
 
 

Lektioner, lektionspaket, custom fittings och trackman lektion 2022 – Ålands Golfklubb 
 
1. Privatlektioner: 
Lektioner tillsammans med Pro, individuellt eller i grupp om upp till 10 personer. 

Lektioner Pris – 25 min Pris – 50 min 

1 person 40€ 65€ 

2 personer 45€ 75€ 

3 personer 55€ 90€ 

4 personer 65€ 100€ 

5-10 personer  100€ + 10€/person 

 

2. Lektionspaket: 
Vi erbjuder två lektionspaket som ger dig mycket för pengarna. Innehållet i paketet lägger vi upp 

tillsammans. 

Lektionspaket 1 Pris 

50 minuters videolektion + svinganalys + 3 st 25-minuterslektioner (norm. 190 €) 150€ 

Lektionspaket 2 Pris 

50 minuters videolektion + svinganalys + 3 st 50-minuterslektioner (norm. 265 €) 200€ 

 

3. Spellektion och spelpaket: 
Om du som spelare vill få hjälp med ditt spel ute på golfbanan är en spellektion eller vårt spelpaket ett bra 

alternativ för dig. 

Spellektion (för 1-3 personer) Pris 

9 hål, ca 2,5h 150€ 

 

Spelpaket Pris 

9 håls spel + 50-minuters videolektion med svinganalys + 
3 st 25-minuters lektioner (ordinarie pris 340€) 

270€ 

 

4. Videolektion: 
Videolektion tillsammans med Pro. Vi filmar och analyserar din sving. 

Videolektion Pris 

50 minuters videolektion med svinganalys 70€ 

50 minuters Trackman och videolektion med svinganalys 100€ 

 

5. Custom fitting: 
Custom fitting/club fitting handlar om att som spelare få professionell hjälp att hitta rätt klubbor som 

passar. Du slår på rangen (ingen studio) och testar olika slags klubbor för att komma fram till det som 

passar dig bäst; vilken lay/loft du ska ha, vilken slags skaft som passar dig bäst - grafit eller stål, flex i skaft 

samt hårdhet och vridstyvhet i skaftet. 

Cutsom fitting/club fitting Pris 

Custom fitting på range med Head Pro, 50 minuter 65€ 

 

Samtliga lektioner, lektionspaket och custom fitting bokas direkt med golfshopen på telefon +358 18 

431140 (under säsongen) eller med respektive Pro. 

Head Pro Chris Waldron: tel. +358 457 382 8379, e-post cwgolf@aland.net   

Pro Niklas Rajamäki: tel. +358 40 501 9702, e-post nrgolf@aland.net   
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