
 

 

Namn:  Anna  Öquist 
E-post: golfanna@hotmail.com 
Telefon: 0704-40 40 94 
 
 
 
 
     Hej! 
  

– Jag söker jobb som golftränare igen! 
– Vill vara med att utveckla golfen och dess glädje! 
– Ser bara möjligheter, kan jobba i olika positioner! 

 
- Jag vill vara en del att möjliggöra de bästa förutsättningarna för Er verksamhet, medlemmar 
och gäster. 
 
- Jag hoppas att jag som person, mina erfarenheter och utbildning kan motsvara Er 
kravprofil? 
 
- Jag kan erbjuda; 
 
En ansvarsfull, hängiven och målmedveten person. 
Med stor erfarenhet av golf , både som spelare, tränare och ledare samt shop. 
 
Jag har jobbat som tränare i Skellefteå, Linköping, Motala samt butikschef på Dormy Golf 
Norrköping. 
Under några år har jag jobbat inom andra områden men känner nu ett starkt och genuint 
driv att jobba med golf igen. 
 
Jag kan lova professionell verksamhet genom alla delar tillsammans med ett stor hjärta. 
 
Som person är jag positiv, lättsam och utåtriktad. 
I mitt arbete är jag strukturerad, noggrann och lättsam. 
Jag anses av min tidigare personal och omgivning som en prestigelös, lyhörd och en kunnig 
person. 
 
Likväl som med profession, bjuder jag även på glädje och ett smittande skratt. 
Spelar golf med stort nöje och håller fortfarande god nivå. 
 
 
PGA utbildad golfinstruktör, M5 
Amatörlandslag 
Spel på Europatouren 
Handledare HGTU 
Egen golfshop 
Stor övrig idrottslig erfarenhet 
Övriga meriter från handel och service 



 

 

Detta är en mycket kortfattad presentation, då jag hoppas att via telefon eller mail berätta 
mer! 
 
Övriga erfarenheter erhålles vid behov likväl som tidigare referenser 
 
 
 - Jag tror på detta, hoppas ni gör det samma? 
 
 
 
Med vänlig hälsning Anna Öquist 
 
 
 
       
 
Anna Öquist                                                                      CV  2019-08-01 
 
Arbetslivserfarenhet: –—————————————————————————————— 
 
 1985-1987  Butikschef New Maxim, Piteå 
 1987-1989   Golfvärd Vingresor, Spanien 
 1987-1995  Sportjournalist  NB Kuriren 
 1994-1995   Säljare golfutrustning 
 1995-2004   Golfinstruktör  Skellefteå 
 2002-2004  Golf shop  Skellefteå GK 
 2002-2004                     Handledare för blivande golftränare 02/04B 
 2004-2007                     Handledare för blivande golftränare 04/07A 
 2005-2006                    Golftränare Salsta GK 
                2006-2007                      Golftränare Linköping 
 2007-2008                     Golftränare Motala2008-2011                     
 2008.2011   Butikschef på Dormy Golf and fashion, Norrköping 
 2011-2015                     Butikschef  Twilfit, Skellefteå 
 2015-  Eget företag, Stark Profil 
 2016  Butikschef Team Sportia Skellefteå 

 
 Utbildning: 

 
 1983-1985                    Skidgymnasiet i Gällivare 
 1986-1987                   1-årig Internutbildning på Trygg-Hansa i Stockholm 
 1991-1993                   Lärarutbildning Luleå tekniska universitet 
 1993-1995                    Golftränar utbildning 
 1998-1999                    Quinnligt Ledarskap 
 2000-2001                    Specialtränar utbildning - Mitt Eget Spel 
 2002-2003                  Specialtränar utbildning – Shop och Affärsverksamhet 
 2002-2004                   Handledare för blivande Golftränare elever 02/04B 
 2003-2004                   Svenska Golf landslagets Coachutbildning 
 2003-2004                   Distriktscoach utbildning 1 och 2 
 2005-2007                    Handledare för blivande Golftränare 04/07A 
 2006-2007                    Vidaretränar utbildning Fysträning för golfare
  


