Einar Gunnarsson útskrifaðist sem PGA golfkennari árið
2009. Hann er meðlimur í PGA á Íslandi sem eru samtök
atvinnukylfinga á Íslandi sem leggja höfuðáherslu á
fagmennsku í kringum golfkennslu. Einar hefur sjálfur
Spil og kennsluferð vorið 2011

stundað golf frá 8 ára aldri en hefur undanfarin 6 ár verið
viðloðandi golfkennslu hjá Golfklúbbnum Mostra

Vorið 2011 stefnir Einar Gunnarsson PGA golfkennari

Stykkishólmi, Golfklúbbnum Vestarr Grundarfirði og hjá

að fara með hóp kylfinga í golfferð erlendis. Ferðin

Golfklúbbnum Keili í Hafnarfirði. Einar er menntaður

verður bæði hugsuð fyrir kylfinga sem vilja spila mikið

kennari frá Kennaraháskóla Íslands og hefur því víðtæka

golf og einnig verður boðið upp á golfskóla í ferðinni

reynslu af kennslu.

sem hentar þeim sem leita eftir mikilli golfkennslu
ásamt spili. Skipulag ferðarinnar er á byrjunarstigi en
þeir sem hafa áhuga á að fylgjast með framgangi
mála eru velkomnir að skrá sig á póstlista . Þeir sem
eru á póstlistanum fá um leið að vita þegar

Einar hlakkar til að starfa með kylfingum á öllum aldri og
á öllum stigum golfsins í sumar. Endilega hafið samband
er þíð viljið skrá ykkur á golfnámskeið eða í golfkennslu í
sumar.

skipulagið verður klárt og eru í forgangi þegar
kemur að því að panta ferðina.

Einar Gunnarsson
PGA Golfkennari
894-2502
eg@stykk.is

GLEÐILEGT GOLFSUMAR

Golfkennsla 2010
Golfskóli fyrir börn
Tvö barna– og unglinganámskeið verða haldin í sumar.
Námskeiðin eru ætluð aldurshópnum 8—12 ára og stendur

Kvennanámskeið

Kylfingur og kennari

Pútt og vippnámskeið fyrir konur verður á boðstólnum í sumar.

Kylfingar geta haft samband og pantað einkatíma. Hver tími er

Námskeiðið er tvö skipti þar sem í fyrra skiptið verður farið yfir pútt

30 mínútur. Í tímanum er unnið með atriði sem kylfingurinn

og í því síðara vipp. Námskeiðið er ætlað öllum konum bæði

óskar eftir að skoða í tengslum við golfleik sinn. Kennsla fer

byrjendum og þeim sem eru lengra komnar.

fram öll þriðjudagskvöld í maí, júní og júlí en möguleiki er að
fá kennslu á öðrum tímum.

1. námskeið
8. júní og 10. júní frá kl. 18:00—19:00

hvort námskeið yfir í tvær vikur.

1 x 30 mín: 3500 kr

2. námskeið

1. námskeið

Verðskrá:

13. júlí og 15. júlí frá kl. 18:00—19:00
7. júní—18. júní.

5 x 30 mín: 16.000 kr
Ef tveir kylfingar koma saman í einkakennslutíma greiða þeir

Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 13:00 til 15:00

eitt og hálft gjald saman m.v almenna verðskrá.
Á námskeiðinu verður farið yfir grunnatriði pútta og vippa og settar

2. námskeið

upp æfingar sem nýtast þátttakendum til bætingar á sínum golfleik.

5. júlí—15. júlí.

Verð: 4000 kr

Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 13:00—15:00
Í Golfskólanum læra börnin grunnatriði golfleiksins. Einnig
læra þau að spila og umgangast golfvöllinn og í lok námskeiðs
verður haldið golfmót og grillveisla. Kylfur og áhöld eru á
staðnum en betra er að þeir þátttakendur sem eiga kylfur noti

Fimman

Helgarnámskeið fyrir þá sem vilja taka stutta spilið í gegn hjá
sér. Áhersla verður lögð á pútt, vipp, pitch högg og

Fimm skipta alhliða golfnámskeið sem tekur á helstu grunnþáttum

glompuhögg. Settar verða upp æfingar og þrautir sem

golfleiksins. Hámarksþátttaka er 7 kylfingar. Námskeiðið stendur yfir í

þátttakendur fara í gegnum undir handleiðslu

eina klst í senn. Þátttakendur fara í gegnum grunnatriði og settar verða

golfkennara.Námskeiðið er alls 4 klst.

upp æfingar sem styrkja kylfinginn i sínum leik.

þær.
Þriðjudagurinn 8. júní - Pútt
Verð: 8000 kr

Lækkaðu skorið þitt!

Þriðjudagurinn 15. júní - Vipp

Laugardagurinn 26. júní kl. 14:00—16:00
Sunnudagurinn 27. júní kl. 14:00—16:00
Verð: 8.000 kr.

Þriðjudagurinn 22. júní - Járnahögg
Þriðjudagurinn 29. júní - Teighögg
Þriðjudagurinn 6. júlí - Leikskipulag og reglur
Verð: 10.000 kr.

Hópar
Sérsniðin golfkennsla fyrir stærri sem smærri hópa t.d.
fyrirtæki, félagasamtök, vinahópa eða fjölskyldur. Golfkennari
og fulltrúar hópanna setjast niður og sníða golfnámskeið eftir
þörfum hópsins. Ýmsir möguleikar í boði.

