
20/8 KOMMER GREEN QUEENS 
TILL RINGENÄS GK I HALMSTAD!
Detta är träningskvällen som alla golftjejer i åldern 22-39 år inte får missa!

Green Queens Golf – Women ́s Golf Society startade i Stockholm 2015 och har nu spridit sig 

till flera städer runt om i Sverige. Det är en genuin Community för positiva och drivna kvinnor 

som älskar golf. De tycker det är viktigt att alla har roligt, både på och utanför banan och hos 

dem är alla kvinnor välkomna, oavsett om du är nybörjare eller spelar på touren. Tillsammans 

har de skapat ett härligt gäng som peppar och stöttar varandra i alla lägen.

I år har Green Queens inlett ett samarbete med Balance Golf som är världsledande inom 

individanpassad golfutveckling. Detta har gjorts eftersom Green Queens vill kunna erbjuda alla 

sina queens träning i världsklass oavsett nivå och ambition.

Därför bjuder Green Queens tillsammans med Balance Golf nu in alla tjejer I åldern 22-39 år till 

en fantastisk och rolig träningskväll på Ringenäs Golfklubb den 20 augusti. Under kvällen 

kommer du lära dig hur central balans hjälper din golf och hur du skapar mer kraft i dina slag!

Träningskväll på Ringenäs GK:

Datum & tid: 20/8 kl. 17.30-20.30

Kostnad: 395 kr (inkl. fika)

Tränare: Sofia Edman & Erik Blomqvist

Anmäl till info@balancegolf.se senast den 19/8

Max antal: 20 personer

Vill du ha nya härliga tjejkompisar som gillar golf och 

samtidigt själv bli bättre på golf?

- Anmäl dig idag!

mailto:info@balancegolf.se


20/8 KOMMER GREEN QUEENS 
TILL RINGENÄS GK I HALMSTAD!
Detta är träningskvällen som alla golftjejer i åldern 22-39 år inte får missa!

Green Queens Golf – Women ́s Golf Society startade i Stockholm 2015 och har nu spridit sig 

till flera städer runt om i Sverige. Det är en genuin Community för positiva och drivna kvinnor 

som älskar golf. Vi tycker det är viktigt att alla har roligt, både på och utanför banan och hos oss 

är alla kvinnor välkomna, oavsett om du är nybörjare eller spelar på touren. Tillsammans har vi 

skapat ett härligt gäng som peppar och stöttar varandra i alla lägen.

I år har Green Queens inlett ett samarbete med Balance Golf som är världsledande inom 

individanpassad golfutveckling. Detta har gjorts eftersom vi vill kunna erbjuda alla våra queens

träning i världsklass oavsett nivå och ambition.

Därför bjuder Green Queens tillsammans med Balance Golf nu in alla tjejer I åldern 22-39 år till 

en fantastisk och rolig träningskväll på Ringenäs Golfklubb den 20 augusti. Under kvällen 

kommer du lära dig hur central balans hjälper din golf och hur du skapar mer kraft i dina slag!

Träningskväll på Ringenäs GK:

Datum & tid: 20/8 kl. 17.30-20.30

Kostnad: 395 kr (inkl. fika)

Tränare: Sofia Edman & Erik Blomqvist

Anmäl till info@balancegolf.se senast den 16/8

Max antal: 20 personer

Vill du ha nya härliga tjejkompisar som gillar golf och 

samtidigt själv bli bättre på golf?

- Anmäl dig idag!

mailto:info@balancegolf.se
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Green Queens Golf – Women ́s Golf Society 

är en genuin Community för positiva och 

drivna kvinnor i Sverige som älskar golf. 

Vi tycker det är viktigt att alla har roligt både 

på och utanför banan. Tillsammans har vi 

skapat ett härligt gäng som peppar och stöttar 

varandra i alla lägen.

I år har vi inlett ett samarbete med Balance 

Golf som är världsledande inom 

individanpassad golfutveckling för att vi vill 

kunna erbjuda alla våra medlemmar träning i 

världsklass och med samma träningsfilosofi för 

alla våra Queens i sitt golfande. Balance Golf 

finns på 10 klubbar i Sverige, gå in på 

Balancegolf.se och hitta ditt närmaste center 

för att boka lektion eller kurs, gärna 

tillsammans med andra queens.  


