrategi och rutiner kommer 
vi också ha stort fokus på. I denna spelutvecklingskurs med 
endast 6 deltagare är flera delar helt individanpassade efter 
varje elevs behov.
Feedbacken från förmiddagspasset och det efterföljande 
spelet ger varje elev prioriterade förbättringsområden med 
konkreta tips, användbara råd och verktyg för vidare utveckling 
av sitt golfspel.

DATUM & TID:
22 maj kl. 9:00-15:30

1.500:-/person inklusive kaffe & lunch

MORSDAGTRÄNING INK.  
COACHNING PÅ BANAN MED LINDA
Det inledande steget under förmiddagspasset av denna spel-
utvecklingskurs är en kortare analys av varje elevs svingteknik. 
Efter lite fika fortsätter vi mot ett pass på övningsområdet 
där vi lägger fokus på olika typer av inspel. Efter att dessa 
två moment är slutförda äter vi en gemensam lunch, värmer 
upp och klockan 13.00 är det dags för ett 9-håls spelpass på 
banan. Här kommer spelstrategi, rutiner och träning på att få 
med sig nya kunskaper ut i spelmiljö ha stort fokus. I denna 
spelutvecklingskurs med endast 6 deltagare är flera delar helt 
individanpassade efter varje elevs behov.
Feedbacken från förmiddagspasset och det efterföljande spel-
passet ger varje elev prioriterade förbättringsområden med 
konkreta tips, användbara råd och verktyg för vidare utveckling 
av sitt golfspel. Du behöver inte vara mamma för att delta, 
men kursen är öppen för endast kvinnor.

DATUM & TID:
29 maj kl. 9:00-15:30

1.500:-/person inklusive kaffe & lunch

KURSPROGRAM   
MAJ 2022

ARASLÖV SHOP & ACADEMY   Club Professionals Linda & Marcus Lindell

Anmälan till alla kurser är bindande och sker via 
mail till: shopen@araslovgolf.se eller direkt inne  
i shopen. Välkommen!



VECKOTRÄNING    
VÅREN 2022

VECKOTRÄNING - VÅR
Under ledning av våra PGA-tränare Linda och Marcus Lindell 
träffas varje grupp 1 gång i veckan under fem veckor. Genom 
övningar och pedagogisk vägledning i teknisk instruktion vill 
vi öka varje elevs förståelse för spelets grunder. Maximalt 8 
deltagare per träningsgrupp. Vid varje träningspass fokuserar 
vi på ett av golfens fem viktiga spelmoment.
De viktiga grunderna – grepp, uppställning, bollplacering & 
balans.
Långa inspel, 100-meter och in – bollträff och olika klubb-
val. 
Korta inspel – klubbval & spelstrategi, viktiga faktorer för mer 
kontroll.
Driver & Fairwayslag – det explosiva spelet.
Puttning – de fyra grundstenarna.

DATUM & TID:
Måndag  kl. 17:00–18:00 (v.17, 18, 19, 20, 21)
Tisdag  kl. 18:00–19:00 (v.17, 18, 19, 20, 21)
Onsdag  kl. 18:00–19:00 (v.17, 18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl. 19:00–20:00  (v.17, 18, 19, 20, 22)

1.195:-/person med maximalt 8 deltagare per grupp

VECKOTRÄNING - SMALL GROUP
I en mindre grupp om max 4 personer kommer vi under 
5 veckor ha fokus på att utveckla varje elevs individuella 
tekniska förutsättningar för att öka precisionen i spelets olika 
delar. Vid varje enskilt träningspass kommer vi ha fokus på ett 
spelmoment. Vi jobbar med individuell och pedagogisk vägled-
ning i hur kroppens förutsättningar i samspel med teknik bäst 
kombineras.
Järnklubbor och hybrider, de viktiga grunderna – grund-
teknik och svingens viktiga kraftkällor. 
100-meter in mot green – olika klubbval som leder till funk-
tionella och säkra slag. 
Lob- och bunkerslag – viktiga faktorer för att få kontroll på 
höjd och spin.
Driver – det explosiva spelet från tee.   
Puttning – grundstenarna för färre antal puttar. 

