Erbjudande om golflektioner till Svenskföreningens medlemmar.
Jag erbjuder alla golfare som är medlemmar i Svenskföreningen 5 lektioner till priset av 3000
baht. Alltså 600 per tillfälle, men du betalar för alla fem första gången.
Du får lektioner för det långa spelet, närspelet och puttning.
Efter varje lektion får du uppföljning via mail, med info om vad du tränat på under lektionen
av vad du behöver jobba med till nästa gång.
Utöver ren teknik, lär jag dig också hur du skall träna för att bli bättre. De flesta amatörer vet
att man måste träna, men inte hur man skall göra det för att få bra resultat. Det är hur man
tränar som är viktigast.
Min filosofi som golflärare är ”Att ge dig så mycket kunskap att din träning på egen hand ger
bättre resultat”
Jag ger dig kunskap om det som är viktigt för att utföra en bra sving, alltså att träffa bollen
bra, så den flyger dit du vill. Du får också kunskap och träning i spelet runt och på greenen.
Det är på och runt greenen du vinner tävlingar, eller sänker ditt handicap och jag ger dig
kunskap om vad du skall träna och hur du skall göra det, för att lyckas.
Du kommer också att få kunskap om hur du skall tänka under träning och spel på banan.
Hjärnan är viktigast i båda dessa sammanhang och det är hjärnan du tränar och lär under
varje lektion och varje träning på egen hand.
Hjärnan behöver varken klubba eller boll för att träna, därför får du övningar som du kan
göra hemma i köket, i vardagsrummet eller när du ligger i soffan.
Jag vill helst inte jobba med stora grupper, men är ni två som vill träna samtidigt går det bra.
Skälet till att jag inte vill ha grupper mer än två är, att varje person inte får tillräckligt mycket
uppmärksamhet från min sida och jag kan inte göra ett så bra jobb som krävs.
Jag genomför lektionerna i första hand på Palm Hills, men har du andra önskemål så är jag
flexibel.
Vill du ha fler lektioner efter dessa 5, så får du betala, 1200 per lektion som är mitt ordinarie
pris till medlemmarna i föreningen. Icke medlem betalar 1500.
Är du intresserad så kontakta mig per telefon, eller mail så ringer jag upp.
rogflob@gmail.com
083-881 9513
Bert Rogflo

