Julerbjudanden 2017

Peak herr-tröja, 700:- (ordpris. 1200:-)
-

En avslappnad och sportig tröja men halv dragkedja.
Det mjuka fleecetyget gör tröjan perfekt att ha under en jacka
när kylan slår till.

Puma Envoknit dam-tröja, 449:- (ordpris. 749:-)
-

Om du gillar att spela golf från början av våren till sen höst
är lager-på-lager din bästa vän. Den superlätta EVOKNIT
1/4 Zip popover använder osynlig konstruerad ventilation
under armarna och på ryggen för komfort och obegränsat
rörelseomfång.

3 för 2 på alla Footjoy handskar
-

Välj fritt bland alla våra handskar från Footjoy.
Regn-, all-väders och premiumskinn handskar
för både dam och herr.

NXT-bollar, 279:-

Kanonpris på Titleist NXT! Ett dussin för endast 279 kr. Först till kvarn
gäller

TomTom golfer SE, 1395:-(ord. pris 1895:-)
-

GPS-klockan TomTom Golfer 2SE visar dig det bästa inspelet
till green och hur du kan undvika alla hinder på över 40 000
banor över hela världen. Automatiskt scorekort. Vattentålig
ned till 40 m. Se direkt hur långt du har slagit bollen, tack
vare den inbyggda automatic shot detection i golfklockan. När
du slår ett slag känner automatic shot detection av det
och indikerar med en lätt vibrering på handleden efter din swing. När du går till bollen kan du
se hur avståndsmätaren på klockan räknar upp. När du är framme kan du se hur långt ditt
senaste slag var.

Cobra MAX Järnset
-

Köp ett Cobra Max järnset och du får valfri Cobra
Max hybrid eller fairwaywood på köpet

Alla wedgar 25%rabatt
-

Gäller alla våra wedgar från Cobra, Callaway och Titleist i butiken

Alla Bagar 20 %
-

Bär och vagnbagar från
Callaway, Cobra och
Titleist

Cartbag från Cobra, 999:- (ord. pris 1799:-)
-

Lätt vagnbag med 14-delad 9"-topp med fullängdsdividers samt med
integrerade bärhandtag. Utrustad med vattentät och vadderad
värdeficka, stora fickor för kläder och två värmeisolerade vätskefack.
Begränsat antal

50% på utvalda kläder
-

Reastället är nu påfyllt med både kläder från sommaren och hösten 2017.
Välja mellan jackor, tröjor, byxor mm från alla våra leverantörer.

COBRA F7 – 50% på alla kvarvarande produkter
-

Drivers, hybrider och fairwaywoods för både dam och herr

Titleist DEMO-hybrid H1 och H2 50%
-

-

816 H1- Titleist 816 H1 är en hybrid som vänder sig till spelaren som vill
ha en lättspelad hybrid som levererar hög bollflykt, längd och
förlåtande egenskaper
816 H2 - Titleist 816 H2 är en hybrid som vänder sig till spelaren som
vill ha en smäcker hybrid med ett lite mindre klubbhuvud

Callaway Handskar 50 %
-

Halva priset på alla Callawayhandskar

Titleist AP2 Järnset med stiff skaft, 6495:- (ordpris. 8995:-)
-

För golfspelare som söker en tourtestad design med distans, känsla och
förlåtelse

Presentkort UMGK
-

Köper du presentkort för 500 kr får du ett värde av 600 kr. presentkortet
gäller under 1 år.

Alla som handlar är med i utlottningen av en bag från Big
Max.
ÖPPETTIDER
Lördag 9/12, 10:00-15:00
Tisdag 12/12, 15:00-19:00
Torsdag 14/12, 15:00-19:00
Lördag 16/12, 10:00-15:00

Vi bjuder på glögg och julfika!

