Michael Pedersen ProGolf
Velkommen til “mit område” af klubhuset - Hvor i finder mig, hvis
ikke den står på undervisning på træningsbanen.

Golfundervisning er for alle!
Ja, den er god nok. Alle har en mulighed for at forbedre sig. I dag
er det faktisk således, at der på trænerskolen (3 årig uddannelse),
bliver fokuseret meget mere på ”hygge-golfspilleren” end på dygtige golfspillere. Derfor er
man, som PGA-træner, godt rustet til at underviser alt fra børn til ældre.
Klubbens PGA-træner Michael Pedersen er 35 år gammel og bosat i Bremdal med sin
familie. Michael har siden sin start i 2006 undervist følgende steder: 2006 - 2010 Viborg
golfklub som elev og ass. 2011 Tollundgaard, Tullamore og Golfclub Storådalen, 2012
Struer og Tullamore og siden 2013 fuldtid i Struer GK.

Konceptet i shoppen i 2018:

-

Jeg forhandler følgende mærker:
Wilson Staff, Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Lynx Big Max, PowaKaddy,
TomTom, Clicgear, FastFold, Taylor Made, m.m.

-

Varerlageret er begrænset, men varen kan bestilles hjem i løbet af få dage.

-

Cafeen hjælper, og der kan altid købes de “normale” fornødenheder til golfrunden Spørg blot Irene om hjælp.

-

Desuden tilbyder jeg privatundervisning,
gruppeundervisning, golfskoler, længere
træningsforløb, firmaarrangementer, golfrejser
m.m.

Bolde, tees, handsker og andre “dagligdagsting” er på altid lager.
Enkelte faste åbningstider, men du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon
eller pr. mail.

Jeg håber at klubbens medlemmer fortsat vil støtte
op omkring shoppen, hvor jeg altid vil være klar til en
handel.
Jeg håber vi ses!
Venlig hilsen
Michael Pedersen ProGolf
PGA Professionel
Struer Golfklub
6126 5433

Åbningstider pr. 29.3.18
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:
Helligdage:

Lukket
12:00 - 13:00 & 15:00 - 17:00
12:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00
12:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00
12:00 - 13:00 & 15:00 - 16:00
10:00 - 13:00
Lukket*
10.00 - 13:00

Udenfor åbningstiden vil cafeen være
behjælpelig v. Salg af bolde, handsker osv.
* Åben før & efter matcher

michaelpedersenprogolf@gmail.com

Hvad kan jeg hjælpe med?
Undervisning:
-

30 min. Privatlektion
5 lektioner
10 lektioner
Års-kort
Golfskoler
“Gå til golf” 8 ugers forløb
* En formiddag med pro'en.

kr. 225,kr. 1.000,kr. 1.900,kr. 3.700,kr. 250,- pr. pers.
kr. 1.295,kr. 300,- pr. pers. v/ 3 el. 4 deltagere.

Udlejningssæt incl. 5 bolde
Trolley (Gratis ved leje af sæt)

kr. 100,kr. 30,- / 75,-

Leje:
-

Firmaarrangement:
-

** Ved 8-14 personer.
Ved 15 + personer.

kr. 225,- pr. pers.
kr. 200,- pr. pers.

Værksted:
-

Skift af dine grips, priser fra 50kr. stykket.
Gigt eller stive fingre? Prøv et ekstra tykt og blødt grip, eller den nye gigt handske
Er skaftet knækket, så kan jeg skifte de fleste mærker.

* 9 huller spil, hvor jeg er vejleder/caddie, efterfulgt af én times træning.
** 90 min. instruktion efterfulgt af 9 hullers spil på par-3 banen. Incl. udstyr,
bolde og præmier til vinderen.

