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I Great Northern Academy Proshop har vi et bredt sortiment af golfudstyr til
både nybegynderen og elitespilleren.
Vi lægger altid afgørende vægt på, at du får en professionel og tryg rådgivning,
så du kommer hjem med det rigtige udstyr. Derfor tilbyder vi også fittingkurser
med en af vores trænere, hvor vi finder frem til udstyret, der passer til netop
dig.
Tilpasset golfudstyr er nemlig alfa og omega, for at du får den bedste
golfoplevelse på banen. Yderligere hjælper vi dig også til at vælge den rigtige
golfbold – som passer til netop dit spil. Fra 2019 kan vi også leverer med
speciel logo, så din bold kan få dit helt eget personlige præg. Hør nærmere ved
Academy.
På kurserne benytter vi os blandt andet af en Trackman, som analyserer og
illustrerer dit slag, så udstyret passer til din spillestil.
Prisen for at deltage på et af vores fittingkurser bliver fratrukket dit eventuelle
køb af udstyr. På kurserne kan du få fordelagtige priser og pakkeløsninger.
Kurserne afholdes efter aftale med Academy.

DRIVER & WOODS
Oplev den rette udstyrstilpasning give dig mere længde

IRONS
Få skræddersyet dit jernsæt med rette vejledning

WEDGES
Til denne fitting vil vi finde de helt rigtige wedges til dig

PUTTER
Her hjælper vi dig med at finde den putter, som er bedst til dit spil
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Skaftlængde og den rigtige svingvægt er ofte et undervurderet punkt i driverog kølletilpasning. Men ikke desto mindre er det faktorer, som er afgørende
for, at du kan få et godt resultat på golfbanen.
Tyngdepunktet i køllehovedet skal matche dit sving - og det kan enten ligge
højt eller lavt eller ligge i hæl eller tå.
Til denne fitting vil en af vores trænere hjælpe dig med at finde frem til den
rette driver eller kølle, som matcher dit sving, og som dermed har den rette
skaftlængde og svingvægt.
Kurset udbydes som en individuel fitting.
PRIS
400 DKK per person.
Driver & Woods fitting er uden beregning ved køb af udstyr.
TILMELDING
Henvendelse til Academy via e-mail: academy@greatnorthern.dk
eller per telefon: +45 33 60 40 80
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For at du kan skabe fart, slå lige slag og opnå en ensartet boldkontakt på banen,
er det nødvendigt, at jernets ”lie-angle” – den vinkel, som skaftet danner, når
køllehovedet er plant med græsset – og længde passer til netop dig.
Til denne fitting skal du sammen med en af vores trænere afprøve jern med
forskellige køllehoveder og skaftlængder, så vi finder jern, som er tilpasset dit
sving og behov.
Kurset udbydes som en individuel fitting.
PRIS
400 DKK per person.
Iron Fitting er uden beregning ved køb af udstyr.
TILMELDING
Henvendelse til Academy via e-mail: academy@greatnorthern.dk
eller per telefon: +45 33 60 40 80
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Wedge fitting er nok den mest undervurderede del af fitting-universet, men
bestemt ikke uvigtigt, da den ”forkerte” wedge skaber flere ulykker end gavn.
Til denne fitting vil vi finde de helt rigtige wedges til dig. Vi vil tage højde for
de aspekter, som er vigtige i en jern-fitting, og fokuserer på at finde ud af,
hvilken type wedge-spiller du er.
I løbet af kursets 2-timers varighed vil vi:
•

Gennemgå de forskellige wedges og deres egenskaber

•

Evaluere din nuværende wedge

•

Finde frem til det rigtige loft og lie for dig

•

Finde den rigtige sål (bounce) på de forskellige wedges

•

Afrunde med dine eventuelle spørgsmål

Denne fitting udbydes som et holdkursus med maksimalt 4 deltagere eller som
et individuelt kursus på 60 min ved Søren Hansen.
HVORNÅR
Dette kursus vil blive udbudt løbende henover sæsonen eller ved direkte
henvendelse til Academy.
PRIS
600 DKK per person.
Wedge fitting er uden beregning ved køb af 2 enheder eller mere.

TILMELDING
Henvendelse til Academy via e-mail: academy@greatnorthern.dk
eller per telefon: +45 33 60 40 80
Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle princippet
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Putteren er i sidste ende den vigtigste og mest afgørende kølle i din bag. Men
hvilken putter skal du vælge? For der findes et væld af forskellige puttere med
forskellige designs, materialer, flader og længder.
Vigtigst af alt skal en putter føles rigtig i hånden, og så skal putterens lie-angle
- den vinkel som skaftet danner, når køllehovedet er plant med græsset – og
længde være tilpasset dig, for at du kan få den rette position over bolden og
svinge putteren rigtig.
På denne fitting vil en af vores trænere hjælpe dig med at finde den putter, som
er bedst til dit spil. Vi vil starte med at gennemgå dine behov og dernæst
afprøve vores mange forskellige puttere.
Dette kursus udbydes som en individuel fitting.
PRIS
400 DKK. Putter fitting er uden beregning ved køb af udstyr.
TILMELDING
Henvendelse til Academy via e-mail: academy@greatnorthern.dk
eller per telefon: +45 33 60 40 80
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