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I alla priser ingår momsen. Vi reserverar oss för felskrivningar av priser etc.
Priserna gäller tillsvidare och kan när som helst ändras på grund av valutakurser etc
Uppdaterad 2018-05-20 kunder får rabatter genom vårt nyhetsbrev
Om du vill kontakta oss: ring 0612-10445 eller via e-post (se Kontakta oss-formuläret nedan)
eller om du vill anmäla dig för vårt gratis nyhetsbrev (erbjudanden, information, tips etc):
Kontakta Oss-formulär Klicka här

Se våra nyheter här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här
Se våra Rea-produkter här

Se Månadens-produkter här

Läs våra artiklar här; hälsa, golf,
rehabilitering, prestera bättre etc:
Läs våra artiklar här

Våra produkter
Många av våra produkter är unika och världsledande. Vi väljer ut effektiva, enkla och smarta
produkter som du har svårt att hitta någon annanstans.
–
Vi ger dig bättre, effektivare och smartare produkter!
* Golf * Hälsa * Rehabilitering * Friskvård * Peak performance * Tennis *Träning&Fitness
Våra produkter börjar på nästa sida klicka här
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Huvud-Menyn
•

Golfbollar, logo-bollar, bolltvättar, bollplockare, greenlagare mm

•

Golf-paket produkter (tränare, klubbar etc) + filmer (dvd, cd, video)

•

Golf – Gps:er, avståndsmätare, hastighetsmätare, launch monitor, analyserare mm

•

Golf headcovers (djur eller vanliga), solglasögon samt skyddstejp golfklubbor

•

Golf-klubbor, golfgrepp, golfskor och tillbehör mm

•

Golfmattor, utslagsmattor, Puttmattor, chipmattor, Golfnät

•

Golf - Närspelet & Puttning hjälpmedel och tillbehör

•

Golf peggar, upp-peggare, pegghållare, handdukar, regnskydd, paraplyer mm

•

Golf – Presentartiklar (urval)

•

Golf – Svingen Grunderna (grepp, uppställning, sikte, viktförflyttning, tempo mm)

•

Golf – Svingen Slå längre (öka svinghastigheten)

•

Golf – Svingen Slå rakare (bli av med slicen, hooken, toppen, duffen etc)

•

Golfutrustning & Tillbehör

•

Golf Resefodral & Flygfodral och golfvagnar

•

Allergier, astma, luftvägsbesvär, Hem & Fritid etc

•

Energiarmband, energihalsband, sportarmband, hälsoarmband, magnetarmband etc

•

Hälso-produkter & Peak performance (prestera bättre)

•

Löpning, walking, cykling, fitness, funktionell träning, gym

•

Rehabiliterings-produkter

•

Rehabilitering-produkter endast support och olika stöd

•

Sportnät; fotboll, golf, tennis, multisport (över 30 olika modeller!)

•

Strumpor och tröjor funktion

•

Tennis-produkter

•

Vatten Filter, Filterkannor, Vatten-jonisatorer, Luft-renare, vatten-flaskor etc
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Våra Sportnät produkter
Här hittar du våra olika typer av sportnät; allt från fotboll, golf, tennis, multisportnät.
Våra sportnät är enkla att använda, slitstarka och många kan du använda både inomhus eller
utomhus (vissa kräver extra tillbehör för att användas inomhus). Våra sportnät gör träningen enklare
och roligare och du kan träna var som helst och när som helst.
Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.
Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!
Chipnät (lättvikt) 5-i-1 199:-149:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!5 små mål i nätet att träna mot.
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 249:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.
Chipnät korg XL 5-i-1 329:- Vårt största chipnät och chipkorg som är hela
90 cm i diameter. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan
användas inomhus eller utomhus. 5 stycken olika målytor att sikta på.
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
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Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)
Chippaket Extra 1 895:- 649:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 2 949:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta och slagnät imitten)
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Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m+nät/projektionsduk 7995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus.
Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 869:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 895:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
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som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
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chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre
modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.
Golf nätbur Fullsving Quick Up/Down 2195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva svingen året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna större
modell kan du öva alla typer av golfslag i eller använda för fotboll etc. Du
sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se ovan en mindre modell för att träna närspelet året runt.
Golfnätbur Quick Up and Down 1695:- En kompakt och slitstark golf
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek: 260 (b) x 190 (h) x 110 cm (d)
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Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 439:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:- Golfnätet går utmärkt
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon,
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förandrings snören, ram i
svart runt nätet, ingår även en reparationsbit,färg: grönt. OBS om du vill ha en
annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du
prisuppgifter mm. 9 månaders garanti
Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
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Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 2.5 meter inne/ute 895:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 3 meter inne/ute 1059:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 4 x 3 meter inne/ute 1395:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Pro Plus 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Extra Pro Plus 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
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Golfnät utomhus med stolpar 595:- 399:- Golfnätet är anpassat för att
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet.
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också.
Golfnät Quick up and go 879:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator hemmabruk + stancematta 6795:- 6195:- Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4
spelare kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic paket + stancematta 7795:-6895:- Ett simulator
paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75 cm x 50
cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka. Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus för hemmabruk 7195:- 6595:- Det här prisvärda
golf simulator paketet finns till för hemmaanvändaren som inte har platsen
eller inredningen för projekseringar med duk/nät. Du kan använda vanliga
golfbollar eller slå med mjukare och lättare golfbollar för att det är enklare
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och mer praktiskt inomhus. Du kopplar Optishot 2 golf simulatorn till din
datorskärm eller laptop och kan spela golf året runt var som helst inomhus där
innertakhöjden tillåter dig att svinga en klubba! Paket med 1 st Optishot 2 +
golfnät bur (kraftig model; inomhus/utomhus). Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus + stancematta 8095:-7495:- Det här prisvärda
golf simulator paketet finns till för hemmaanvändaren som inte har platsen
eller inredningen för projekseringar med duk/nät. Du kan använda vanliga
golfbollar eller slå med mjukare och lättare golfbollar för att det är enklare
och mer praktiskt inomhus. Du kopplar Optishot 2 golf simulatorn till din
datorskärm eller laptop och kan spela golf året runt var som helst inomhus där
innertakhöjden tillåter dig att svinga en klubba! Paket med 1 st Optishot 2 +
golfnät bur (kraftig model; inomhus/utomhus) + Stance matta att stå på
(75 cm x 50 cm) . Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på många av
världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av
klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Se video-klipp
Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet (att stå på;
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
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Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En golf-spegel
konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar
armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med rak botten
mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan
användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under
träningen! Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan
Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.

Golfsving Stance spegel höger 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golfsving Stance spegel vänster 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar;
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp
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Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-1795:- Ett
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha
hemma eller i stugan. Se video-klipp
Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-1395:- En fotbollstränare med två olika
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet.
Fotbollstränaren hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp
Sving Golf-nätbur inomhus/utomhus största modellen 1595:- En golfbur
för utomhusbruk eller inomhusbruk med måltavlan i nätet är 60 cm i diameter
och storleken på golfnätet är 300 x 272 x 180 cm. Vår största, slitstarkaste
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Sving Golf-nätbur stor inomhus/utomhus 1395:- En golfbur för
inomhus/utomhusbruk är extremt bred och har en måltavlor och storleken på
golfnätet är 305 x 260 x 155 cm. Om du inte behöver det allra största buren så
är denna en mycket slitstark och bra nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och
tillräckligt slitstark för de flesta ändamål.
Sving Golf-nätbur stor utomhus 895:- En golfbur för utomhusbruk är
bred och har en måltavlor och storleken på golfnätet är 300 x 240 x 180 cm.
Om du inte behöver det allra största och bästa så är detta en bra mellan-klass
nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och tillräckligt slitstark för medelgolfaren
med lite långsammare svinghastighet.
Markpinnar sportnät 4-pack 59:- Extra markpinnar till våra olika sportnät.
Dubbla stålpinnar med längden 13.5 cm

Sandsäckar vikter 2-pack 69:- Om du vill använda många av våra sportnät
med stativ inomhus; fotboll, golf, multisport så måste du förandra och säkra
att näten inte tippar då behöver du dessa sandsäckar som du fyller med sand
eller liknande. För att använda våra sportnät inomhus eller på hårt underlag.

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra golfmattor, utslagsmattor, chipmattor , puttmattor, golfnät
Här hittar du våra olika typer golfmattor; allt från stora 1.5 meter x 1.5 meter som används på ranger
till mindre golfmattor för hemmabruk eller för chippning. Vi har allt från vanliga puttmattor till
unika puttmattor som användas av många olika golfproffs. Vi har allt unika golfmattor med riktig
gräskänsla (slå igenom mattan med riktig torv-känsla utan att golfklubban studsar) till vanliga range
och golfmattor. Skillnaden mellan en riktigt bra golfmatta och en vanlig golfmatta är att en riktigt
bra golfmatta efterliknar vanlig gräs och skonar kroppen från onödigt slitage när du tränar, med
andra ord den gör träningen effektivare, roligare och du minskar risken för olika golfskador.
Boomerang Puttramp Standard + puttmatta 499:- Ett unikt puttsystem
som gör att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst.
I paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Målet är
att putta så att första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan av
vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen
putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar
du; svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Standard 349:- Ett unik puttramp och retur som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd
den direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan att vobbla (= en
perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen putta tillbaka
bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar du; svårare än
det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro + puttmatta 695:- Ett unikt puttsystem som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. I
paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Lutningen
på rampen är justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att
putta så att första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre
djup = svårare) utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan
ska du med andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta
igen. Hur många i rad klarar du; svårare än det ser ut.
Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro 549:- Ett unik puttramp och retur som gör att du
kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd den
direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Lutningen på rampen är
justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre djup = svårare)
utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan ska du med
andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många
i rad klarar du? svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.
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Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!
Chipnät (lättvikt) 5-i-1 199:-149:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!5 små mål i nätet att träna mot.
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 249:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.
Chipnät korg XL 5-i-1 329:- Vårt största chipnät och chipkorg som är hela
90 cm i diameter. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan
användas inomhus eller utomhus. 5 stycken olika målytor att sikta på.
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)
Chippaket Extra 1 895:- 629:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
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puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 2 959:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas innomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta)
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas innomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m + slagnät/projektionsduk 7995:En jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
Extra stor sportnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor sportnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas innomhus eller utomhus. Nät samt stålrör ingår i paketet
Golf bollgrind puttergrind träningssystem 559:- Ett komplett grindsystem
för både putterhuvudet, utgångsvinkeln för bollen samt vinkeln på
putterhuvudet efter bollträffen. Du har 3 olika positioner där du kan fästa
peggar eller gummikoner. Kan användas inomhus eller utomhus. Medföljer
gör även en grindmall för peggar utomhus som gör att du får samma avstånd
och placering av peggar varje gång. Se video-klipp.
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Golf borst peggar 6-pack 79:- Ett paket med borstpeggar som minskar
friktionen vid bollträffen och ökar slaglängden och minskar spridningen på
bollarna. Är gjord för driver utslag. Kan även kombineras med våra
gummipegghållare för att få maximal höjd eller för att användas med
Uppegningsmaskiner eller liknande.
Golf flagga med chipnät 299:- En golfflagga för hemmabruk med chipnät
samt minigreen. Utmärkt om du vill öva närspelet hemma; chippar, pitch:ar.
Utmärkt present till den som har tillgång till egen träsyta.

Golf flaggpinne med bollskopa 199:- En flaggpinne som är 90 cm hög och
har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig ner för att
plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer skopan.
Flaggpinnen i metal. Fungerar med vanliga hålkoppar. (utan hålkopp)
Golf flaggpinne med bollskopa + hålkopp 289:- En flaggpinne som är 90
cm hög och har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig
ner för att plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer
skopan. Flaggpinnen i metal. Hålkopp medföljer (standard storlek)
Golf hemmarange träningssystemet 1095:- Ett unikt hemma-range system
som du kan använda inomhus eller utomhus. Den speciella range duken har
olika fält där bollarna kan fastna om du träffar rätt. Utmärkt för hemmabruk
eller skolor etc. Innehåller stativ, duk, 6 st speciella gummibollar med
karborrelåsning (känns som golfbollar i träffen)samt golfmatta.
Golfhål inomhus flyttbart Nice Putt 195:- Ett golfhål för inomhusbruk som
du kan placera på mattan eller puttmattan. Av/På ljudeffekt ´Nice Putt´ om du
träffar hålet. Utformningen av hålet gör att bollen stannar på mattan framför
hålet om du har rätt hårdhet.
Golf hål kopp plast flyttbart 49:- Ett träningshål som du kan placera var
som helst; på mattan eller puttmattan. Bollen fastnar i hålet om du har rätt
hårdhet. Färg: grönt. Kan användas inomhus eller utomhus. Normal storlek
Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
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hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
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Golfmatta gummi 40 x 20 cm 349:- En golfmatta med gummibas. Storlek:
40 cm x 20 cm. Gummipegg medföljer.

