Avaa selaimessa

Varaa paikkasi heti kevään kursseille ja aloita golfkausi PEGO:n opeilla!
Tarjolla esimerkiksi Golf Kuntoon Kuukaudessa ja Golf Kuntoon Kerralla jo
pelaaville tai Green Card -kursseja aloittelijoille. Kaikki kurssit kuvattuna
selaamalla alaspäin.
Kursseille voit ilmoittautua MindBody-ajanvarausjärjestelmästämme. Voit
selata alkavia kursseja päivämäärän ja opettajan mukaan. HUOM! Yhden
päivän aikana tehtävät Golf Kuntoon Kerralla -kurssit ovat PEGO
CLUB-välilehden alla ja useamman päivän kokonaisuudet taas
KEVÄTKURSSIT-välilehden alta. GREEN CARD löytyy omasta
välilehdestä.

AJANVARAUKSEEN

Katso tarjonta opettajan mukaan
Voit myös selata kursseja opettajan mukaan alla olevista linkeistä. Ota
kuitenkin huomioon, että toukokuun jälkeen tulevat yhden kerran Golf
Kuntoon Kerralla -kurssit löytyvät PEGO CLUB -välilehdestä, eikä suoraan
valitsemasi opettajan kursseista. Tarvittaessa voit myös itiedustella sopivaa
kurssiaikaa sähköpostilla info@pego.fi.
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Golf Kuntoon Kuukaudessa
Neljän harjoituskerran kurssi on hyvä tapa hioa ruosteet pois pelistä
pelikauden alussa tai kauden aikana. Tunnin kestävien harjoitusten aikana
käymme läpi swingin, puumailalyönnit, chipin, putin ja bunkkerilyönnit. Kurssi
pitää sisällään neljä harjoituskertaa ja soveltuu kaikentasoisille pelaajille.
Tuntien teemat:
1. Swingin perusteet
2. Chippi- ja pitch lyönnit
3. Putti ja bunkkeri lyönnit
4. Puumailalyönnit
Kurssin hinta 125€
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Golf Kuntoon Kahdella Kerralla
Kahden 2 x 2 h harjoituskerran kurssilla käydään läpi:
• swingitekniikka
• puumailat ja avaus
• lähestyminen
• lähipeli
Kurssin jälkeen sinulla on selkeä kuva siitä mitkä ovat ko. lyöntien perusteet

ja mihin yksityiskohtiin sinun tulee kiinnittää huomiota, jotta lyönneistä tulee
helpompia ja tehokkaampia. Lisäksi oppilaat saavat henkilökohtaisen
palautteen videoiden avulla. Hinta 125 €.
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Golf Kuntoon Kerralla
BMW Pego Golf School tarjoaa mahdollisuuden kerrata pelin tärkeimmät osaalueet yhdellä kerralla. 3 tunnin opetuksen aikana käymme läpi
swingitekniikan, puumailalyönnit, sekä lähipelilyönnit chip-ja pitch. Kurssi
soveltuu kaiken tasoisille pelaajille ja on kätevä tapa hakea peliin uutta
virtaa.
Harjoituksen kesto on 3h ja hinta 99 €.
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Green Card -kurssit
Meidän tehtävänämme on auttaa sinut uuden harrastuksen pariin. Golfin
aloitat helpoiten ilmoittautumalla meidän Green Card kurssille.
Kolme tuntia kestävällä kurssilla opetellaan perusasiat ja saat lopuksi
pelaamiseen vaadittavan Green Cardin. Kursiin kuuluu myös
ennakkomateriaali, josta löydät ohjeita pelaamiseen ja sääntöihin. Tervetuloa
mukaan! Kurssin hinta 99 €.
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