
Elävöitä yrityksesi golfpäivä 



TIIMIPÄIVÄ PICKALASSA

 

 Järjestämme toiveidenne mukaan tyky-,virkistys-,ja etätyöpäiviä

Pickalan kauniissa miljöössä. Opetusstudion lämmitetty lasiterassi

antaa tilaisuuteen omaa rauhaa luonnon ympäröimänä.

 

 

 

 

  LAJIIN TUTUSTUMINEN 

 

Kiinnostaako golf? 

Ehkä kaverisi jo harrastavat lajia, mutta et ole vielä onnistunut ylittämään

aloituskynnyskorkeutta. Ei hätää! Meidän kanssamme pääset tutustumaan

golfiin ja sen syvimpään olemukseen, joka on paljon muutakin kuin itse peli.

Tule siis rentoutumaan luonnonkauniiseen miljööseen hyvästä ruoasta ja

maisemista nauttien.

 

PELAAJAKSI PÄIVÄSSÄ 4h -ALKEISKURSSI

 

Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta alkeiskurssin avulla pääset hyvin

jyvälle lyönnistä, pelistä ja säännöistä. Alkeiskurssin tavoitteena on

tuottaa sinulle riittävät tiedot ja taidot kentällä toimimiseen. Pelitaidot

kehittyvät ajan kuluessa, joten ota rennolla asenteella homma haltuun.

 

 

 

AMMATTILAISEN VETÄMÄ ALKULÄMMITTELY

 

Hyvä lämmittely tarkoittaa useimmille golffareille

penkinlämmittimen ON-asentoon säätämistä kodin ja

golfkentän välille. Oikeaoppisesti tehtynä lämmittely

säästää kuitenkin enemmän lyöntejä kentällä kuin

takapuolen lämmön turvin lyödyt pallot rangella. Säädä

siis penkinlämmittimen sijaan herätyskellosi herätys

varttia aiempaan ja lämmitä kroppasi ammattipelaajan

johdolla kisakuntoon! Lämmittelyn jälkeen peli on

helppoa kuin heinän teko.

RANGE KLINIKKA

 

Päivän kunto on usein ammattilaisellekin arvoitus.

Ennen kierrosta rangella yleensä verrytellään,

haetaan rytmiä ja katsotaan millä kierteellä pallo

mahdollisesti lentää. Range klinikalla Pro:mme

vastaavat pelaajien mieltä askarruttaviin

kysymyksiin lyönnistä; oli kyse sitten draivista, lobista

tai soketista. Kaikki kysymykset käsitellään

luottamuksellisesti ja niihin vastataan

henkilökohtaisesti erilaisten vinkkien ja

demonstraatioiden avulla.

OFF-COURSE

PALVELUT  

MINNIN PUTTIKLINIKKA

 Uransa aikana Minni tunnettiin erityisesti loistavana

puttaajana. Nyt Minni perehdyttää pelaajat puttaamisen

ihmeelliseen maailmaan. Tarinaa puttien upottamisen

filosofiasta varmasti riittää, mutta mikä parasta, sinä pääset

mukaan! Klinikan jälkeen kaikilla halukkailla on mahdollisuus

pienimuotoiseen opetustuokioon Minnin kanssa.



TRACKMAN -ANALYYSI

Analyyttisyys on hyvästä. 

Oletko  joskus miettinyt, miten ihmeessä se pelikaveri lyö avauksiaan

toistakymmentä metriä pidemmälle. Vai oletko se kenties sinä, jonka kaaria

toistuvasti hämmästellään? Leikkimielisessä pituuslyöntikilpailussa tuomme

paikalle trackmanin ja videokameran, joiden avulla voimme swingin

analysoinnin ja lyöntipituuden mittaamisen lisäksi tuottaa laadukasta

videomateriaalia firmanne pikkujoulujen loppukevennykseen. Kilpailun voittaja

ei ainoastaan saa pisimmän draivaajan titteliä, vaan LAZY SUNDAY -

lahjakortin, jolla voittaja lunastaa MR Golf Studion, terassin ja Trackmanin

käyttöönsä kahden tunnin ajaksi valitsemanaan sunnuntaina. Tämän lisäksi

lahjakortti sisältää neljä pelilippua Pickalaan sekä kaksi golfautoa kierrokselle.

Kilpailun lyhimmän mitatun lyönnin lyönyt henkilö saa lohdutuspalkintona

opetustunnin golfkoulumme valmentajalle. Lisäksi jokainen osallistuja saa

muistoksi kattavan analyysin swingistä johon voi tarpeen tullen palata jos ei

draivi tottelekaan. 

BEAT THE CHEF HARRI SYRJÄNEN

 

Eikö peli suju, nälkäkin tulee ja suu siksi mutrullaan?  Ei

hätää! Chef Harri Syrjäsen valmistama ja tarjoilema

huikopala saa varmasti hymyn kaikkien huulille. Nälän

lisäksi voit peitota Harrin ”leikkimielisessä” BEAT THE

CHEF -kilpailussa, jossa sinun tarvitsee vain lyödä

avauslyöntisi lähemmäksi lippua kuin Harri. Kaikki Harrin

voittaneet pääsevät arvontaan ravintola

lahjakortista.Tehtävä ei kuitenkaan tule olemaan pala

kakkua, sillä tämä kokkailun ammattilainen on likimain

scratch -tason golffari ja vihaa häviämistä!

BEAT THE PRO 

 

Ammattilaisgolfaaja haastaa kaikki kilpailijat

yhdellä reiällä. Beat the pro tarjoaa

monenlaisia vaihtoehtoja haastaa

ammattilainen mm. par3 -lähimmäksi lippua,

tarkin draivi tai leikkimielisesti onnenpyörä

arpoo ammattilaisen mailavalinnan. 

HOSTED BY  MINNI

 

Minni toivottaa vieraat tervetulleeksi ja pitää osallistujille

alkuinfon ja tsemppaa kisaajat huippu pelivireeseen. 

Minni toimii aktiivisesti mukana koko tapahtuman ajan. 

 

 

ON COURSE 

PALVELUT


