
 Til deg som er medlem i Sandefjord Golfklubb 

                                                                                                                             Sandefjord, november 2016 

 

 Styrketrening bør være en viktig del for golfspillingen din! 

Er du en av dem som bruker store deler av sommeren ute på golfbanen? Eller er du en 

nybegynner som har lyst til å bli en flinkere golfer? Det er ikke så lett å ta en perfekt 

golfsving, og det setter ganske store krav til din bevegelighet, stabilitet og koordinasjon. 

Enten du er en erfaren golfer eller nybegynner, er det lurt å styrke kroppen med styrketrening. 

Det reduserer skaderisikoen, aktiverer kroppen din og får i gang blodomløpet, samtidig som 

det gir deg en utfordring for både holdning og bevegelighet. Du ønsker sikkert å «golfe hele 

livet» - i så fall må du tenke smart nå! 

Områder der golfspillere ofte kan få skader er håndledd, skuldre, albuer, korsrygg og føtter. 

Styrketrening er en viktig faktor for å redusere belastningen av disse områdene og øke 

kvaliteten på golfspillingen. Det gjelder ikke å bli ekstremt sterk eller å legge på seg masse, 

men heller å få en jevnt sterk og smidig kropp som klarer å ta en golfsving uten å dra på seg et 

strekk eller en overbelastning. Vi på e2 vil hjelpe deg med dette. 

Som medlem av Sandefjord Golfklubb har du ekstra gode betingelser på 

medlemskap ved e2 Treningssenter : 
 

- Mulighet for «frys» av medlemskap i inntil 6 måneder per år 

- Pris per måned: 449,-  (innmeldingsgebyr 199,-) 

- En time med personlig trener 

- Foredrag og kurs for golfspillere 
 

e2 Treningssenter har Sandefjords bredeste tilbud. Her får du alt fra gruppetreninger på alle 

nivåer, spesialtilpasset trening, funksjonell trening og et utall andre muligheter.  Vi har stor 

fokus på kompetanse og alle våre veiledere er også utdannede personlige trenere. I tillegg 

samarbeider vi med behandlere og massører. Snakk med oss i resepsjonen så får du råd og 

veiledning ut fra dine ønsker og behov.  

   

Vil du vite mer om oss, klikk deg inn på linken www.e2trening.no eller lik oss på Facebook.  

 

         

http://www.e2trening.no/

