
Nyhetsbrev från Patric & Micaela Otterström  

Hej alla medlemmar på Nyköpings GK! 

Vill börja mad att önska Alan all lycka till att leva sin dröm i Thailand! 

Vi som tar över efter Alan, heter Micaela & Patric Otterström. Har stått golfen till tjänst sedan slutet 

på 80 talet, Patric som PGA Professional och Micaela som administratör, shop och planering av 

kurser mm. Arbetat på Gotland, Örnsköldsvik och Kungsängen så snart Nyköping. Kul! 

SHOP: 

Vi är anslutna till Europas största golfkedja Golfstore, som borgar för ett bra sortiment med de 

marknadsledande leverantörerna, bra priser, hög kompetens och service.  

Håller på att planera modevisning, mingel, demodagar mm  

Har en liten kul sak på G för er som vill ha logoplagg! Återkommer om detta. 

STUDIO: 

Den blivande studion/akademin finns det möjlighet att göra en Custom Fitting eller ta lektioner med 

pron’s och teknikens hjälp. 

De klubbmärken som finns representerade i studion för fitting är: 

Ping, Titleist, Cobra, Taylor Made, Callaway.  

Till vår hjälp kommer vi ha det senaste av tekniska hjälpmedel så som Flightskope eller Trackman. 

Tips – Custom Fitting Lesson = Nya klubbor i samband med lektion. 

UNDERVISNING: 

Patric har arbetat som PGA Professional sen slutet av 80 talet. Har så klart gått utbildningar och 

kurser under årens lopp för att hela tiden bli bättre på det han brinner för – Att lära, entusiasmera 

och utveckla golfare till roligare och bättre golf. 

Det kommer att finnas en bra lektionsmeny för de som vill jobba lite extra med sitt spel, 

gruppträningar, temakurser och ”träningskortet” som sträcker sig över hela säsongen.  

Vi kommer nu att inleda en dialog med befintliga tränarna Malin Landehag & Alexandra Lennartsson 

om förutsättningar för 2020. 

Kommer mer info våra planer senare! 

Detta sammantaget gör oss till Golfstore Flagship Nyköping GK! 

Vi är stolta över det och hoppas att ni kommer att bli detsamma. Ser verkligen fram emot att träffa er 

alla och att vi kommer att få några roliga och lärorika år tillsammans! 

 

Hälsningar Micaela & Patric Otterström 

 