Golfmatta 3-i-1 Allt-i-en 995:- Detta är en 3-i-1 golfmatta med 3 olika grästyper: en matt-del med ruff, en matt-del med lång turf typ fairway, en matt-del
med kort turf typ fin klippt fairway kort turf. Du väljer själv från vilken del du
vill slå och träna från just nu!
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm 459:- En liten golfmatta
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför
mattan. Golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic 75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 1995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2595:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
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tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta med inbyggda bollar 395:- En golfmatta som är 45 cm x 25 cm
och har 2 st inbyggda bollar du kan slå på. 1 st golfboll sitter fast på en
plastarm och roterar runt en axel. Den andra bollen är i plast och sitter fast i
ett snöre. Utmärkt golfmatta för nybörjaren som vill prova på och slå lite slag
hemma eller hålla igång svingen inomhus eller utomhus.
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.
Golfnät Mål Target dubbel mjuk 579:- Använder du golfnät eller golfnät
burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en produkt som gör
att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten att slå mot som
ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den är mjuk så att
det inte låter så mycket när du träffar. 1 st mål per förpackning. Hål i varje
hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golfnät Mål Targets dubbla mjuka 3-pack 1495:- Använder du golfnät
eller golfnät burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en
produkt som gör att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten
att slå mot som ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den
är mjuk så att det inte låter så mycket när du träffar. 3 st mål per förpackning.
Hål i varje hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre
modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.
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Golf nätbur Fullsving Quick Up/Down 2195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva svingen året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna större
modell kan du öva alla typer av golfslag i eller använda för fotboll etc. Du
sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se ovan en mindre modell för att träna närspelet året runt.
Golfnätbur Quick Up and Down 1695:- En kompakt och slitstark golf
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek:
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 439:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:- Golfnätet går utmärkt
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon,
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förandrings snören, ram i
svart runt nätet, ingår även en reparationsbit,färg: grönt. OBS om du vill ha en
annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du
prisuppgifter mm. 9 månaders garanti
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Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 2.5 meter inne/ute 895:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 3 meter inne/ute 1059:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 4 x 3 meter inne/ute 1395:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Pro Plus 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
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Golfnät Extra Pro Plus 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Quick up and go 879:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 272 cm (b) x 213 cm (h)
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät utomhus med stolpar 595:- 399:- Golfnätet är anpassat för att
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet.
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också.
Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf Swing Plane Home Checker System 1495:- Detta är ett svingplan
system som fungerar för både enplans- eller flerplans-svingen. Ett justerbart
svingplan som ger dig visuell och kinistetisk feedback hela tiden. Du drar
enkelt klubban mot planet (olika plan beroende på hur lång du är och vilken
klubba du har) vilket gör att du kan upprepa samma svingrörelse gång på
gång. Den påskyndar inlärningen av en golfsving i rätt plan. Du får hjälp med
med planet från starten av baksvingen till 3/4-toppositionen genom att fysikt
kunna känna rätt plan i både baksvingen och nedsvingen. Enkel av justera.
Se video-klipp
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Sportnät stort 3 x 3 meter 1395:- Ett stort golfnät med ram runt; 3 meter x 3
meter. Utmärkt till vår stora stålbur (3 x 3 meter) eller för användning
separat.
Sving Golf-nätbur inomhus/utomhus största modellen 1595:- En golfbur
för utomhusbruk eller inomhusbruk med måltavlan i nätet är 60 cm i diameter
och storleken på golfnätet är 300 x 272 x 180 cm. Vår största, slitstarkaste
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Sving Golf-nätbur stor inomhus/utomhus 1395:- En golfbur för
inomhus/utomhusbruk är extremt bred och har en måltavlor och storleken på
golfnätet är 305 x 260 x 155 cm. Om du inte behöver det allra största buren så
är denna en mycket slitstark och bra nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och
tillräckligt slitstark för de flesta ändamål.
Sving Golf-nätbur stor utomhus 895:- En golfbur för utomhusbruk är
bred och har en måltavlor och storleken på golfnätet är 300 x 240 x 180 cm.
Om du inte behöver det allra största och bästa så är detta en bra mellan-klass
nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och tillräckligt slitstark för medelgolfaren
med lite långsammare svinghastighet.
Markpinnar sportnät 4-pack 59:- Extra markpinnar till våra olika sportnät.
Dubbla stålpinnar med längden 13.5 cm

Sandsäckar vikter 2-pack 69:- Om du vill använda många av våra sportnät
med stativ inomhus; fotboll, golf, multisport så måste du förandra och säkra
att näten inte tippar då behöver du dessa sandsäckar som du fyller med sand
eller liknande. För att använda våra sportnät inomhus eller på hårt underlag.
Chipmatta / Övningsmatta golf 4-in-1 359:- 199:- Det här är en golf
övningsmatta och ett träningsystem för inomhus eller utomhus. Du kan
använda den för närspelet eller för svingen. Kan användas för chippning,
järnslag, driverslag (gummi pegg medföljer), puttning (i putterhålet som finns
i mattan). Ett golfmatta för den som vill kunna träna det mesta hemma!
Plastövningsboll med hållare och nylonlina ingår också i produkten.
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Chipmatta / utslagsmatta 60 x 30 cm 295:- 199:- En klassisk och slitstark
chipmatta/ utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att
ha hemma för att träna svingen och närspelet. Har du den inomhus så behöver
du ofta en matta under för extra skydd. Tjockleken på mattan 1 cm. . Du kan
slå chippar, järnslag eller driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer
(förbrukningsvara). Behöver du en kraftigare matta se våra övriga golfmattor.
Curling Golf Puttspelet 895:- Det här nya och unika spelet förbättrar din
puttning samtidigt som det är väldigt roliga och spännande. Du spelar det på
en curling-lik puttmatta. Den här puttmattan är 4.2 meter lång och 0.5 meter
bredd. Reglerna är hämtade från curlingen; du skall hela tiden komma så nära
bullseye området på mattan, ju fler bollar du har närmare än din motspelare ju
fler poäng får du denna omgång. Du kan lägga upp bollar som skyddar eller
försöka slå bort motspelarens bollar osv! Du spelar spelet med din egen putter
och egna bollar så att du sedan har nytta av din "träning" när du kommer ut på
banan.
Golf gummipeggar 4-pack 39:- En sats med 4 st olika gummipeggar i olika
längder för alla typer av slag

Golf gummipeggar 5-pack 59:- En sats med 5 st olika gummipeggar i olika
längder för alla typer av slag – längsta peggen är 82.5mm

Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.
Golf Reseputter-paket höger 395:- En uppskattad present till den som reser
mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter (höger-spelare) som
går att dela i 4 delar + putterkopp + 2 golfbollar samt en förvaringsväska i
konstläder. Nu kan du få tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf Reseputter-paket universal hö/vä 395:- En uppskattad present till den
som reser mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter universal
(både höger- och vänster-spelare bullseye-modell) som går att dela i 4 delar +
putterkopp + samt en förvaringsväska i konstläder. Nu kan du få
tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
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Golf siktpinnar med kors + spegel standard 419:- Siktpinnar 3 st med ett
siktkors samt en spegel. Gör att du enkelt kan kontrollera din uppställning och
sikte samt lära dig att ställa upp lite stängt eller lite öppet för att forma dina
slag (slå fade eller draw). Medföljer även ett fodral till produkten som får
plats i bagen. Se video-klipp.
Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En golfspegel konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar
armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med rak botten
mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan användas
vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under träningen!
Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan
Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.

Golfsving Stance spegel höger 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golfsving Stance spegel vänster 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Gummipeggar golf långa 2-pack 29:- Två stycken långa gummipeggar i ett
paket för utslag med drivern. Kan användas tillsammans med golfmatta med
hål i eller separat.
Gummipeggar golf Xlånga 2-pack 45:- Två stycken långa gummipeggar i
ett paket för utslag med drivern. Kan användas tillsammans med golfmatta
med hål i eller separat. Extra långa gummipeggar 82.5mm
Gummi-pegghållare vit 2-pack 49:- Gör att du kan använda vanliga
träpeggar eller plastpeggar på rangmattor med gummipeggar. Gummihållaren
tar alla typer av peggar normalt. Du behöver inte heller pegga om efter varje
slag. Gör att du slipper slå från vanliga gummipeggar och kan slå från samma
peggar som du använder ute på banan (vanliga gummipeggar ändrar
bollbanan och utgångsvinkeln på slagen vilket ger sämre träning).
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
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Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
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Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 1-pack 219:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 699:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Klubb-demotejp Wrap guard driver/metalwoods 25-pack 109:Det här är en ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina
investeringar. Den är enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig.
Om du vill skydda hela klubbhuvudet på en driver så använder du 2 filmer per
klubbhuvud; botten, träffytan och toppen. Om du bara vill skydda träffytan
och toppen behöver du bara använda 1 film per klubbhuvud. Förpackningen
innehåller 50 st filmer. Varje film håller cirka 70-100 slag innan du behöver
byta den för optimalt skydd.
Klubb-demotejp / Wrap guard järnklubbor 25-pack 109:- Det här är en
ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina investeringar. Den är
enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig. Använd 1 film per
järn-klubba. Varje film håller cirka 35-50 slag innan du måste byta den för
optimalt skydd.
Launcher pegg 1-pack 29:- Peggen som håller månad efter månad,
garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra litet
pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 7.5 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
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Launcher pegg Longdriving 1-pack 35:- Peggen som håller månad efter
månad, garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra
litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 10 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 2-pack 49:- Peggar som håller månad efter månad,
garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra litet
pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 7.5 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar Longdriving 2-pack 59:- Peggar som håller månad efter
månad, garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett
extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger
bättre längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor, längd 10 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 4-pack 89:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 2 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 2 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 10-pack 179:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 5 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 5 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit, orange, gula, rose etc. Även logo-peggar
Se video-klipp på hemsidan
Launcher range peggar system 89:- Vårt nya range pegg-system gör att du
kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen. 2 st långa peggar för drivers
Launcher range peggar system 2 olika 89:- Vårt nya range pegg-system gör
att du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver
leta peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen, 1 st lång, 1 st kort pegg.
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Launcher range peggsystem Turn 69:- Vårt nya range pegg-system gör att
du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggen som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag och du spara mycket tid på rangen och får en effektiv träning.
Du låser fast peggen enkelt i gummihållaren genom att vrida den 45 grader.
Lauch pad golf 2-i-en 495:- Den här utslagsmattan eller chippmattan består
av både fairway yta och ruff yta. Du har också 2 st hål för gummipeggs i den.
Det ingår 2 st gummipeggs; 1 st till driver och 1 st till metalwoods.
Se våra övriga mattor nedan. Storlek: 30 x 60 cm
Peggar golf magnetiska med förankring 4-pack 89:- Hållbara golfpeggar
som är delbara med hjälp av magneter. När du slår utslag så delar peggen på
sig istället för att gå sönder. En magnet håller delarna ihop när du peggar upp
bollen. Du har också en förankringsdel med snöre så att du alltid hittar din
pegg efter utslaget.
Peggar långa 80 mm 15:- Långa träpeggar, 80 mm, 20 st per påse
Peggar långa 83 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 15 st per påse
Peggar långa 100 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 10 st per påse
Peggar stor-paket 80 mm 100-pack 59:- Långa träpeggar, 80 mm
Peggar stor-paket 83 mm 75-pack 59:- Långa träpeggar, 83 mm
Peggar stor-paket 100 mm 50-pack 59:- Långa träpeggar, 100 mm
Peggar trä vita 69mm 100-pack 49:- Trä peggar långa som är 69mm för
utslag med driver och metalwoods. Varje paket innehåller 100 st.

Peggar plast låg friktion 20-pack 29:- Låg friktion på peggarna ger lite
längre slag och lite mindre spridning. Håller längre än vanliga träpeggar.

Peggar vinterpeggar jumbo gummi 3-pack 39:- Om du spelar vintergolf så
behöver du denna typ av peggar som du inte behöver köra ner i matten eller i
marken utan du lägger den ovanpå och sedan lägger du bollen direkt på den. 3
st olika höjder för alla typer av klubbor; järn, metalwoods, rescue, hybrider,
driver (jumbo). Peggarnas höjd; 17mm, 23mm och 45mm höga. Vinterpeggar
som är anpassade för stora jumbo drivers, ett snöre binder samman peggarna.
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Puttboll putt-träningshjulet 1-pack 169:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet.
Se video-klipp
Puttboll putt-träningshjulet 3-pack 459:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet. Paketet
innehåller även en förvaringsväska samt en unikt puttlinje-verktyg som
fungerar tillsammans med bollarna. Se video-klipp
Putter-tränare mjukt skaft 995:- En helt unik putter med mjukt flexibel
skaft som du kan justera böjningen på om du vill ha hög, medel eller låg
flexpunkt. Du ändrar med andra ord flexibiliteten i skaftet beroende på hur
duktig du är på att putta. Putt-tränaren hjälper dig att putta med axlarna och
de stora muskelgrupperna och minimera användningen av händerna. Du lär
dig också att förbättra tempot i rörelsen eftersom du känner rörelsen i skaftet
direkt om det inte är en jämn och mjuk rörelse. Se video-klipp
Puttgreen paket 330 cm x 60 cm 1995:- 1795:- Innehåller en puttmatta som
är 330 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 360 cm x 60 cm 2395:- 1995:- Innehåller en puttmatta som
är 360 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 410 cm x 60 cm 2695:- Innehåller en puttmatta som är
410 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Putthål med automatisk retur 169:- Ett golfhål som du kan putta mot var
som helt inomhus, sätter du putten så kommer bollen automatiskt i retur. Kan
användas på golfmattor eller separat. Drivs med batterier (medföljer ej)
Puttkopp golf träning mindre hål 179:- En unika puttkopp som gör
golfhålet mindre så att du kan förbättra din fokus och din putt-träning. Du kan
använda den inomhus eller utomhus. Du kan också använda den till att lära
dig läsa greenerna bättre och visualisera olika lutningar. Du kan vrida
öppningen på puttkoppen efter lutningen på greenen. Du kan också använda
den på puttmattor eller helt fristående.
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Putt-kopp Optimal hastighet inomhus utomhus 179:- En unika puttkopp
du kan putta i inomhus eller utomhus och som endast behåller bollarna om du
har rätt hastighet. Om du har rätt hastighet så skickar den ut bollarna i sidled
så att du kan putta boll efter boll. Fungerar även på puttmattor eller
konstgreener. Om du puttar för löst så kommer den inte upp i koppen och
puttar du för hårt så går den över hålet.
Puttlaser Pro inomhus utomhus 1295:- En högklassig puttlaser som du kan
fästa på valfri putter. Du kan vrida stålen fram mot putterhålet eller ha den
ovanför bollen och fokusera på bollträffen och bollspåret. Mycket bra att
använda tillsammans med många av våra andra putthjälpmedel; grindtränare,
bullseye cup, true putting roll etc. Hjälper dig med siktet, visualiseringen,
uppställningen samt svingspåret. Fungerar på vänster- eller höger putters.
Se video-klipp
Puttmatta Basic med hinder 195 x 30 cm 199:- En prisvärd puttmatta med
hinder framme vid golfhålet. Mattan är 195 cm lång och gör att du kan öva
puttning var som helst inomhus.
Puttmatta med flagga och puttboll 183 cm 249:- En enkel puttmatta med
mini flagga och speciell puttboll. Puttmattan är 183 cm lång. Hålet är lite
upphöjt i förhållande till resten av puttmattan. Söker du en enkel puttmatta
att träna på så är detta ett bra alternativ eftersom det medföljer en speciell
puttboll.
Puttmatta med hålkopp 3 meter x 20 cm 495:- En puttmatta med tjocka
linjer i puttytan. En enkel mobil puttkopp medföljer som du kan placera var
som helst på puttmattan. Enkel väska att förvara puttmattan medföljer också.

