
                                                                                                                              

            

Det naturlige valget etter endt VTG - Ballerud GK 

Her kommer mer informasjon om innholdet i vårt kurs! Vi har 5 treninger sammen og kursets innhold er beskrevet under: 

Det er særdeles viktig at alle deltagere setter seg godt inn i Covid 19 restriksjonene beskrevet her:!! 

 

Veien Videre Kurs 

 

Veien Videre Kurset er ment som et springbrett til klubbtrening og turnering for nye golfere. 9 av 10 

golfere som tar VTG kurs slutter med golf innen 2 sesonger. De 3 hovedgrunnene som oppgis er: 

mangel på progresjon, ingen å spille sammen med,  

1. og at en ikke føler de har kommet inn i klubbmiljøet. Dette har vi lyst til å gjøre noe med!! Vi 

har derfor satt opp et kurs spesielt designet for deg. 

 

5 økter med 80 min trening med PGA Pro 

Kurset passer for deg som nylig har tatt VTG, er relativt fersk, eller trenger en liten dytt til å 

komme i gang med golfen igjen.  (Basic Ferdighetsnivå 54-35 hcp) 

2. Men kurset er likefullt tilgjengelig for golfere på alle nivåer dersom en ønsker en liten 

oppfriskning av basis kunnskaper igjen! 

Kurset er åpent for alle golfere (medlemmer og ikke medlemmer). 

 

 

 

3.  

4. * Minimum 7, max 10 

deltagere. 

     

 

 

                    

 

 

80 min instruksjon med nytt 

tema hver økt med Profesjonell 

trener. Kurset har fokus på 

basis ferdigheter i golf 

Kurset baserer seg på moderne 

treningsmetodikk med 

oppdagende læring i gruppe! 

Pris kr 2195,- 

(200kr rabatt for Ballerud 

Medlemmer) 

Mer detaljert informasjon 

om treningsprogrammet 

på neste side!  



                                                                                                                              
 

 

 *Øktene vil holdes i forskjellig rekkefølge ut ifra hvilken gruppe du er på! 

       Innspill/Jernslag 

• Hva vi gjør før vi slår jernslaget (GOBBS) 

• Grunnsvingsprinsipper i bevegelse  

• Hvordan få et bedre balltreff? 

• Utstyrssjekk «what’s in the bag” 

Utslag/Driver & Woods  

• GOBBS 

• Angrepsvinkel  

• Optimalisering av ditt lengdepotensiale (treffpunkt på køllen) 

• Hvordan skape mere hastighet i svingen (Også økt lengde) 

      Pitch og Chip (Nærspill) 

• Hva er de forskjellige slagene og når brukes de? 

• GOBBS 

• De to hovedteknikkene (bruk av bounce/såle eller ikke) 

      Treningslære og Bunker Trening 

• Lær deg å trene mer effektivt (Banelik Trening) 

• Pre-Shot Rutine  

• Random/Åpen Trening vs Block/Fixed Trening  

• Hvordan få ballen enkelt opp på greenen fra bunkeren 

      Putting 

• Lengdekontroll 

• Retning 

• Greenlesning 

• Grep og Utstyr 

                                                Sees på Kurs!                         

            Mvh, din TTM Coach        


