
FIRMA-de-Lux Arrangement 
 
Firma-de-Lux arrangement m. Anders Dahl Christiansen 
 
Eksklusivt kursus tilbud! 
Firma-arrangementer med Anders er konstant efterspurgte og nu er dette eksklusive kursus en del af 
sortimentet fra den til dato mest succesfulde danske herrelandstræner i golf. Desuden har Anders, med DVD’en 
”Det Succesfulde Sving”, fået ros for, at have lavet den bedste danske golfinstruktion på video/DVD nogensinde. 
 
Har du lyst til at forkæle 6 af dine allerbedste kunder eller medarbejdere, så er det nu muligt at gøre det med 
et ”Firma-de-Lux Arrangement”. 
 
Prøv noget nyt og anderledes. Invitér til en aktiv dag med golf og lær om hvordan I opnår nogle af de 
nøglepositioner i golfsvinget, som man ser hos Tiger Woods, Ernie Els, Vijay Singh, Thomas Bjørn osv.  
Kurserne er for alle "golfere", såvel begyndere, som let øvede og lav-handicappere. Dagens primære tema vil 
være omkring det lange slag, men der vil også være tips til både chipping og putting. 
  
I bliver filmet og lærer om video-analyse af eget sving samt får en masse fantastiske tips til, hvordan I bedst 
muligt kan træne selv! 
 

Kurset inkluderer:  
- En hel dags undervisning m. Anders D. Christiansen  
- Video træning med ”Pro Video System”!  
- Gennemgang af nyttige putte øvelser  
- Gennemgang af nyttige chipping øvelser  
- Gennemgang af greb og opstilling!  
- Gennemgang af hvordan man sigter rigtigt!  
- Opvarmnings-øvelser som også træner det lange slag!   
- Gennemgang af det fulde sving!  
- Gennemgang af kølle-slag!  
- Et "hav" af Trænings-øvelser!  
- Frokost i golfrestaurant!  
 

Kurset inkluderer også følgende:  
Mail med dit firma-logo til alle deltagere!  
Mailen vil indeholde analyse af den individuelle deltagers golfsving med nye træningsforslag! 
Mailen vil indeholde links til golfsving med nogle af verdens bedste golfspillere!  
Mailen vil indeholde en masse links med video trænings tips  
 

Udvalgte dage fra 08.45-14.30: 
-08.45-09.00: Gennemgang af dagens program.  
-09.00-10.00: Gennemgang af putting/chipping øvelser.  
-10.10-10.25: Alle deltagere filmes.  
-10.25-10.45: Gennemgang af greb og opstilling!  
-10.45-10.50: Opvarmningsprogram med golfspecifikke øvelser.  
-10.50-12.15: Træning.  
-12.20-13.15: Frokost i Golf restauranten.  
-13.15-14.25: Afsluttende træning inklusive kølle-slag.  
- Kl. ca.14.25: Afrunding – (eller tee off, hvis en golfrunde skal inkluderes) 
 
Pris for en hel dag med 5-6 deltagere: Kun 12.000,- (eksklusive greenfees’s og moms) 
For forespørgsler, reservationer og idéer til andre specielle kurser for dit firma benyt kontakt formularen HER 

                            For DVD anmeldelse klik HER 

     

For gratis bonus forord og bonus kapitel til den danske udgave af bestseller bogen 
”The Inner Game of Golf”, send ”Ja Tak” til mail adressen HER  

Du vil dermed tilmelde dig nyhedsbrev fra Anders m. f.eks. gratis golfundervisning. 

http://www.trainyourbrain.dk/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=6
http://www.trainyourbrain.dk/images/stories/Instruktions_DVDer.pdf
http://www.trainyourbrain.dk/images/stories/Instruktions_DVDer.pdf
mailto:innergameofgolf.dk@mail.com