Puttmatta med retur + tillbehör 595:- 499:- Det här är en prisvärd
puttmatta för den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Medföljer
även golf dvd samt tillbehör. Att sänka puttar inom 2 meter ute på banan är en
av de allra viktigaste sakerna att lära sig. Ett puttmatta med två stycken hinder
framme vid hålet. En uppskattad present till alla typer av golfspelare.
Medföljer även golf-flagga + puttlinje-verktyg + golf dvd (förbättra ditt spel;
engelska). Längd: 2 meter
Puttmatta med retur standard 395:- 349:- Det här är en enkel puttmatta för
den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Att sänka puttar inom 2
meter ute på banan är en av de allra viktigaste sakerna att lära sig. En
puttmatta med två stycken hinder framme vid hålet. En uppskattad present till
alla typer av golfspelare. Längd: 2 meter. Ej presentförpackning (brun låda)
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Puttmatta med retur standard 429:- 369:- Det här är en enkel puttmatta för
den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Att sänka puttar inom 2
meter ute på banan är en av de allra viktigaste sakerna att lära sig. En
puttmatta med två stycken hinder framme vid hålet. En uppskattad present till
alla typer av golfspelare. Längd: 2 meter. Presentförpackning
Puttmatta mini 3 meter x 20 cm 399:- Det här är en puttmatta i högkvalitet
med gummibotten. Den håller formen även om den rullas ut direkt, därför är
den utmärkt att ha på resan. En mobil hålkopp med flagga ingår även i
produkten som du kan placera var som helst på puttmattan.
Puttmatta med hinder 250 cm x 50 cm 495:- Det här är en bred puttmatta
med vattenhinder och bunker framme vid hålet. Bredden på mattan gör att du
kan stå på mattan när du puttar vilket gör det mer verklighetstroget när du
siktar etc. Storlek: 250 cm x 50 cm.
Puttmatta med retur 2 olika hål proffsig 260 cm 895:- Det här är en
unik och proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som
du sedan enkelt kan ta bort med medföljande borste. Puttmattan har 2 olika
hål; ett hål i normal storlek och ett mindre hål. Gör att du kan träna mot 2
olika mål samtidigt och det mindre hålet gör att även duktiga puttare får bra
träning.Storlek: 260 cm x 41 cm. Se video-klipp på hemsidan
Puttmatta Professional mini 270 x 20 529:- Det här är en unik och
proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som du sedan
enkelt kan ta bort med medföljande borste. Längd: 270 cm x 20 cm
Puttmatta professionell lutning & olika hastighet 1495:- En puttmatta som
har det mest du kan begära; olika lutningar (6 st lutningsklossar) och olika
hastighet (4 olika hastigheter). Mattan är 3 meter lång och det ingår en mängd
olika övningar och spel du kan träna på för att göra din träning roligare och
effektivare. Mattan har också olika zoner och streck för att göra träningen
effektivare och feedbacken direkt! Ett mobilt golfhål medföljer också varan.
Puttmatta med bollspår + olika hastighet mm 1395:- Den här unika
puttmattan visar dig visuellt ett bollspår efter din putt, det gör att du kan
enklare lära dig att visualiser dina puttar på banan och gör också att du kan
enkelt justera din puttlinje. Den unika puttmattan gör också att du kan öva
puttar på olika green hastigheter; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern.
Ibland korta och ibland längre puttar. Mycket mer än en vanlig puttmatta med
andra ord! Puttmattan är av hög kvalitét och ytan ligger platt mot golvet.
Se video-klipp på hemsidan för ytterligare information
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 3 meter 1095:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. Den kan användas inomhus eller utomhus. Kan
tvättas i 30 grader. Storlek: 3 meter x 60 cm
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Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 5 meter 1795:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. Den kan användas inomhus eller utomhus. Kan
tvättas i 30 grader. Storlek: 5 meter x 60 cm
Puttmatta Welling Putt-systemet 3 meter 1195:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 3 meter x 50 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 4 meter 1695:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 4 meter x 60 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 8 meter 3895:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
70 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 8 meter x 90 cm. Se video-klipp
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.

Puttspegel Pro Plus liten 449:- Nu kan du enkelt se till att du alltid ställer
upp och siktar rätt med puttern, har ögonen ovanför bollen etc. Tunn och
hållbar spegel som levereras i fodral. Påverkar inte bollen på något onaturligt
sätt, bollen ligger på marken. Inbyggd grindtränare i spegeln. Mått: 30 cm x
14.5 cm (liten modell). Skyddsfilm ingår. Video-klipp finns på hemsidan
Puttspegel stor Basic Plus med grindtränare 449:- En lite större puttspegel
med grindfunktion för putterhuvudet. Du ser ögon och huvudets rörelse, har
siktstreck för putterhuvudet, enkelt att rikta mot målet.
Putt-tränare Ian Poulter komplett system 1195:- 895:- Marknadens mest
flexibla och avancerade puttsystem och puttränare under 1500:-. Du kan
använda den som grindtränare, justerbart puttspår, med eller utan bottenplatta,
med eller utan skenor, med eller utan ”peggar”. Använda så mycket som du
behöver eller hur lite du behöver. Upprepa samma putterspår, utgångsvinkel,
uppställning, sikte, från mycket hjälp till lite hjälp; anpassas efter hur duktig
du är eller vad du trivs med. Produkten anpassas efter dig så att du inte
behöver anpassa dig efter produkten! Se video-klipp på hemsidan.
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Range-peggen 19:- En pegg som är framtaget för alla utslagsmattor med
spår eller skåra för egna peggar. Tackvare den T-formade botten på peggen så
sitter peggen fast hela tiden i mattan, du behöver inte leta efter peggarna efter
slaget! Tryck peggen genom skåran i utslagsmattan och vrid 90 grader sedan
sitter den fast i mattan, det är bara att mata den med bollar. Ökar säkerheten
på rangen och sparar tid. 1-pack. Kan bara användas på utslagmattor med en
skåra för egna peggar. En hållbar pegg som håller vecka efter vecka.
Höjd: 7.5.cm Finns i vit eller orange
Range-peggar 34:- Peggar som är framtaget för alla utslagsmattor med spår
eller skåra för egna peggar. Tackvare den T-formade botten på peggen så
sitter peggen fast hela tiden i mattan, du behöver inte leta efter peggarna efter
slaget! Tryck peggen genom skåran i utslagsmattan och vrid 90 grader sedan
sitter den fast i mattan, det är bara att mata den med bollar! Ökar säkerheten
på rangen och sparar tid. 1-pack. Kan bara användas på utslagmattor med en
skåra för egna peggar. En hållbar pegg som håller vecka efter vecka. 2-pack
Höjd: 7.5 cm, färg: 1 st vit + 1 st orange
Rätt uppställning/svingstart 169:- 139:- Förenkla din uppställning, sikte
och svingstart. Består av en liten sikt- och uppställningsmatta i mjuktmatrial
(85 cm x 42 cm) med öppning där du slår bollarna. Mattan har siktstreck och
mållinje på bägge sidor om bollen vilket gör det väldigt enkelt att sikta och
starta baksvingen etc. OBS produkten finns i den främre delen på bilden, den
är lagd på en större utslagsmatta (ingår ej i produkten). Kan läggas på
utslagsmattor (större), direkt på marken (finklippt område) etc.
Skydda din golfklubbor 99:- Skydda dina värdefulla golfklubbor från fula
s.k. skymärken, dvs märken som blir ovanpå träklubborna när du träffar
bollen för högt upp på träffytan. Märkena är både irriterande och sänker
värdet högst avsevärt på klubban. Se bilden för typiska sky-märken som kan
bli. Består av 5 st special-filmer som sätts fast på träklubborna, 2 st för
drivern och 3 st för metalwoods. Enkel att sätta fast och tabort filmen, kladdar
ej. Filmen är helt genomskinlig och påverkar inte bollbanan eller siktet.
Filmen håller vid normal användning minst 15 golfrundor. Video-klipp finns
Finns även 50-pack och 100 pack för golfbutiker, shoppar etc.
Skydda långa peggar L 49:-Använder du dig av långa träpeggar, mellan
6-8 cm, så vet du att de går av ganska ofta. Nu kan du skydda dessa och
förlänga livet med upp till 10 gånger. Skjut in peggen i det här speciella pegghållaren så kan du använda peggen gång på gång, när peggen så småningom
går sönder så är det bara att skjuta in en ny pegg! Det här är den mindre
modellen, Large. 2-pack Se video-klipp på hemsidan
Skydda långa peggar XL 49:- Använder du dig av långa träpeggar, 7.5 cm
eller uppåt i längd, så vet du att de går av ganska ofta. Nu kan du skydda
dessa och förlänga livet med upp till 10 gånger. Skjut in peggen i det här
speciella pegg-hållaren så kan du använda peggen gång på gång, när peggen
så småningom går sönder så är det bara att skjuta in en ny pegg! Det här är
den längre modellen, Xlarge. 2-pack Se video-klipp på hemsidan
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Skydda långa peggar 4-pack 89:- Använder du dig av långa träpeggar,
mellan 6-8 cm eller från 7.5 cm och uppåt i längd, då vet du att de går av
ganska ofta. Nu kan du skydda dessa och förlänga livet med upp till 10
gånger. Skjut in peggen i det här speciella pegg-hållaren så kan du använda
peggen gång på gång, när peggen så småningom går sönder så är det bara att
skjuta in en ny pegg! 4-pack, 2 st Large och 2 st XL. Se video-klipp
Slice and Hook eliminator Plus 549:- Den här produkten hjälper dig att
förbättra ditt svingspår och bli av med slicen eller hooken. Du kan ställa
produkten i olika vinklar och justera de olika armarna för olika typer av
problem med slice eller hook mm. De justerbara armarna ger dig en visuell
bild över ett riktigt svingspår nere vid bollen. Du får omedelbar feedback om
du svingar för mycket utifrån- och-in eller inifrån- och-ut. Kan även motverka
att du svajar i baksvingen eller nedsvingen. Se video-klipp på hemsidan.
Slå aldrig bort dina peggar igen blå 79:- Sparar tid och pengar på rangen
eller på golfbanan. Gör att du aldrig behöver slå iväg eller slå bort dina peggar
på rangen eller på banan. Fäst en pegg i marken (eller liknande) och den andra
peggar du upp bollen på som vanligt. När du har slagit iväg bollen så sitter
peggen fast i hållaren och du sparar både tid och pengar! Färger: blå
Se video-klipp på hemsidan
Slå aldrig bort dina peggar igen röd 79:- Sparar tid och pengar på rangen
eller på golfbanan. Gör att du aldrig behöver slå iväg eller slå bort dina peggar
på rangen eller på banan. Fäst en pegg i marken (eller liknande) och den andra
peggar du upp bollen på som vanligt. När du har slagit iväg bollen så sitter
peggen fast i hållaren och du sparar både tid och pengar! Färger: blå eller röd.
Se video-klipp på hemsidan
Svinghastighetsmätare golf mini 749:- En svinghastighetsmätare som du
fäster på valfri klubba och du får svinghastigheten med hög noggrannhet när
du slår bollar. Du kan använda den på rangen, hemma eller på golfbanan.
Svinghastighet i MPH eller Km/h. Utmärkt när du ska öka svinghastigheten
eller hitta optimal hastighet för bäst kontroll.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
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Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Fickformat som är enkel att ha med dig på resan
etc. Ny modell CE-märkt Video-klipp finns på hemsidan
True Putting Roll Trainer Standard 379:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer Pro 379:- En produkt som lär dig att sätta rätt
rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Detta är en väldigt svår nivå inget för vanliga
golfspelare. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer + spegel 795:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Medföljer även en liten puttspegel med grindtränare
för att optimera din puttning och din tid. Se video-klipp på hemsidan
Tunga puttbollar av stål 3-pack 439:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tunga puttbollar av stål 2-pack 299:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tung puttboll av stål 1-pack 169:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
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gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic 75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm 459:- En liten golfmatta
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför
mattan. golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 379:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 329:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
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Utslagsmatta / chipmatta 295:- 199:- En klassisk och chipmatta/
utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att ha på
rangen, inomhus eller utomhus. Tjockleken är 1 cm så ska du slå fulla slag
inomhus måste du ha en matta under. Du kan slå chippar, järnslag eller
driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer (förbrukningsvara)

