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Februari 2023 

 

Hej, 

Nu närmar sig äntligen säsongen och vår planering inom akademin är i full 

gång! Under de kommande månaderna kommer vi att komma ut med nyheter, 

kursprogram och annan information. Redan nu är vi alla i gång med 

privatlektioner, vinterträning för juniorerna och veckoträningar för vuxna i 

studion. De flesta klubbnyheterna har kommit och finns för utprovning i 

studion.  

 

Juniorträning 2023 

Anmälan är nu öppen för årets juniorträning! Säsongen startar i april och vi 

tränar genom september (exkl golfkul) Vi bedriver träning på både S:t Arild och 

på Höganäs och vid anmälan väljer du vilken klubb du vill träna på, fyller i alla 

dina uppgifter och skickar in. Efter den 28/2 kommer vi att dela in grupperna 

och skicka ut information med dagar och tider.  

Om du vill läsa mer om vilka nivåer vi har, hur träningsupplägget ser ut och 

preliminära träningsdagar för de olika grupperna så finns det att läsa på vår 

sida www.svenskalag.se/starildgk  

>> Anmälan till träning! (svenskalag.se) 

OBS! Vi vill ha din anmälan senast den 28/2 2023! 

 

Nybörjarkurs 

Vi kommer att starta vår första nybörjarkurs redan den 4 mars, tipsa gärna dina 

vänner eller kanske en familjemedlem att börja spela golf! Mer info och 

anmälan till kursen finner du på vår hemsida under: 

https://www.starild.se/se/academy/nyborjarpaket  

Vi har även ett riktigt bra erbjudande på nybörjarpaketsklubbor för endast 

2795 kr! 

http://www.svenskalag.se/starildgk
https://www.svenskalag.se/starildgk/formular/anmalan-till-traning/1496
https://www.starild.se/se/academy/nyborjarpaket


Personal 

En väldigt rolig nyhet i akademin och som kommer att skapa lite förändring 

under säsongen är att Isabella och Gustav väntar barn i början av juni.      

I samband med att Isabella går på mammaledighet så kommer Johan att synas 

lite mer ute i akademin. Tillsammans med Rodney och Therés kommer Johan 

jobba med lektioner, kurser, juniorträning och custom fitting.  

Isabella kommer att finnas tillgänglig som vanligt fram tills hon går på sin 

mammaledighet. 

Våra lektionsböcker är öppna för säsongen och du bokar som vanligt genom 

Proplanner. 

 

Privatlektioner 

Vi pros är alla tillgängliga för lektionsbokning och du bokar din lektion 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 350 kr 

50 minuters lektion 650 kr 

 

Lektionspaket – skall nyttjas under perioden 1 nov – 28 feb 

Lilla paketet 5 x 25 minuters 1400 kr  

Mellan paketet 5 x 50 minuters 2600 kr 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://proplanner.golfbox.dk/


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 
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