DATUM & TID:
Tisdag  kl.19:00-20:00 (v. 17, 18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl.18:00-19:00 (v.17, 18, 19, 20, 22)

1.995:-/person

VECKOTRÄNING - SENIOR 65+
Träning för alla över 65år. Under 4 veckor tränar vi på både 
det långa och korta spelet. Fokus kommer var på slagens 
grunder och att bygga upp en större trygghet. Vi utgår från 
kroppens förutsättningar, så alla kommer att få göra en quick-
screening av sin fysiska status. Baserat på det ges individuella 
tips blandat med övningar. 
Järnklubbor och hybrider, de viktiga grunderna – grund-
teknik och fysisk screening. 
Inspel, 100m och in – grundteknik och klubbval som leder till 
säkra slag. 
Driver & fairwayslag – våga sätta fart.
Puttning – grundstenarna för färre antal puttar. 

DATUM & TID:
Måndag  kl. 13:00–14:00 (v.18, 19, 20, 21)
Onsdag  kl. 13:00–14:00 (v.18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl. 08:00–09:00 (v.18, 19, 20, 22)

600:-/person

ARASLÖV SHOP & ACADEMY   Club Professionals Linda & Marcus Lindell

Anmälan till alla kurser är bindande och sker via mail till: shopen@araslovgolf.se eller direkt inne  
i shopen. Välkommen!



ARASLÖV SHOP & ACADEMY   Club Professionals Linda & Marcus Lindell

SÄSONGSSTART
DATUM & TID:
3 april kl.13:00–15:00

395:-/person 

ÖKAD LÄNGD OCH  
KONTROLL FRÅN TEE  
MED MARCUS LINDELL 
DATUM & TID:
15 april kl.13:00-15:00

395:-/person 

REPETITIONSTILLFÄLLEN  
FÖR DIG SOM ÄR  
NY I GOLFEN
DATUM & TID:
16 april
Sving  kl.10:00–11:00
Bunker kl.11:00–12:00
Inspel kl.13:00–14:00
Puttning kl.14:00–15:00

200:-/pass eller  

695:-/för alla 4 passen

NÄRSPELSKURS MED  
MARCUS LINDELL
DATUM & TID:
BASIC (Hcp 54-30)  
17 April kl. 9:30–12:00
LEVEL 1 (Hcp 30-lägre)  
17 April kl.13:00–15:30

695:-/person 

LADIES ONLY MED  
LINDA LINDELL
DATUM & TID:
1 maj kl. 9:00-12:00
1 maj kl.13:00-16:00

795:-/person inklusive kaffe 

PUTTNING NIVÅ 1
DATUM & TID:
21 maj kl.10:00-12:00

550:-/person

SPELUTVECKLANDE  
HELDAGSTRÄNING  
MED PROFESSIONELL 
COACHNING PÅ BANAN
DATUM & TID:
22 maj kl. 9:00-15:30

1.500:-/person  
inklusive kaffe & lunch

MORSDAGTRÄNING INK.  
COACHNING PÅ BANAN 
MED LINDA
DATUM & TID:
29 maj kl. 9:00-15:30

1.500:-/person  
inklusive kaffe & lunch

Anmälan till alla kurser är 
bindande och sker via mail till: 
shopen@araslovgolf.se  
eller direkt inne i shopen.  
Välkommen!

VECKOTRÄNING - VÅR
DATUM & TID:
Måndag  kl. 17:00–18:00 
(v.17, 18, 19, 20, 21)
Tisdag  kl. 18:00–19:00 
(v.17, 18, 19, 20, 21)
Onsdag  kl. 18:00–19:00 
(v.17, 18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl. 19:00–20:00  
(v.17, 18, 19, 20, 22)

1.195:-/person  
med maximalt 8 deltagare per grupp

VECKOTRÄNING  
- SMALL GROUP
DATUM & TID:
Tisdag  kl.19:00-20:00 
(v. 17, 18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl.18:00-19:00 
(v.17, 18, 19, 20, 22)

1.995:-/person

VECKOTRÄNING  
- SENIOR 65+
DATUM & TID:
Måndag  kl. 13:00–14:00 
(v.18, 19, 20, 21)
Onsdag  kl. 13:00–14:00 
(v.18, 19, 20, 21)
Torsdag  kl. 08:00–09:00 
(v.18, 19, 20, 22)

600:-/person

KURSPROGRAM    
VÅREN 2022