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra Golf-present artiklar
Här hittar du några av våra populära golf-presentartiklar. Du hittar allt från billiga presenter för
under 100:- till dyrare som kostar 1000-tals kronor. De flesta av våra presentartiklar passar alla
typer av golfspelare oberoende av handikapp och ålder. Det är golf presenter som både är roliga att
ge eller att få!
3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Avståndsmätare Golf 7x flaggsökning 2295:- 1795:- En väldigt
prisvärd laserkikare i med flaggsökning, vilket gör det snabbt och
enkelt att ta avståndet till flaggan och andra små föremål från långt avstånd.
7X förstoring, midjeväska medföljer, felmarginal +/- 1 meter.
Birdie Balls övningsbollar hemmabruk 3-pack 89:- En unik övningsboll
för hemmabruk som skruvar sig som en vanlig golfboll och känns som en
golfboll i träffen men går mycket kortare. En järn 6:a går max 50 meter.
Hållbar konstruktion, du ser om du hookar, slicar etc. Cylinderformade bollar
Blyerts pennor med sudde 5-pack 29:- Ett paket med 5-st blyerts pennor
med sudde. Utmärkt som golfpennor eller gå bingo eller liknande. Färgerna
kan variera.
Boomerang Puttramp Standard + puttmatta 499:- Ett unikt puttsystem
som gör att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst.
I paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Målet är
att putta så att första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan av
vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen
putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar
du; svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
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Boomerang Puttramp Standard 349:- Ett unik puttramp och retur som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd
den direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan att vobbla (= en
perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen putta tillbaka
bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar du; svårare än
det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro + puttmatta 695:- Ett unikt puttsystem som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. I
paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Lutningen
på rampen är justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att
putta så att första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre
djup = svårare) utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan
ska du med andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta
igen. Hur många i rad klarar du; svårare än det ser ut.
Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro 549:- Ett unik puttramp och retur som gör att du
kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd den
direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Lutningen på rampen är
justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre djup = svårare)
utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan ska du med
andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många
i rad klarar du? svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Bunker Pro golf 559:- Ett effektivt hjälpmedel i bunkern så att du kan lära
dig att slå riktiga bunkerslag. Består av en bas och en svingspår-stav. Du ska
undvika basen och träffa sanden. Om du träffar staven så har du ett felaktigt
svingspår eller felaktigt avstånd till bollen. Du lär dig sedan att variera
mängden sand beroende på typ av sand och typ av slag. Se video-klipp.
Bälte golfmotiv äkta läder svart/blå 349:- Ett tjusigt bälte med golfmotiv i
äkta läder. En utmärkt present för alla golfspelare. Kraftigt bälte i hög
kvalitét. Färger: svart/blå
Bärsele dubbel deluxe Strap Glider 329:- En dubbelsele till din golf bärbag
med många unika funktioner. Extra tjocka axelremmar för bästa komforten
och unikt viktsystem som gör att det blir mycket enklare att ta på och av sig
golfbagen extra skonsamt för ryggen och kroppen. Passar nästan alla typer av
bärbagar. Se video-klipp på hemsidan
Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.
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Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!
Chipnät (lättvikt) 5-i-1 199:-149:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!5 små mål i nätet att träna mot.
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 229:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.
Chipnät korg XL 5-i-1 295:- Vårt största chipnät och chipkorg som är hela
90 cm i diameter. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan
användas inomhus eller utomhus. 5 stycken olika målytor att sikta på.
Chipmatta / Övningsmatta golf 4-in-1 359:- 229:- Det här är en golf
övningsmatta och ett träningsystem för inomhus eller utomhus. Du kan
använda den för närspelet eller för svingen. Kan användas för chippning,
järnslag, driverslag (gummi pegg medföljer), puttning (i putterhålet som finns
i mattan). Ett golfmatta för den som vill kunna träna det mesta hemma!
Plastövningsboll med hållare och nylonlina ingår också i produkten.
Chipmatta / utslagsmatta 295:- 199:- En klassisk och slitstark chipmatta/
utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att ha hemma
för att träna svingen och närspelet. Har du den inomhus så behöver du ofta en
matta under för extra skydd. Tjockleken på mattan 1 cm. . Du kan slå chippar,
järnslag eller driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer
(förbrukningsvara). Behöver du en kraftigare matta se våra övriga golfmattor.
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
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Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)
Chippaket Extra 1 895:- 649:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 2 949:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
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Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Curling Golf Puttspelet 895:- Det här nya och unika spelet förbättrar din
puttning samtidigt som det är väldigt roliga och spännande. Du spelar det på
en curling-lik puttmatta. Den här puttmattan är 4.2 meter lång och 0.5 meter
bredd. Reglerna är hämtade från curlingen; du skall hela tiden komma så nära
bullseye området på mattan, ju fler bollar du har närmare än din motspelare ju
fler poäng får du denna omgång. Du kan lägga upp bollar som skyddar eller
försöka slå bort motspelarens bollar osv! Du spelar spelet med din egen putter
och egna bollar så att du sedan har nytta av din "träning" när du kommer ut på
banan.
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
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för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta)
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas innomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m + slagnät/projektionsduk 7995:En jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
Extra stor sportnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor sportnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Nät samt stålrör ingår i paketet
Fickplunta med golfmotiv 179:- En tuff och väldigt stilfull fickplunta med
golfmotiv och 5 st peggar i samma färg som fickpluntan. Fickpluntan har en
säkerhetslåsning i korken så att den inte kan gå upp av misstag i bagen. Gjord
i rostfritt stål. Rymmer 116 ml
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung hö 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
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Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung vä 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack vä 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack vä 339:- 299:-Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:- 399:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:- 499:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Förenkla siktet på green 79:- En produkt som låter dig rita raka siktstreck
på bollen av valfri längd. Du sätter bollen i hållaren sedan drar du bara
strecket efter kanten på hållaren. Används av många proffs för att förenkla
siktet på greenen. Mycket prisvärd och effektiv! Se även vår Aim like a Pro
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Förenkla siktet på greenen paket 239:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven. 1 st unik
markeringsknapp som är like stor som en golfboll för att förenkla och
förbättra siktet med en putt-linje på bollen.
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart/blå 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
Glasunderlägg golf St Andrews golfbana 4-pack 129:- 4 st glasunderlägg
gjorda i kork och med mjuk botten. Mycket stilrena som kan användas på
vilka bord som helst. 4 st olika motiv från St Andrews Old Course. Storlek:
10 cm x 10 cm, 4 mm tjocka.
Golfbag executive 9.5 tum svart/silver 895:- 795:- Golfbagen är gjort i
modernt lättvikts material för att göra den enkelt att lyfta och handha. Den har
14 st klubbfack och ett yttre fack för din putter. Bagen har 9 st lättillgängliga
fack för att stoppa dina golftillbehör och kläder i och det finns ett svalfack för
dricksflaskan. Storlek 9.5”
Golfbollar orange 12-pack 129:- Om du vill spela vintergolf eller vill ha
färgade bollar då är detta en produkt för dig. Enkelt att hitta bollen även vid
frost eller snö.
Golf boll pegg glob 195:- Ett roligt spel och tidsfördriv. Du ska placera
bollen på peggen som befinner sig innanför glaset. Det är svårare än du tror
men en riktig golfspelare måste lära sig att pegga upp bollen! En populär
present att ge eller att få.
Golf boll-tvätt fickformat 89:- En lite och kompakt bolltvätt som du kan
torka av bollen när du är på greenen. Funkten hålls endast på insidan av bolltvätten så du kan förvara den i valfri ficka i byxorna. Nu slipper du torka av
bollen på dina vanliga kläder och samtidigt se till att bollen är torr och ren när
du puttar på den!
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Golfbollar Titleist Pro V1 Refinished 339:-/ds 229:- Köp billigare Pro V1
genom att köpa fabriksrenoverade golfbollar! ProV1-bollarna är mjuka, vilket
ger en otroligt skön känsla. Bollen har låg spinn vilket gör att du får en
enastående bra längd med din driver och bra kontroll med wedgen! På
golftouren så är detta i särklass den mest populära bollen
Golfbollar dambollar XDC Lady Crystal 139:-/ds Det här är en speciell
damboll som ger extra längd även om du har lägre svinghastighet. XDC Lady
överträffar dina förväntningar på distansslag. Den stora snabbreaktionskärnan,
det smalare elastiskta skalet och dual radius multi dimple mönstret ger dig
extra längd. Billigare med fler paket …
Golfbollar billiga nya Black Diamond 12-pack 99:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar.
Golfbollar billiga nya Black Diamond 36-pack 269:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar. (lägre än 90:-/dussin)
Golfbollar billiga nya Black Diamond 72-pack 469:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar. (lägre än 80:-/dussin)
Golfbollar Floridabollar Callaway mix 12-pack 199:- Floridabollar i topp
skick; i nyskick och i mix av; Callaway Tour i, Callaway Tour i(s), Callaway
Tour i(z), Callaway Tour ix. Kan användas av vem som helst som söker en
golfboll i högsta kvalitét men till ett överkomligt pris! Klass A
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour A-klass 12-pack 179:Floridabollar i nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av alla, en
högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre! Klass A
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour B-klass 12-pack 139:Floridabollar i nästan nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av
alla, en högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre!
Klass B
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour A-klass 36-pack 499:Floridabollar i nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av alla, en
högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre! Klass A
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Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour B-klass 36-pack 389:Floridabollar i nästan nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av
alla, en högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre!
Klass B
Golfbollar Floridabollar träningsbollar Klass A 12-pack 69:- Använda
floridabollar som passar till nybörjare eller som träningsbollar. Klassificeras
som träningsbollar klass A och lämpar sig som träningsbollar eller som en
billig spelboll för nybörjare som slår bort mycket golfbollar. En mix av
bollmärken som är i bra skick och kan användas för spel eller träning.
Golfbollar som flyter 24-pack 179:- Golfbollar som flyter på vattnet är
utmärkta att ha om du har brygga och kan slå ut bollar i vattnet t ex.
Golfbollarna är inte helt nya men i bra skick; nästan nya.
Golfbollar övningsbollar max 30 meter 12-pack 139:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än vanliga plastbollar eller vanliga skumplastbollar. Kan användas
inomhus eller utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har
begränsat utrymme på tomten eller i närområdet.
Golfbollar övningsbollar max 30 meter 6-pack 79:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än vanliga plastbollar eller vanliga skumplastbollar. Kan användas
inomhus eller utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har
begränsat utrymme på tomten eller i närområdet.
Golfbollar skämtbollar 3-pack 89:- 3 st skämt golfbollar som uppför sig
som inga andra golfbollar. 1 st golfboll ger ifrån sig en färgad stripe i luften.
1 st exploderar och försvinner när du träffar den och den sista bollen är en
boll som du ska putta den uppför sig ungefär som ett ägg den rullar inte rakt
och jämt utan ojämnt och udda. Ett paket som är uppskattat som present till
golfspelaren som har allt eller den som gillar roliga skämt.
Golf bollgrind puttergrind träningssystem 559:- Ett komplett grindsystem
för både putterhuvudet, utgångsvinkeln för bollen samt vinkeln på
putterhuvudet efter bollträffen. Du har 3 olika positioner där du kan fästa
peggar eller gummikoner. Kan användas inomhus eller utomhus. Medföljer
gör även en grindmall för peggar utomhus som gör att du får samma avstånd
och placering av peggar varje gång. Se video-klipp.
Golf bolluppsamlare 60 st golfbollar 199:- En stor bolluppsamlare för dina
träningsbollar på övningsfältet eller hemma. Du har även en ficka framtill för
peggar mm. Klarar att hålla 60-70 golfbollar.
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Golf flagga med chipnät 299:- En golfflagga för hemmabruk med chipnät
samt minigreen. Utmärkt om du vill öva närspelet hemma; chippar, pitch:ar.
Utmärkt prese1439.20141nt till den som har tillgång till egen träsyta.
Golf flaggpinne med bollskopa 199:- En flaggpinne som är 90 cm hög och
har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig ner för att
plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer skopan.
Flaggpinnen i metal. Fungerar med vanliga hålkoppar. (utan hålkopp)
Golf flaggpinne med bollskopa + hålkopp 289:- En flaggpinne som är 90
cm hög och har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig
ner för att plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer
skopan. Flaggpinnen i metal. Hålkopp medföljer (standard storlek)
Golf gummipegg-hållare gräs 95:- Nu kan du använda dina gummipeggar
var som helst på gräset också. Utmärkt om du enkelt vill pegga upp dina
utslag på gräset också. Du fäster gummipeggen med 3 vanliga peggar i gräset.
Golf gym komplett 695:-/st Paketet innehåller 3 st olika belastningsband;
lätt, medel och tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 1 st speciellt golfgrepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller högerspelare
(greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Golfhandduk med hållare svart 69:- En golfhandduk i bomull, mått: 45 cm
(längd) x 30 cm (bredd).

Golfhandduk med klubborste 119:- En golfhandduk storlek 65 x 30 cm
svart med en klubborste för att göra ren klubborna eller bollen med. Ett clip
medföljer som du enkelt kan fästa i bagen.
Golfhandduk golfboll med hållar 95:- En golfhandduk i bomull, tvåfärgad: blå/grön, mått: 50 cm (längd) x 30 cm (bredd). Kraftig kvalitét.

Golfhanduk ihopvikt St Andrews Old Course grön 159:- En golfhandduk i
hög kvalitét med logo St Andrews Old Course världens mest kända golfbana
och golfområde. Ett clip medföljer för att du enkelt ska kunna fästa den i
bagen.
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Golfhandduk ihopvikt svart 79:- En prisvärd ihopvikt golfhandduk med
clip.

Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
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12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.
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Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre
modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.
Golf nätbur Fullsving Quick Up/Down 2195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva svingen året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna större
modell kan du öva alla typer av golfslag i eller använda för fotboll etc. Du
sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se ovan en mindre modell för att träna närspelet året runt.
Golfnätbur Quick Up and Down 1695:- En kompakt och slitstark golf
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek: 260 (b) x 190 (h) x 110 cm (d)
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 439:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)

Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfhål inomhus flyttbart Nice Putt 195:- Ett golfhål för inomhusbruk som
du kan placera på mattan eller puttmattan. Av/På ljudeffekt ´Nice Putt´ om du
träffar hålet. Utformningen av hålet gör att bollen stannar på mattan framför
hålet om du har rätt hårdhet.
Golf hål kopp plast flyttbart 49:- Ett träningshål som du kan placera var
som helst; på mattan eller puttmattan. Bollen fastnar i hålet om du har rätt
hårdhet. Färg: grönt. Kan användas inomhus eller utomhus. Normal storlek
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Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golfklubba skårförbättrare 2-i-1 139:- Ett verktyg som gör att du kan göra
rent eller förbättra skårorna på dina järnklubbor som är nednötta. Klarar av Uskåror och V-skåror. Nu kan du få tillbaka kontrollen med bättre backspin
igen.
Golfklubbor Extra vikt 179:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att du kan
fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra vikt. Du
kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en tung
golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 150 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Extra vikt 3-pack 459:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att
du kan fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra
vikt. Du kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en
tung golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 150 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 39:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 89:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
Golfklubbor förbättra skårorna 179:- En praktisk produkt som hjälper dig
att hålla rent i skårorna och förbättra ytan i skårorna så att små ojämnheter tas
bort och skårorna blir jämnare och vassare så att du får mer backspin och
kontroll på dina inspel!
Golfklubbor Skår-rengörare Pro 119:- En unika skårrengörare för dina
golfklubbor som kan göra ren 8 st skåror samtidigt. En hållare med teleskoplina gör att du enkelt och snabbt kan fästa den på golfbagen eller i byxorna.
Rena skåror ger bättre kontroll och mer bakskruv och mindre sidskruv.
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Golfklubbor Laga Återskapa dina skåror Pro 149:- En unik produkt som
hjälper dig att laga och återskapa dina skåror på dina järnklubbor. Den tar bort
ojämnheter och yta som är nöt ner i skårorna och gör att skårorna nästan blir
som nya. Ger klubborna mer bakskruv och mindre sidskruv och bättre
kontroll. Du kan inte påverka och skada skårorna (göra dom bredare eller
djupare t ex).
Golfmatta med inbyggda bollar 395:- En golfmatta som är 45 cm x 25 cm
och har 2 st inbyggda bollar du kan slå på. 1 st golfboll sitter fast på en
plastarm och roterar runt en axel. Den andra bollen är i plast och sitter fast i
ett snöre. Utmärkt golfmatta för nybörjaren som vill prova på och slå lite slag
hemma eller hålla igång svingen inomhus eller utomhus.
Golf MIG Frågesport sällskapsspel Plus 229:- Ett frågespel med 780 st
frågor om och kring golf i TP (Trivial Pursuit stil). Spelet består av 1
spelblock, frågekort, 2 tärningar och 1 st penna. Från 15 år. Kategorier som
Golfregler, Golfbanor, Varumärken, Kända golfspelare etc.
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic 75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm En liten golfmatta för
utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter fast
den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför mattan.
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och
gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 1995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
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tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2595:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmössa grön/svart 149:- En stilren golfmössa i acryl som är bekväm och
utmärkt att använda på tidig vår eller höst eller om du är vintergolfare eller på
resan.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.

Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 439:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
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Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:- Golfnätet går utmärkt
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon,
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förandrings snören, ram i
svart runt nätet, ingår även en reparationsbit,färg: grönt. OBS om du vill ha en
annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du
prisuppgifter mm. 9 månaders garanti
Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 2.5 meter inne/ute 895:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
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du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 3 meter inne/ute 1059:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 4 x 3 meter inne/ute 1395:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Pro Plus 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Extra Pro Plus 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Quick up and go 895:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Mål Target dubbel mjuk 579:- Använder du golfnät eller golfnät
burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en produkt som gör
att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten att slå mot som
ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den är mjuk så att
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det inte låter så mycket när du träffar. 1 st mål per förpackning. Hål i varje
hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golfnät Mål Targets dubbla mjuka 3-pack 1495:- Använder du golfnät
eller golfnät burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en
produkt som gör att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten
att slå mot som ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den
är mjuk så att det inte låter så mycket när du träffar. 3 st mål per förpackning.
Hål i varje hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golfnät utomhus med stolpar 595:- 439:- Golfnätet är anpassat för att
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet.
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också samt 3 evighetspeggar
Golf party hatt 1-pack 129:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. 1-pack.
Golf party hatt 6-pack 649:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. Ingår 6 st hattar i paketet.
Golf-pennor 3-pack 139:- Pennor i rostfritt stål som ser ut som golfklubbor.
Kan användas för att ersätta våra olika pennhållare med pennor (se produkter
nedan) eller användas separat. Medföljer även presentask. 3 st bläckpennor
Golf pennhållare med klocka 279:- En stilfull pennhållare med 3 stycken
pennor som ser ut som golfklubbor. En klocka finns finns också på golfbagen.
Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till den som har allt.
Golf pennhållare med klocka + gräs 329:- En stilfull pennhållare med 3
stycken pennor som ser ut som golfklubbor. En klocka finns finns också på
golfbagen. Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till den som har allt.
Golf pennhållare med klocka och visitkort-hållare 395:- En stilfull
pennhållare med 3 stycken pennor som ser ut som golfklubbor. En klocka
finns finns också på golfbagen. Produkten har även en visitkort-hållare och
gräs; allt är golfinspirerat. Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se
produkten ovan. 3 st bläckpennor. Utmärkt present till den som har allt.
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Golf pennhållare med golfvagn 249:- En stilfull pennhållare med 3 stycken
pennor som ser ut som golfklubbor. En avtagbar golfbag med golfvagn.
Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till golfspelaren som har allt.
Golf pennhållare med golfvagn + gräs 319:- En stilfull pennhållare med 3
stycken pennor som ser ut som golfklubbor. En avtagbar golfbag med
golfvagn. Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till golfspelaren som har allt.
Golfpennor 3-pack med golfgreen 299:- 3 st golfpennor som ser ut som 3 st
golfklubbor (bläckpennor) samt en liten green med flagga och 2 små bollar
och golfhål. Något som gör sig bra på vilket skrivbord som helst! En rolig och
uppskattad golfpresent.
Golf Power Speed Weight System 199:- Du fäster vikten i greppänden på
klubban och får automatiskt lite längre slag och lite mindre spridning. Ett
system som många golfproffs redan använder och som använts under lång tid
av professionella golfspelare världen över, nu kan också du prova och
använda det på t ex driver, metalwoods, putter, wedgar. Utmärkt present till
nybörjare eller proffs.
Golf present tillbehörspaket 295:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 5 st
markeringsknappar, 3 st golfbollar, golfpeggar, en golfflaska i hög kvalitét
med clip.
Golf presentpaket litet 295:- Ett uppskattat presentpaket till golfspelare som
innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 24 st golfbollar, greenlagare i
hårdplast svart, plastpeggar långa 20-pack extra hållbara samt pegghållare
med 2 st markeringskanppar.
Golf presentpaket medium 649:- 495:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st mobil bolltvätt med handduk, 1 st förenkla
siktet på green, 1 st klubborste Pro med hållare, 1 st markeringsknapp med
clip, 100 st golfpeggar trä 69mm, 4 st evighetspeggar (två långa 7.5 cm, 2 st
korta för järnklubbor mm)
Golf-pris kristall Längsta drive 349:- Ett stilfullt pris för golftävlingar med
Längsta Drive på hålet tävling eller Long Driving tävling. Övre delen i
kristall, höjd 95 mm
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Golf-pris kristall Närmast hål/flaggan 349:- Ett stilfullt pris för
golftävlingar med Närmast hål/flaggan på hålet tävling eller liknande tävling.
Övre delen i kristall, höjd 95 mm
Golf putt boll-linje verktyg Plus 79:- Ett puttlinje verktyg som gör att du
kan rita dit 3 olika streck varav 2 st horisontala som ska underlätta att ställa in
putterhuvudet square mot målet och bollen.
Golf Reseputter-paket höger 395:- En uppskattad present till den som reser
mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter (höger-spelare) som
går att dela i 4 delar + putterkopp + 2 golfbollar samt en förvaringsväska i
konstläder. Nu kan du få tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf Reseputter-paket universal hö/vä 395:- En uppskattad present till den
som reser mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter universal
(både höger- och vänster-spelare bullseye-modell) som går att dela i 4 delar +
putterkopp + samt en förvaringsväska i konstläder. Nu kan du få
tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf scorekort fodral Tour vit 169:- Ett yardage bok fodral/scorekort fodral
för den som behöver något kompakt men rymligt med många fack med
flexibel och böjbar att ha i fickan. Gjord i konstläder med plats för scorekort,
anteckningar, 2 st pennor, träningsanteckningar etc.
Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
Golf siktpinnar Plus 199:- Ett effektivt system för att förbättra siktet och
uppställningen när du tränar närspelet eller svingen. Systemet består av 2 st
siktpinnar på 122 cm samt 2 st träningskors som gör att du kan binda ihop
flera olika siktpinnar till olika formationer. Köper du fler förpackningar så
kan du ha större och effektivare formationer som du använder när du tränar!
Färg på pinnarna är gula.
Golf siktpinnar med kors + spegel standard 419:- Siktpinnar 3 st med ett
siktkors samt en spegel. Gör att du enkelt kan kontrollera din uppställning och
sikte samt lära dig att ställa upp lite stängt eller lite öppet för att forma dina
slag (slå fade eller draw). Medföljer även ett fodral till produkten som får
plats i bagen. Se video-klipp.
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
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eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator hemmabruk + stancematta 6795:- 6195:- Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4
spelare kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic paket + stancematta 7795:-6895:- Ett simulator
paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75 cm x 50
cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka. Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus för hemmabruk 7195:- 6595:- Det här prisvärda
golf simulator paketet finns till för hemmaanvändaren som inte har platsen
eller inredningen för projekseringar med duk/nät. Du kan använda vanliga
golfbollar eller slå med mjukare och lättare golfbollar för att det är enklare
och mer praktiskt inomhus. Du kopplar Optishot 2 golf simulatorn till din
datorskärm eller laptop och kan spela golf året runt var som helst inomhus där
innertakhöjden tillåter dig att svinga en klubba! Paket med 1 st Optishot 2 +
golfnät bur (kraftig model; inomhus/utomhus). Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus + stancematta 8095:-7495:- Det här prisvärda
golf simulator paketet finns till för hemmaanvändaren som inte har platsen
eller inredningen för projekseringar med duk/nät. Du kan använda vanliga
golfbollar eller slå med mjukare och lättare golfbollar för att det är enklare
och mer praktiskt inomhus. Du kopplar Optishot 2 golf simulatorn till din
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datorskärm eller laptop och kan spela golf året runt var som helst inomhus där
innertakhöjden tillåter dig att svinga en klubba! Paket med 1 st Optishot 2 +
golfnät bur (kraftig model; inomhus/utomhus) + Stance matta att stå på
(75 cm x 50 cm) . Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på många av
världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av
klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Se video-klipp
Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet (att stå på;
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator (inne
eller ute) eller slå med simulatorn inomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator eller slå med simulatorn inomhus eller utomhus.
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Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
Golf Skår verktyg 2-i-1 179:- Ett verktyg som hjälper dig att göra ren och
återskapa skårorna på dina järnklubbor så att dom blir vassa igen. Nednötta
och slitna skåror gör att du tappar backspin och kontroll på dina inspel mot
greenen. Genom att hålla dina skåror rena och vassa kan du maximera din
kontroll. Klarar både U-skåror och V-skåror.
Golf sko dubb borste Pro 99:- En borste för dina dobbar på undersidan av
dina golfskor. 3 olika borstar i en för att ta dobbarna från olika håll samtidigt.
Ett clip för att enkelt fästa den i golfbagen.
Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
Golf Swing Plane Home Checker System 1495:- Detta är ett svingplan
system som fungerar för både enplans- eller flerplans-svingen. Ett justerbart
svingplan som ger dig visuell och kinistetisk feedback hela tiden. Du drar
enkelt klubban mot planet (olika plan beroende på hur lång du är och vilken
klubba du har) vilket gör att du kan upprepa samma svingrörelse gång på
gång. Den påskyndar inlärningen av en golfsving i rätt plan. Du får hjälp med
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med planet från starten av baksvingen till 3/4-toppositionen genom att fysikt
kunna känna rätt plan i både baksvingen och nedsvingen. Enkel av justera.
Se video-klipp
Golf svingpropeller standard 399:- En prisvärd svingpropeller som hjälper
dig att förbättra tekniken och stärka dina golfmuskler. Du lär dig att förbättra
din timing och din svinghastighet samtidigt som du lär dig att använda de
stora muskelgrupperna i svingen.
Golf sällskapsspel Dé Par Golfspel 199:- Ett sällskapsspel i form av ett
tärningsspel som utspelar sig på en golfbana. Du spelar par-3, par-4 och par-5
hål och kan hamna i bunkern eller ruffen etc. Något för nybörjaren eller han
eller hon som har allt! Ingår även 2 st evighetspeggar värde 49:Golf triangel sving bollen 379:- Ett svinghjälpmedel som hjälper dig att
bibehålla triangeln mellan axlarna och armarna och händerna genom hela
rörelsen. Det är ett allsidigt hjälpmedel för puttning, chippning, pitchning och
fullsving. Du anpassar mängden luft i bollen beroende på storlek på personen.
Hjälper dig att synkronisera rörelsen och använda de stora muskelgrupperna i
svingen. Förbättrar bland annat bollträffen och impact-positionen.
Golfvagn förvaringsväska universal svart 189:- En praktisk väska till alla
våra golfvagnar. Det är en universal modell som passar de flesta vanlig
golfvagnar på marknaden (3-hjulingar eller 4-hjulingar). Skyddar golfvagnen
från smuts och praktiskt för att hålla rent i bilen etc. Färg: svart
Golf Whisky glas med fickplunta paket 299:- En utmärkt present till
golfspelare som gillar whisky. Ett tjusigt whiskey glas och en stilren
fickplunta bägge med logo från St Andrews Old course. Storlek på
fickpluntan 66ml.
Golf Öka Svinghastigheten Standard paket 1395:- Ett mycket effektivt
sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Pro paket 1795:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (1 st) och kommer du ner square vid träffen
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så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så
fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen
vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Totalt System 2295:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (2 st olika) och kommer du ner square vid
träffen så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet
square så fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid
bollträffen vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
Green cirklar mål-ringar 2-pack 599:- Paketet består av 2 st olika greencirklar; 1 st 45 cm i diameter och 1 st 182 cm i diameter. De kan formas på 3
olika sätt beroende på vad och hur du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4
cirkel. Den är gjord i slitstarkt material så att den tål att användas gång på
gång!. Gör träningen både roligare och effektivare. Enkelt att vika ihop, tar
liten plats. Säljs även separat.
Green-lagare i hårdplast 39:- gjord i hårdplast (hållbar böjer sig inte),
ergonomisk utformning,liten och kompakt och gör ett bra jobb, du kan även
lägga ner en klubba på den om du vill. Även logo-greenlagare
Greenlagare 79:- En liten, kompakt och hållbar greenlagare med markeringsknapp. Enkelt att ta lös markeringsknappen och sätta ditt den igen,
magnetisk fastsättning. Enkelt att ha den i fickan, total längd 6.5 cm
Greenlagare vikbar med markeringsknapp 89:- En praktiskt och vikbar
greenlagar som tar liten plats i fickan. Medföljer också en markeringsknapp
med magnetisk hållare.
Green Stick golf laser fitness trainer 1395:- En unika golftränings bom med
laser. Du placerar den på övre ryggen (ergonomiskt utformad). Bomen är
gjord i stål och i varje ände har den en laserstråle som du kan vrida på eller
av. Laserstrålen visar om du vrider upp axlarna i rätt plan så att svingrörelsen
och bålträningen blir golfspecifik. Det medföljer en rak plastskena som du
lägger ner på golvet framför som laserstrålen ska följa om du utför
bålträningen i rätt plan. På detta sätt kan du stretcha dina golfmuskler och din
bål på rätt sätt. Om du behöver stärka dina golfspecifika bålmuskler så
medföljer gummiband som du kan fästa i bomen när du utför samma rörelser.
På detta sätt så kan du både stretcha eller stärka dina golfmuskler med denna
unika produkt. Se video-klipp
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Gyro golf svingtränings klubba 1895:- En unik golfklubba som lär dig på
ett enkelt och snabbt sätt att bli av med din slice eller pull. En inbyggd gyro i
klubbhuvudet gör att du direkt känner i klubban när du gör fel. Ny modell
med På/Av-knapp. Klubban är inte gjord för att slå bollar med utan att få rätt
svingkänsla och lära kroppen rätt känsla i svingen. Finns i höger eller vänster
Handduk med hållare 89:- Den här golfhandduken i mörkgrönt med gult
tryck St. Andrews Golf logo. Storleken är 49 cm x 40 cm. Baghållare
medföljer handduken.

