Kungsbacka Golfklubb - Företagsgolf
Vill du göra något extra för kunderna och samtidigt stärka företaget, kom då till oss på Kungsbacka
Golfklubb där ni kan konferera, äta gott, anordna kringaktiviteter och spela golf förstås.

Gamla Banan är vår "diamant" här på Kungsbacka Golfklubb. Spelar du 18-hålsbanan erbjuder vi en
förstklassig upplevelse med en härlig bankaraktär där man får känna på allt från lummig skogs- och parkbana till
vindpinad seaside.
a

Vi har även en 9-hålsbana, Nya Banan, om tiden är mer begränsad. En runda på vår 9-hålsbana är tuffare och
därmed roligare, än man tror. Man får chansen att öva på att ”spela med knoppen snarare än med kroppen” på
denna fullängdsbana. Stora inbjudande greener och relativt korta par 4-hål kan vid en första anblick tyckas enkelt,
men skogen, bergen och allt vatten gör 9-hålsrundan till en klar utmaning.
a

Korthålsbanan som är tillgänglig för alla, alltid! Det finns inga krav på förkunskaper för att få spela på
Korthålsbanan. Denna bana består av 9 korthål mellan 80-125 meter och ett roligt alternativ om man vill ha en
aktivitet för alla, även de som inte spelat förut.

Vi erbjuder förutom alla förberedelser inför tävlingen såsom lottning av tävling, utskrift av scorekort
uppsättning av era skyltar, flaggor m.m. även:
 clinic med någon av våra duktiga tränare
 tävlingar och moment under golfronden t.ex. längsta drive, närmast hål, beat the pro eller varför inte
försöka slå längre än Jessica Wallström (SM & EM i längsta drive) på ett hål
 representant från klubben hälsar välkommen och berättar om klubben
 mat och dryck under och efter golfspel
 aktiviteter såsom föreläsare, kanske för dem som inte spelar golf
 konferenslokal för möte i samband med företagsgolf
 omklädning med bastu
 samarbeten med hotell i närheten
 resultatservice
 prisbord från vår välsorterade golfshop

Vi tar hand om er och kommer att se till att ni får nöjda kunder!

Konferenspaket - Passa på att njuta av omgivningarna och kombinera nytta med nöje.
Avsluta dagen med en golfrunda, en promenad till havet eller varför inte ett bastubad. Vi hjälper gärna
till med förslag på hur just ni kan gestalta ert besök på Hamra på bästa sätt.
Vår konferenslokal, för max 30 personer är modernt inredd med den senaste konferensutrustningen och
internetuppkoppling.
I anslutning till lokalen finns ett fikarum och en balkong där man kan avnjuta kaffet och den fina utsikten
över hål 18.

Kringaktiviteter - En aktivitet ökar teamkänslan och blir något man pratar om.
Inspireras av föreläsare Klubbens samarbetspartners föreläser gärna och ger din träff det lilla extra
och mer inspiration, motivation och affärsutveckling. En perfekt kombination för konferensen eller golfen.

Ingvar Bengtson är processledare med stor erfarenhet av att få organisationer att
prestera optimalt, Med en blandning av humor och allvar skapar han alltid spännande och
uppskattade möten.

Tomas Enhager är en populär föreläsare. Tomas leder utvecklingen när det gäller att
föra in personlig utveckling och värden i företag. Ofta handlar det för ledningen om att
tydliggöra företagets själ och att kommunicera den tydligt.

Marcus Håkanson arbetar som PGA-tränare och idrottschef hos oss på Kungsbacka
Golfklubb. Marcus är meriterad inom landslagsverksamheten men kanske mest känd som
coachen som ledde vårt damlandslag till EM- och VM-guld under samma år.

Åsa Norderhaug har arbetat med friskvård i många år och erbjuder smidighetsträning
med rörlighetsövningar för att på så sätt kunna prestera och orka mer.

Vinglasprovning i samarbete med Jarl Sandin och Riedel. Upplev vilken skillnad
det kan vara att avnjuta vin i rätt glas. Den är så stor att även erfarna provare blir
förvånade. Glasen är de enda i världen som är designade för att framhäva varje vins
speciella doft och smakegenskaper.

Nellbeck GolfStore, en välsorterad shop, där man kan hitta de hetaste produkterna
från de största varumärkena på golfmarknaden.

Jessica Wallström har vunnit longdriving i SM och EM. När hon tävlar i att slå
långt använder hon olika drivers beroende på väder och dagsform. Klubborna är lite
längre än vanliga drivers och loften pendlar mellan 6 och 9 grader.

Vi hjälper dig att skapa ett inspirerande möte med spännande aktivitet
i en naturskön miljö.
Välkommen till Kungsbacka Golfklubb!

Kungsbacka Golfklubb
Hamravägen 15, 429 44 Särö, 031-938180
www.kungsbackagk.se kansli@kungsbackagk.se

