
PGA ”networking” ProAm
2017

En dag innehållande golf, nätverkande och 
värdeskapande kunskap med golfen i centrum

I september startar PGA i samråd med våra PGA Distrikt en ny ProAm tävling, 
där Pron tillsammans med någon från ledning på klubben bildar lag. Det kan vara 
klubbchefen, ordförande eller någon från styrelsen. 

Vi vill skapa ett nätverkande mellan Pron och ledningen på klubben för att stärka 
golfklubbarna/anläggningarna och golfen. 

Syftet med dagen är att spela en rolig tävling, nätverka samt kompetensutvecklas. 
Du kommer träffa kollegor, spela en rolig tävling, lyssna på en föreläsning samt dis-
kutera kring frågor som rör hur vi kan göra din klubb/anläggning mer attraktiv med 
golfen som kärnan. 

Tävlingen arrangeras på tre olika platser runt om i Sverige. 15 september på Åda 
GK ,19 september på A6 GK och 22 september på Vasatorps GK, TC. 



Spelupplägg: 
Vi spelar en 2 boll bästboll där Pron bildar lag med 
sin ledande person från klubben/anläggningen. 
Bästa resultatet per hål räknas. Spelform: Slaggolf 
med ¾ HCP. Prona spelar på scr.

Utbildning/workshop: 
Tema för dagen är golfspelet. Vad är nytt inom spe-
let, vad driver golfspelaren och hur utvecklar du din 
verksamhet för att möta de behoven?  
Vi vill utbilda men samtidigt skapa möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och diskussioner. 

Föreläsare är Christer Dagman som har ett lång 
erfarenhet av verksamhetsutveckling både från 
näringslivet och som ordförande i St. Jörgens GK. 
Christer är föreläsare på Gbg Universitet, IHM och 
på Golfens Klubbchefsutbildning. 

Deltagarantalet är begränsat till 20 lag. 
Först till kvarn gäller.

Datum och platser: 
15 september Åda GK, Stockholm  
19 september A6 GK, Jönköping
22 september Vasatorps GK 

Kostnad för dagen: 650 kr (moms ingår med 6%)  per/par och som faktureras från PGA.

Ingår: golf, kaffe och fralla vid ankomst, lunch samt prisbord. 

Anmälan görs via GIT länk tryck här. Eller på PGAs hemsida https://www.pgasweden.com/
pga-medlemsida-2/pga-tavlingar/tavlingskalender/

Frågor om tävlingen kan ställas till Johan Hampf, email: jh@pgasweden.com Tel: 0708 58 43 00
eller Johan Tärnström, email: johan@adagolf.se Tel: 0708 58 42 56

Program Åda GK och A6 GK

09:30 - 09:45 Samling med kaffe och fralla
09:45 - 12:00 Utbildning/workshop 
12:00 - 13:00 Lunch
13:00  Shot gun start 18 hål ProAm 
Direkt efter spel prisutdelning 

Program Vasatorp GK

08.30 Samling med kaffe och fralla
09.30 Shot gun start 18 hål ProAm
Direkt efter spel:  Lunch
Därefter: Utbildning/workshop
Avslutar med prisutdelning 
Klara ca kl. 16

Varmt välkomna till en utvecklande rolig golfdag

PGA of Sweden
PGAs Distrikt

(Anmälan här) 
https://www.pgasweden.com/pga-medlemsida-2/pga-tavlingar/tavlingskalender/#/customer/881/schedule