Handvärmare golf sport/fritid 269:- Detta är ett praktiskt hjälpmedel att ha
med ute på golfbanan eller som åskådare. Det är ett värmande fodral för
händerna som du enkelt fäster runt bålen och vrider bak på ryggen när du slår
slag eller puttar och vrider fram när du vill använda det. Vattenavvisande.
Headcover järnklubbor Pro-pack 9-pack 249:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Unikt skaftclip-system ger bättre
passform. Färg: svart

Headcover djur tiger (jumbo) 169:- Ett roligt headcover i form av en tiger
Headcover djur vildsvin (jumbo) 169:Headcover djur gorilla
Headcover djur älg 169:Headcover djur Bulldog 169:Headcover Bäver med golfboll 169:_
Headcover djur Tjur (jumbo) 179:Headcover djur Älg (Hälge) (jumbo) 179:Headcover Svenska flaggan 179:- Ett headcover i form av en svensk flagga
Headcover Sverige Deluxe skinn jumbo 249:vatten och smutsavvisande
Headcover Norway (norska flaggan) 179:Headcover Dödskallar 179:Headcover Örn (jumbo) 195:Headcover Elefant (jumbo) 195:Headcover Rotweiller (jumbo) 195:Headcover Box-handske (jumbo) 195:Headcover Schäffer (jumbo) 195:Headcover Papegoja (jumbo) 195:Headcover Älg (jumbo) 195:Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se
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Headcover Lejon (jumbo) 195:Headcover Åsna (Jackass) (jumbo) 319:Headcover Deluxe Räv (jumbo) 329:Headcover Deluxe Björn (jumbo) 329:Headcover Deluxe Gris (jumbo) 329:Headcover Deluxe Häst (jumbo) 329:Headcover Deluxe Katt (jumbo) 329:Headcover Deluxe Svart Labrador (jumbo) 329:Headcover Deluxe Golden Retriever (jumbo) 329:Headcover Extra Deluxe Betty Boop 349:-

Headcover Jumbo lång hals 3-pack marinblå 139:- Headcover till driver
och metalwoods som klarar moderna jumbo klubbhuvuden. 3-pack som
skyddar skaftet.
Headcover putter mallet 89:- Ett headcover till en lite större putter av typen
mallet, halvmåne eller liknande.
Hemma paket förbättra svinghastigheten standard 2595:- Ett mycket
effektivt sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka
sving-hastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära
dig att slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. Medföljer även en proffsig
svinghastighets och bollhastighetsmätare (multisport: golf, hockey, fotboll
mm) för omedelbar feedback på träningen. Se video-klipp på hemsidan
Hemma paket förbättra svinghastigheten Pro 3495:- Ett mycket
effektivt sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka
sving-hastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära
dig att slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. 2 st extra impactplattor med extra
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motståndsband medföljer också för optimalt motstånd vid bollträffen.
Medföljer även en proffsig svinghastighets och bollhastighetsmätare
(multisport: golf, hockey, fotboll mm) för omedelbar feedback på träningen.
Se video-klipp på hemsidan
Hemliga lådan Golftillbehör etc 199:-, 299:-, 399:- Vi garanterar att du får
mer än 50% rea på innehållet i den här lådan. Endast produkter från vårt
ordinarie sortiment ingår i lådan så kvalitéten är hög på alla produkter.
Finns 3 olika storlekar; liten, medium och stor (199:-, 299:-, 399:-)
Hjulfodral 79:- Fodral som passar runt 2 hjul på din vanliga vagn. Gör att du
inte smutsar ned bilen när det är blött ute. Fodralen har elastiska band för att
förbättra passformen. 2 fodral per paket.
Hjulfodral golfvagnar 4-pack 119:- Fodral som passar runt 2 hjul på din
vanliga vagn. Gör att du inte smutsar ned bilen när det är blött ute. Fodralen
har elastiska band för att förbättra passformen. Passar 3-hjulingar och 4hjulingar. Passar normalt alla typer av golfvagnar.
Ihopfällbar bollplockare för puttern 149:- Nu kan du plocka upp bollen ur
hålet utan att böja dig ner. Modellen går att vika ihop och ha på puttern hela
tiden. Du viker snabbt och enkelt ut den och plockar upp bollen ur hålet sedan
viker du ihop den så att den inte syns. Du fäster den på valfri putter i
greppänden.
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
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Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 1-pack 199:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 225 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
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klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 695:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 225 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Klubb-borste med vattenbehållare 59:- En klubb-borste med
vattenbehållare samt baghållare. Nu kan du enkelt göra ren dina golfklubbor
på rundan, hemma eller på resan. Vatten tillsammans med borsten gör att du
få bort smutsen mycket lättare. Enkelt att hänga på bagen.
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro Deluxe paket 329:-249:- Troligen marknadens bästa
klubborste; du kan göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt,
både enkelt och snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt
kan dra lös borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten
så ”hoppar” den tillbaka till bagen. Extra borstar och spikverktyg ingår också
i paketet. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp.
Launcher peggar 2-pack 49:- Peggar som håller månad efter månad,
garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra litet
pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
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längd 7.5 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar Longdriving 2-pack 59:- Peggar som håller månad efter
månad, garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett
extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger
bättre längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor, längd 10 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 4-pack 89:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 2 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 2 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 10-pack 179:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 5 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 5 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit, orange, gula, rose etc. Även logo-peggar
Se video-klipp på hemsidan
Launcher range peggar system 89:- Vårt nya range pegg-system gör att du
kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen. 2 st långa peggar för drivers
Launcher range peggar system 2 olika 89:- Vårt nya range pegg-system gör
att du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver
leta peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen, 1 st lång, 1 st kort pegg.
Launcher range peggsystem Turn 69:- Vårt nya range pegg-system gör att
du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggen som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag och du spara mycket tid på rangen och får en effektiv träning.
Du låser fast peggen enkelt i gummihållaren genom att vrida den 45 grader.
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Lauch pad golf 2-i-en 495:- Den här utslagsmattan eller chippmattan består
av både fairway yta och ruff yta. Du har också 2 st hål för gummipeggs i den.
Det ingår 2 st gummipeggs; 1 st till driver och 1 st till metalwoods.
Se våra övriga mattor nedan. Storlek: 30 x 60 cm
Litografier av kände Gary Patterson med golfmotiv 79:-/st
Hitta olika litografier med golfmotiv gjorda av kände Gary Patterson,
klar för inramning

Litografier av kände Gary Patterson med golfmotiv 79:-/st
Hitta olika litografier med golfmotiv gjorda av kände Gary Patterson,
klar för inramning
Luftbollar 12-pack 49:- Nu kan du slå luftbollar i din egen trädgård eller
bakgård. Lätta luftbollar som max går 15-20 meter. Håll igång svingen när du
inte har tid att spela på golfbanan.
Magputter omvandlingssats för putters standard 449:- 399:- Nu kan du
snabbt, enkelt och prisvärt bli en bättre puttare genom att omvandla din
vanliga putter till en magputter och snabbt och enkelt få en naturlig
pendelrörelse som är förankrad runt en punkt. Du kan använda en vanlig
standard putter och genom att använda detta unika paket kan du göra om den
till en magputter för träning eller spel snabbt och enkelt. Du kan när som helst
återfå din standard puttter som den var innan om du vill. En riktig pendel
rörelse roterar runt en ankar punkt, med en magputter ligger den i
magområdet (ofta naveln eller liknande). Skaftet pendlar runt den punkten
och du får på detta sätt enkelt och snabbt en bättre bollträff och rull på bollen.
Se video-klipp på hemsidan
Markeringsknapp magnetiskt golfclip 25mm silver 79:- En magnetisk
markeringsknapp + golfclip som du kan fästa på keps, skärm eller krage så att
du alltid har markeringsknappen lätt tillgänglig när du är på greenen. Mycket
elegant golfclip. Färg: silver.
Markeringsknapp magnetiskt golfclip 25mm brons 79:- En magnetisk
markeringsknapp + golfclip som du kan fästa på keps, skärm eller krage så att
du alltid har markeringsknappen lätt tillgänglig när du är på greenen. Mycket
elegant golfclip. (allt i bronsfärg även clip-delen) Färg: brons.
Markeringsknapp magnetisk på puttern 39:- En magnetisk
markeringsknapp med hållare som du fäster på din putter. Hållaren trycks ned
i hålet i greppänden på puttern. Paketet innhåller 2 st hållare och 2 st
magnetiska markeringsknappar. Du har på det viset alltid markeringsknappen
tillgänglig på greenen där du behöver den.
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Markeringsknappar med pigg i metal 2-pack 29:- Ett par hållbara och
praktiska markeringsknappar med pigg som gör att peggen håller sig kvar på
greenen utan att röra sig även om en boll träffar den normalt.
Mental träning för golf paket; bli en vinnare 549:- Unikt paket på
svenska som består av bok, CD och DVD som lär dig att utnyttja mental
träning för att bli en bättre golfspelare. Kan användas av nybörjare eller
proffs. Du får gå igenom grundläggande mental träning och mer avancerad
mentalträning, du hittar övningar och svar, CD med avslappning och DVD
med föreläsningar och visuell beskrivning av viktiga delar i din mentala
träning. Matrialet är framtaget av en av Sveriges bästa och mest kända
mentala golf-coacher, Anders Colstrup. Han har under mer än tio år utbildat
golfare i mental träning; allt från Europa Tourspelare till nybörjare.
Se video-klipp på hemsidan
Mini golfhandduk 59:- En mini golfhandduk som du enkelt kan ha i en
ficka och sedan torka av bollen på greenen. Den är också gjord för att
användas med vår Mobil bolltvätt. Storlek: ca 11 cm Färg: svart

Mobil Boll Tvätt 119:- Håll dina bollar rena när du är på greenen eller när
du droppar etc. Sätts fast i bältet, i en ficka eller på golfbagen. Du kan med ett
enkelt handgrepp torka ren din boll från smuts mot tvättsvampen. Spara både
tid och slag på banan. Kan också köpa separat special-handduk för 59:-, den
tar liten plats, du kan ha den med dig överallt utan att du ”märker” den.
Eller köp allt-i-ett produkten Mobil Bolltvätt + handduk 159:Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 89:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. Finns svart eller
vit (skickas slumpvis antingen eller). Används av många tour-spelare. Kan
även användas på puttmattor eller vid inomhusträningen.
Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 2-pack 139:- En unik produkt som du
kan använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven.
Nästan Golfbollar Standard Övningsbollar vita 12-pack 119:Övningarbollar med lite mjukare skal än vanliga golfbollar men som går cirka
30% av en vanlig golfboll. Dom känns som en vanlig golfboll i träffen. Kan
användas inomhus eller utomhus.
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Peggar långa 80 mm 15:- Långa träpeggar, 80 mm, 20 st per påse
Peggar långa 83 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 15 st per påse
Peggar långa 100 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 10 st per påse
Peggar stor-paket 80 mm 100-pack 59:- Långa träpeggar, 80 mm
Peggar stor-paket 83 mm 75-pack 59:- Långa träpeggar, 83 mm
Peggar stor-paket 100 mm 50-pack 59:- Långa träpeggar, 100 mm

Peggar trä vita 69mm 100-pack 49:- Trä peggar långa som är 69mm för
utslag med driver och metalwoods. Varje paket innehåller 100 st.

Peggar plast låg friktion 20-pack 29:- Låg friktion på peggarna ger lite
längre slag och lite mindre spridning. Håller längre än vanliga träpeggar.

Peggar vinterpeggar jumbo gummi 3-pack 39:- Om du spelar vintergolf så
behöver du denna typ av peggar som du inte behöver köra ner i matten eller i
marken utan du lägger den ovanpå och sedan lägger du bollen direkt på den. 3
st olika höjder för alla typer av klubbor; järn, metalwoods, rescue, hybrider,
driver (jumbo). Peggarnas höjd; 17mm, 23mm och 45mm höga. Vinterpeggar
som är anpassade för stora jumbo drivers, ett snöre binder samman peggarna.
Peggar upp bollen 189:- Har du problem att böja dig framåt för att pegga
upp bollen på tee? Nu finns det hjälp att få. Du fäster den här enheten på ett
vanligt golfgrepp och golfklubba. Sedan vänder du klubban upp-och-ner och
kan köra ner peggen i marken och pegga upp bollen på peggen. Du kan också
plocka upp peggen efter att du slagit iväg bollen.
Peggar upp bollen Pro 595:- Har du problem att böja dig framåt för att
pegga upp bollen på tee? Eller plocka upp flaggan på greenen etc. Nu finns
det hjälp att få. Det här stavliknande hjälpmedlet kan du lätt köra ner i marken
för att hålla t ex en extra klubba på banan, kan plocka upp uppslagna torvor
etc. Allt utan att du behöver böja dig framåt. Du kan också köra ner en pegg i
marken, pegga upp bollen och sedan plocka upp peggen från marken.
Pegghållare med markeringsknappar 29:- En praktiskt pegg och
markerhållare som enkelt går att hänga på bagen. Innehåller 12 st peggar och
3 st markeringsknappar samt hållare.
Plocka upp bollen 79:- Har du problem att böja dig framåt för att plocka
upp bollen ur hålet? Nu finns det hjälp att få. Sätts fast på valfri klubba i
greppändan (vanligtvis puttern). Den plockar enkelt upp bollen ur hålet utan
att du behöver böja dig framåt, kan även plocka upp bollar ur vattenhinder etc
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Mer än bara en vanlig ”sugkopp”!
Power golf sleeve 395:- Många tour-spelare använder denna produkt på
uppvärmningen, de kan då använda sina egna klubbor och samtidigt stretch
musklerna och tona musklerna. Utmärkt att använda som uppvärmningen före
rundan, förbättrar flexibiliteten och tränar upp golf specifika muskler. Du kan
också använda den när du slår bollar med valfri klubba. Vilken klubba som
helst kan bli en tung träningsklubba med denna produkt!
Se video-klipp på hemsidan
Pure golf strike 495:- Om du inte regelbundet träffar sweetspoten i
klubborna tappar du både längd och kontroll på banan. Med den här
produkten får du omedelbar feedback på din bollträff både inomhus eller
utomhus. Produkten består av ultra lätta övningsbollar som fastnar på
klubbhuvudet vid bollträffen. Allt detta gör att du kan träna din sving överallt
bara du har plats för att svinga en klubba. Du använder dina egna golfklubbor.
Se video-klipp på hemsidan
Puttboll putt-träningshjulet 1-pack 169:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet.
Se video-klipp
Puttboll putt-träningshjulet 3-pack 459:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet. Paketet
innehåller även en förvaringsväska samt en unikt puttlinje-verktyg som
fungerar tillsammans med bollarna. Se video-klipp
Putterhållare till bagen 59:- En putter-hållare eller putter clip som du fäster
på din golfbag. Clipet gör att du kan placera puttern på utsidan av din golfbag
och få större utrymme för dina golfklubbor. Medföljer gör också en
markeringsknapp som sitter på hållaren.
Putter-paket litet 599:- 399:- Ett komplett puttpaket som innehåller 4 st
olika produkter; 2 st delbara siktpinnar, 1 st Puttlina 180 cm, Puttliner som
ritar en rak linje och id-markering på golfbollen samt 1 st Rakt Puttspår som
lär in ett rakt puttspår med ditt putterhuvud genom att dra puttern mot
produkten kan du upprepa samma puttrörelse hela tiden! Siktpinnarna
används till Rakt Puttspår men kan också användas när ställer upp och svingar
golfklubborna mm.
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Putter kubben handledsplan-tränare 159:- Ett enkelt men väldigt effektivt
putthjälpmedel som automatiskt placerar handleden i samma plan som
putterskaftet och gör det enkelt att bibehålla samma förhållande genom hela
rörelsen. Kan användas på alla typer av putters och puttergrepp. Vänster,
Höger, Reverse, etc. Se video-klipp
Puttgreen paket 330 cm x 60 cm 1995:- 1795:- Innehåller en puttmatta som
är 330 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 360 cm x 60 cm 2395:- 1995:- Innehåller en puttmatta som
är 360 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 410 cm x 60 cm 2695:- Innehåller en puttmatta som är
410 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.
Putthål med automatisk retur 169:- Ett golfhål som du kan putta mot var
som helt inomhus, sätter du putten så kommer bollen automatiskt i retur. Kan
användas på golfmattor eller separat. Drivs med batterier (medföljer ej)
Putting string Plus 0-10 meter 299:- En lång utdragbar puttlina, upptill 10
meter lång. Som gör att du kan få en rak eller lutande puttlinje ovanför
greenytan att följa. Enkel att fästa i flaggan eller liknande. Kan formas på
olika sätt beroende på vad du tränar. Se bilder på hemsidan för exempel.
'
Puttlaser Pro inomhus utomhus 1295:- En högklassig puttlaser som du kan
fästa på valfri putter. Du kan vrida stålen fram mot putterhålet eller ha den
ovanför bollen och fokusera på bollträffen och bollspåret. Mycket bra att
använda tillsammans med många av våra andra putthjälpmedel; grindtränare,
bullseye cup, true putting roll etc. Hjälper dig med siktet, visualiseringen,
uppställningen samt svingspåret. Fungerar på vänster- eller höger putters.
Se video-klipp
Puttmatta Basic med hinder 195 x 30 cm 199:- En prisvärd puttmatta med
hinder framme vid golfhålet. Mattan är 195 cm lång och gör att du kan öva
puttning var som helst inomhus.
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Puttmatta med hålkopp 3 meter x 20 cm 495:- En puttmatta med tjocka
linjer i puttytan. En enkel mobil puttkopp medföljer som du kan placera var
som helst på puttmattan. Enkel väska att förvara puttmattan medföljer också.

Puttmatta med flagga och puttboll 183 cm 249:- En enkel puttmatta med
mini flagga och speciell puttboll. Puttmattan är 183 cm lång. Hålet är lite
upphöjt i förhållande till resten av puttmattan. Söker du en enkel puttmatta
att träna på så är detta ett bra alternativ eftersom det medföljer en speciell
puttboll.
Puttmatta med retur + tillbehör 595:- 499:- Det här är en prisvärd
puttmatta för den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Medföljer
även golf dvd samt tillbehör. Att sänka puttar inom 2 meter ute på banan är en
av de allra viktigaste sakerna att lära sig. Ett puttmatta med två stycken hinder
framme vid hålet. En uppskattad present till alla typer av golfspelare.
Medföljer även golf-flagga + puttlinje-verktyg + golf dvd (förbättra ditt spel;
engelska). Längd: 2 meter
Puttmatta mini 3 meter x 20 cm 399:- Det här är en puttmatta i högkvalitet
med gummibotten. Den håller formen även om den rullas ut direkt, därför är
den utmärkt att ha på resan. En mobil hålkopp med flagga ingår även i
produkten som du kan placera var som helst på puttmattan.
Puttmatta med hinder 250 cm x 50 cm 495:- Det här är en bred puttmatta
med vattenhinder och bunker framme vid hålet. Bredden på mattan gör att du
kan stå på mattan när du puttar vilket gör det mer verklighetstroget när du
siktar etc. Storlek: 250 cm x 50 cm.
Puttmatta med retur 2 olika hål proffsig 260 cm 895:- Det här är en
unik och proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som
du sedan enkelt kan ta bort med medföljande borste. Puttmattan har 2 olika
hål; ett hål i normal storlek och ett mindre hål. Gör att du kan träna mot 2
olika mål samtidigt och det mindre hålet gör att även duktiga puttare får bra
träning.Storlek: 260 cm x 41 cm. Se video-klipp på hemsidan
Puttmatta Professional mini 270 x 20 529:- Det här är en unik och proffsig
puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som du sedan enkelt
kan ta bort med medföljande borste. Längd: 270 cm x 20 cm
Puttmatta professionell lutning & olika hastighet 1495:- En puttmatta som
har det mest du kan begära; olika lutningar (6 st lutningsklossar) och olika
hastighet (4 olika hastigheter). Mattan är 3 meter lång och det ingår en mängd
olika övningar och spel du kan träna på för att göra din träning roligare och
effektivare. Mattan har också olika zoner och streck för att göra träningen
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effektivare och feedbacken direkt! Ett mobilt golfhål medföljer också varan.
Puttmatta med bollspår + olika hastighet mm 1395:- Den här unika
puttmattan visar dig visuellt ett bollspår efter din putt, det gör att du kan
enklare lära dig att visualiser dina puttar på banan och gör också att du kan
enkelt justera din puttlinje. Den unika puttmattan gör också att du kan öva
puttar på olika green hastigheter; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern.
Ibland korta och ibland längre puttar. Mycket mer än en vanlig puttmatta med
andra ord! Puttmattan är av hög kvalitét och ytan ligger platt mot golvet.
Se video-klipp på hemsidan för ytterligare information
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 3 meter 1095:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 3 meter x 60 cm
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 5 meter 1795:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 5 meter x 60 cm
Puttmatta Welling Putt-systemet 3 meter 1195:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 3 meter x 50 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 4 meter 1695:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 4 meter x 60 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 8 meter 3895:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
70 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 8 meter x 90 cm. Se video-klipp
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.
Putt-tränare flexibelt komplett system 1195:- 895:- Marknadens mest
flexibla och avancerade puttsystem och puttränare under 1500:-. Du kan
använda den som grindtränare, justerbart puttspår, med eller utan bottenplatta,
med eller utan skenor, med eller utan ”peggar”. Använda så mycket som du
behöver eller hur lite du behöver. Upprepa samma putterspår, utgångsvinkel,
uppställning, sikte, från mycket hjälp till lite hjälp; anpassas efter hur duktig
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du är eller vad du trivs med. Produkten anpassas efter dig så att du inte
behöver anpassa dig efter produkten! Se video-klipp på hemsidan.
Regnhuva golfbagar justerbar 195:- En enkel och justerbar regnhuva som
sätts fast med clip, utan dragkedja. Huvan skjuts upp enkelt och snabbt för att
komma åt klubborna och sedan skjuts den ihop automatiskt när du tagit
klubban! Den förenklar handhavandet av klubbor när det regnar. Vattentät.
Passar i stort sett alla typer av bagar; bärbag eller vagnsbag
Skoväska med skotillbehör 295:- En skoväska i hög kvalitét med
tillbehörfack samt ventilation. Ingår gör också skofärg (svart), putsduk,
skoborste med dobbverktyg samt en klubborste (2-i-1 borstar).
Smartphone hållare med stativ 299:- 199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och siktet medan
du filmar.
Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Smartphone hållare universal Plus med stativ 449:- 319:- Nu kan du
enkelt och snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som
är justerbar och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden.
Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken
(siktpinne). Medföljer en extra delbar siktpinne för att förenkla uppställningen
och sikte.
Smartphone hållare justerbar golfvagn 149:- En smartphone hållare till din
golfvagn. Klarar alla format ända upp till iPhone 6 och mindre modeller.
Passar alla vanliga golfvagnar på marknaden. Utmärkt om du har GPS,
scorekort eller andra appar.
Spotliner golf 69:- Ett tillbehör för att rita ett rakt streck eller två på bollen
för att förenkla siktet på greenen när du ska sikta mot målet. Många proffs
använder sig av ett siktstreck på bollen för att förenkla siktet på greenen.
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Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Sverige Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Spotliner Plus golf 89:- Ett tillbehör för att rita ett rakt streck eller två på
bollen för att förenkla siktet på greenen när du ska sikta mot målet. Många
proffs använder sig av ett siktstreck på bollen för att förenkla siktet på
greenen. Du kan också enkelt rita ID-markering (mallar) med redskapet.
Tuschpenna medföljer även.
Spot On Putting Laser 349:- En siktlaser som du använder bland annat för
att rikta in speglar och andra produkter rakt mot målet. Det har visat sig att
även caddies och tourspelare är inte alltid överens om har produkterna ska
peka för att vara rakt mot målet (ögonen kan lura dig). Den här produkten
visar en rak laserlinje. Se video-klipp
Sving Golf-nätbur inomhus/utomhus största modellen 1595:- En golfbur
för utomhusbruk eller inomhusbruk med måltavlan i nätet är 60 cm i diameter
och storleken på golfnätet är 300 x 272 x 180 cm. Vår största, slitstarkaste
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
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Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Sving Golf-nätbur stor inomhus/utomhus 1395:- En golfbur för
inomhus/utomhusbruk är extremt bred och har en måltavlor och storleken på
golfnätet är 305 x 260 x 155 cm. Om du inte behöver det allra största buren så
är denna en mycket slitstark och bra nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och
tillräckligt slitstark för de flesta ändamål.
Sving Golf-nätbur stor utomhus 895:- En golfbur för utomhusbruk är
bred och har en måltavlor och storleken på golfnätet är 300 x 240 x 180 cm.
Om du inte behöver det allra största och bästa så är detta en bra mellan-klass
nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och tillräckligt slitstark för medelgolfaren
med lite långsammare svinghastighet.
Svinghastighetsmätare golf mini 749:- En svinghastighetsmätare som du
fäster på valfri klubba och du får svinghastigheten med hög noggrannhet när
du slår bollar. Du kan använda den på rangen, hemma eller på golfbanan.
Svinghastighet i MPH eller Km/h. Utmärkt när du ska öka svinghastigheten
eller hitta optimal hastighet för bäst kontroll.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer Standard 379:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer Pro 379:- En produkt som lär dig att sätta rätt
rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Detta är en väldigt svår nivå inget för vanliga
golfspelare. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer + spegel 795:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Medföljer även en liten puttspegel med grindtränare
för att optimera din puttning och din tid. Se video-klipp på hemsidan
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Tunga puttbollar av stål 3-pack 439:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tunga puttbollar av stål 2-pack 299:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tung puttboll av stål 1-pack 169:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic 75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm En liten golfmatta för
utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter fast
den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför mattan.
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och
gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
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och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 1995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2595:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 379:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 329:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
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slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta / chipmatta 295:- 199:- En klassisk och chipmatta/
utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att ha på
rangen, inomhus eller utomhus. Tjockleken är 1 cm så ska du slå fulla slag
inomhus måste du ha en matta under. Du kan slå chippar, järnslag eller
driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer (förbrukningsvara)
Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar
med varmt foder som du kan använda på golfrundan för att hålla värmen. De
är också vattenavstötande.Varje finger med individuella fack för att maximera
värmen och komforten.
Yardage book fodral 169:- Ett fodral till din yardage book, banguide,
scorekort, lektionsanteckningar etc. Gjort i konstläder, plats för 2 st pennor
samt dina anteckningar, banguide, scorekort etc. Finns totalt 6 st plastfack att förvara dina papper och anteckningar i. Färg: röd
Golf scorekort fodral Tour vit 169:- Ett yardage bok fodral/scorekort fodral
för den som behöver något kompakt men rymligt med många fack med
flexibel och böjbar att ha i fickan. Gjord i konstläder med plats för scorekort,
anteckningar, 2 st pennor, träningsanteckningar etc.
Övningsflagga med hålkopp 199:- Vill du ha ett verkligt mål att träna mot
hemma, vid stugan etc. Ingår en flagga med hålkopp. Flaggan röd och stången
röd/vit. Riktiga mått på hålkoppen.

Övningsklubba svingtränare inomhus Basic 295:- En övningsklubba och
svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att du
kan hålla igång din sving året runt. Den är viktad nedtill för bättre träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic Plus 349:- En övningsklubba
och svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att
du kan hålla igång din sving året runt. Tvåfärgad del på skaftet som gör att du
kan kontrollera att du svingar i rätt svingplan. Den är viktad nedtill för bättre
träning och den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
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Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra Golfvagnar och Resefodral
Här hittar du våra olika typer av golfvagnar och olika flyg- och resefodral. Du hittar golfvagnar allt
från moderna 4-hjulingar med alla tänkbara tillbehör till prisvärda och enklare 3-hjulingar. Alla våra
modeller är kompakta och enkla att fälla upp och fälla ihop. Våra resefodral är allt från enklare
resefodral utan hjul till resefodral med hjul och med extra mycket skyddande material. Vi har också
speciella golfvagn + golfbag allt-i-ett om du vill spara ytterligare utrymme i bilen eller på resan.
Flask och burkhållare golfvagn universal 169:- en universal flask- och
burk-hållare till de flesta vagnar på marknaden. Kan justeras för att passa
burkar, glas, flaskor.

Flygfodral golf 4-hjuling deluxe marinblå/silver 949:- Ett resefodral med
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: marinblå/silver. Vadderad
topp och dragremmar för enkelt handhavande.
Flygfodral golf 4-hjuling deluxe svart/silver 949:- Ett resefodral med
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: svart/silver. Vadderad
topp och dragremmar för enkelt handhavande.
Flygfodral utan hjul 349:- Passar golfbagar 10” eller mindre. Vadderad
topp för att skydda klubborna. Gjord i kraftig nylon. Färg Svart.

Flygfodral Sverige med hjul 699:- Passar golfbagar 10.5 ” eller mindre.
Vadderad topp för att skydda klubborna. Färgerna i Svenska flaggans färger.
Lång bärrem och tillbehörs fack framtill.
Flygfodral med hjul Comfort deluxe blå/svart 895:- Passar golfbagar 10”
eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering även i
sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på resan.
Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt dragkedje-lås
ingår även samt axelrem
Flygfodral med hjul Comfort deluxe silver/svart 895:- Passar golfbagar
10.” eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering
även i sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på
resan. Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt
dragkedje-lås ingår även samt axelrem
Flygfodral Resefodral med hjul 499:- En resefodral för mindre
golfbagar som är maximalt 10.5 tum. Lås och draghandtag som tillbehörs fack
finns på fodralet tillsammans med en axelrem.
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Golf resefodral justerbar Backbone skydd 219:- Skydda din golfklubbor
ännu bättre med en sådan här extra skyddande arm som du lägger i din
golfbag när du reser. Den stadgar upp bagen extra mycket trots att den väger
lite.
Golf resefodral Roller med hjul 479:- Ett prisvärt resefodral med hjul som
väger cirka 2 kg. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar utom de
allra största bagarna. Axelrem och id-fack och dragrem ingår i fodralet.
Golf resefodral Roller Plus med hjul + lås 499:- Ett prisvärt resefodral
med hjul som väger cirka 2 kg. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar
utom de allra största bagarna. Axelrem och id-fack och dragrem ingår i
fodralet tillsammans med ett dragkedje lås. Nytt för 2017
Resefodral golf med hjul Pro Deluxe Large svart 795:- Ett stort och
rymligt resefodral till din golfutrustning. En kraftig dragkedja och kraftigt
fodral skyddar din utrustning på resan. Ett draghandtag i toppen tillsammans
med hjulen gör att du enkelt kan frakta din golfutrustning på valfritt sätt. Om
du behöver ett stort och rymligt fodral så är detta en produkt för dig.
Resefodral golf Deluxe Plus med hjul och airbag 1095:- Ett unikt
resefodral med airbag som skyddar dina golfklubbor i toppen. Vikt 3550 gram
(inklusive airbagen). Du fyller airbagen med luft själv (blåser i luftventilen).
Vattentätt material och slitbart och tåligt material i resefodralet med bred
dragkedja med lås. Bär och dragremmar. Färg: svart
Resefodral golf deluxe med hjul 499:- Ett prisvärt och lätt resefodral till
golfbagen som är max 9 ½ tum stor och max 100 cm i omkrets. Längd 125
cm. 2 st bärremar samt en dragrem i toppen av fodralet. Extra tillbehör fack
finns på framsidan. Vadderad i toppen. Vikt: 1640 gram.
Golf resefodral med stödben + extra stoppning + hjul svart 749:- Ett
resefodral med extra vaddering hela vägen runt samt 2 stycken extra stödben.
Hjulen och stödbenen ger extra enkel hantering. Ett rymligt resefodral med
det lilla extra.
Flygfodral Resefodral med hjul i hårdplast 1695:- Passar golfbagar
10” eller mindre. Skyddar maximalt dina golfklubbor eller andra prylar på
resan. 3 st olika lås som olika belastningceller som fördelar vikten utifrån.
Flygfodral XL med hjul CaddieAway 799:- Ett extra stort resefodral
speciellt gjort för våra CaddieAway (golfvagn + bag allt-i-ett modell). Väger
endast 2.9 kg och rymmer bland annat vår CaddieAway. Med
vadderad topp för att skydda dina klubbor.
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Golfbag + golfvagn allt-i-ett standard CaddieAway 3950:- Den minsta
allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett utmärkt
val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen. Bagen har
allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling med
justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). (paraplyhållare standard och regnskydd + extra
tillbehör ingår) Se video-klipp på hemsidan
Golfbag + golfvagn allt-i-ett Deluxe CaddieAway 4249:- Den minsta
allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett utmärkt
val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen. Bagen har
allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling med
justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). (paraplyhållare deluxe extra robust och
regnskydd + sko dubb borste Pro + 4 st evighetspeggar + extra tillbehör ingår
Se video-klipp på hemsidan
Golfbag + golfvagn allt-i-ett CaddieAway komplett 4295:- Den minsta
allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett utmärkt
val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen. Bagen har
allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling med
justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). Medföljer scorekorthållare, paraplyhållare +
regnskydd + klubborste deluxe. Se video-klipp på hemsidan
Golfbag + golfvagn allt-i-ett Deluxe CaddieAway komplett 4595:- Den
minsta allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett
utmärkt val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen.
Bagen har allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling
med justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). Ingår i paketet: 1 st scorekorthållare + 1 st
klubborste pro med deluxe paket (2 st extra borstar + skårspikar) med
skårrengörings-funktion + regnskydd + paraplyhållare deluxe (extra robust) +
6-pack Launcher peggar (extremt lång livslängd) + sko dobb borste pro +
extra tillbehör ingår. Se video-klipp på hemsidan
Golfbag + golfvagn allt-i-ett CaddieAway komp + resefodral 5095:- Den
minsta allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett
utmärkt val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen.
Bagen har allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling
med justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). Medföljer scorekorthållare, paraplyhållare +
regnskydd + klubborste deluxe + resefodral . Se video-klipp på hemsidan
Golfbag + golfvagn allt-i-ett CaddieAway komp + resefodral 5395:- Den
minsta allt-i-ett bagen + vagnen på marknaden. En modern Kinbag som är ett
utmärkt val på resan eller om du har lite plats i bilen/husbilen/husvagnen.
Bagen har allt du behöver, 10-fack, 14-fack för klubborna, slitstark. 3-hjuling
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med justerbart handtag. Tar lika lång tid att sätta ihop som många vagnar på
marknaden (30-40 sekunder). Ingår i paketet: 1 st resefodral med hjul + 1 st
scorekorthållare + 1 st klubborste pro med deluxe paket (2 st extra borstar +
skårspikar) med skårrengörings-funktion + regnskydd + paraplyhållare deluxe
(extra robust) + 6-pack Launcher peggar (extremt lång livslängd) + sko dobb
borste pro + extra tillbehör ingår. Se video-klipp på hemsidan
Stålhandtag till CaddieAway vagnen 199:- Om du behöver extra mycket
utrymme i golfbagen när du reser (CaddieAway golfbag + golfvagn allt-i-ett)
så kan du skaffa dig ett stålhandtag som tar mindre utrymme i bagen under
resan. Du kan använda både paraplyhållaren och scorehållaren på detta
stålhandtag också.
Paraplyhållare Deluxe kraftig modell till CaddieAway 199:- En
paraplyhållare till våra unika CaddieAway vagnar. Kraftig modell som passar
alla vanliga typer av paraplyer.
Scorekort-hållare till CaddieAway 199:- En scorekorthållare till våra unika
CaddieAway vagnar. Kraftig modell som håller sig på plats.

Golfklubba skårförbättrare 2-i-1 kompakt 139:- Ett verktyg som gör att du
kan göra rent eller förbättra skårorna på dina järnklubbor som är nednötta.
Klarar av U-skåror och V-skåror. Nu kan du få tillbaka kontrollen med bättre
backspin igen. Kan ha den i fickan utan att den gör ett hål i fickan (skyddad)
Golfklubbor Skår-rengörare Pro 119:- En unika skårrengörare för dina
golfklubbor som kan göra ren 8 st skåror samtidigt. En hållare med teleskoplina gör att du enkelt och snabbt kan fästa den på golfbagen eller i byxorna.
Rena skåror ger bättre kontroll och mer bakskruv och mindre sidskruv.
Golfklubbor förbättra skårorna 179:- En praktisk produkt som hjälper dig
att hålla rent i skårorna och förbättra ytan i skårorna så att små ojämnheter tas
bort och skårorna blir jämnare och vassare så att du får mer backspin och
kontroll på dina inspel!
Golfklubbor Laga Återskapa dina skåror Pro 149:- En unik produkt som
hjälper dig att laga och återskapa dina skåror på dina järnklubbor. Den tar bort
ojämnheter och yta som är nöt ner i skårorna och gör att skårorna nästan blir
som nya. Ger klubborna mer bakskruv och mindre sidskruv och bättre
kontroll. Du kan inte påverka och skada skårorna (göra dom bredare eller
djupare t ex).
Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 39:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
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Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 89:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
Golf Reseputter-paket höger 395:- En uppskattad present till den som reser
mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter (höger-spelare) som
går att dela i 4 delar + putterkopp + 2 golfbollar samt en förvaringsväska i
konstläder. Nu kan du få tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf Reseputter-paket universal hö/vä 395:- En uppskattad present till den
som reser mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter universal
(både höger- och vänster-spelare bullseye-modell) som går att dela i 4 delar +
putterkopp + samt en förvaringsväska i konstläder. Nu kan du få
tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf sko dubb borste Pro 99:- En borste för dina dobbar på undersidan av
dina golfskor. 3 olika borstar i en för att ta dobbarna från olika håll samtidigt.
Ett clip för att enkelt fästa den i golfbagen.
Golfvagn förvaringsväska universal svart 189:- En praktisk väska till alla
våra golfvagnar. Det är en universal modell som passar de flesta vanlig
golfvagnar på marknaden (3-hjulingar eller 4-hjulingar). Skyddar golfvagnen
från smuts och praktiskt för att hålla rent i bilen etc. Färg: svart
Golfvagn EG-Cruiser robust 3-hjuling komplett 1495:- 1095:En väldigt robust vagn som klarar även klarar de största bagarna. Tar liten
plats och är lätt. Scorehållare, bollhållare, extra nätpåse samt flaskhållare
ingår. Lång livslängd på denna vagn. En kraftig paraplyhållare medföljer även
produkten. Finns i svart eller vit
Golfvagn EG-Cruiser robust 3-hjuling + väska 1695:- 1249:- En väldigt
robust vagn som klarar även klarar de största bagarna. Tar liten plats och är
lätt. Scorehållare, bollhållare, extra nätpåse samt flaskhållare ingår. Lång
livslängd på denna vagn.(ingen paraplyhållare medföljer; se nedan).
Finns i svart eller vit
Golfvagn 4-hjuling iCart robust kompakt komplett 2195:-1595:- En
väldigt robust och tålig 4-hjuling som ändå tar liten plats. Scorehållare,
bollhållare, flaskhållare samt kraftig paraplyhållare medföljer. Finns i svart
Se video-klipp på hemsidan
Golfvagn 4-hjuling iCart robust kompakt + väska 2395:-1749:- En väldigt
robust och tålig 4-hjuling som ändå tar liten plats. Scorehållare, bollhållare,
flaskhållare ingår. En kraftig paraplyhållare medföljer också produkten samt
en förvaringsväska. Finns i svart. Se video-klipp på hemsidan
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Golfvagn Junior Cruiser 595:- En 3-hjuling till junioren med ett 3 stegs
justerbart handtag, kompakt design som kan vikas ihop, justerbar baghållare
på vagnen. Bollhållare, tee-hållare och scorekort-hållare. Passar normalt 4-14
år. Väldigt slitstark modell
Golfvagn Smartphone hållare allväder mjukt 279:- En smartphone hållare
till din golfvagn som gör att du kan trycka på skärmen igenom fodralet.
Slitstark och justerbar modell som passar många olika modeller. Passar bland
annat: iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy Note 2
Handvärmare golf sport/fritid 269:- Detta är ett praktiskt hjälpmedel att ha
med ute på golfbanan eller som åskådare. Det är ett värmande fodral för
händerna som du enkelt fäster runt bålen och vrider bak på ryggen när du slår
slag eller puttar och vrider fram när du vill använda det. Vattenavvisande.
Headcover järnklubbor Pro-pack 9-pack 249:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Unikt skaftclip-system ger bättre
passform. Färg: svart
Headcover järnklubbor 9-pack marinblå 199:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Passar oversized järnklubbor. Modellen
har ingen dragkedja utan den är flexibel. Färg: marinblå
Headcovers järnklubbor 10-pack lång hals 249:- Ett paket med 10 st
headcovers till järnklubbor eller små rescue klubbor. Alla med lång hals,
utmärkt i resefodralet, resan eller på golfrundan. Skyddar klubbhuvudena och
skaften på dina golfklubbor. Passar alla typer av järnklubbor blad eller stora.
Hjulfodral golfvagnar 4-pack 119:- Fodral som passar runt 2 hjul på din
vanliga vagn. Gör att du inte smutsar ned bilen när det är blött ute. Fodralen
har elastiska band för att förbättra passformen. Passar 3-hjulingar och 4hjulingar. Passar normalt alla typer av golfvagnar.
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
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Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro Deluxe paket 329:-249:- Troligen marknadens bästa
klubborste; du kan göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt,
både enkelt och snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt
kan dra lös borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten
så ”hoppar” den tillbaka till bagen. Extra borstar och spikverktyg ingår också
i paketet. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubb-borste med vattenbehållare 59:- En klubb-borste med
vattenbehållare samt baghållare. Nu kan du enkelt göra ren dina golfklubbor
på rundan, hemma eller på resan. Vatten tillsammans med borsten gör att du
få bort smutsen mycket lättare. Enkelt att hänga på bagen.
Mobil Skoborste 119:- 95:- Du har alltid en kraftig borste till hands på
vagnen för att hålla skorna rena under sulan. Hjälper dig att hålla rent under
dina golfskor och få bättre sko-grepp när du använder mjuka dobbar. Ger dig
bättre balans och trygghet i din golfsving. Slipper riskera att ramla i uppförseller nedförsbackar på grund av dåligt skogrepp. Video-klipp finns
Paraply-hållare deluxe (för vagn med stativ) 199:- många vagnar har idag
ett stativ där du kan sätta en paraplyhållare, den här modellen passar de
vanligaste vagnarna, typ P500/P700/P900/Bag Boy/Europa/Quick mm
Paraply-hållare deluxe med hållare allt-i-ett 229:- Behöver du en stabil
paraplyhållare med stativ som du själv sätter fast (borrar hål) då är detta ett
paket allt-i-ett.
Paraplyhållare universal 119:- En universal paraplyhållare som passar de
flesta vagnar på marknaden.

Paraply hållare universal skönhetsfel 95:- En universal paraplyhållare som
passar de flesta vagnar på marknaden. Små skönhetsfel förekommer;
funktionen är 100%
Paraplyhållare kraftig modell till CaddieAway 199:- En paraplyhållare till
våra unika CaddieAway vagnar. Kraftig modell som passar alla typer av
paraplyer.
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Paraplyhållare kraftig modell universal 199:- En paraplyhållare som
passar nästan alla golfvagnar även elvagnar. Kraftig modell som passar alla
typer av paraplyer.
Regnskydd golfbag Basic 149:- Använd den på din bag på vagnen och
skydda den från regn och rusk. Ett enkelt regnskydd som passar nästan alla
typer av vagnsbagar på marknaden. Genomskinlig modell.
Regnhuva golfbagar justerbar 195:- En enkel och justerbar regnhuva som
sätts fast med clip, utan dragkedja. Huvan skjuts upp enkelt och snabbt för att
komma åt klubborna och sedan skjuts den ihop automatiskt när du tagit
klubban! Den förenklar handhavandet av klubbor när det regnar. Vattentät.
Passar i stort sett alla typer av bagar; bärbag eller vagnsbag
Regnskydd golfbag Deluxe 259:- Ett påkostat och genomtänkt regnskydd
med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på golfbanan.
Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Genomskinlig modell.
Regnskydd golfbag Pro Deluxe svart 369:- Ett påkostat och genomtänkt
regnskydd med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på
golfbanan. Extremt slitstark modell, det mest använda på golftourerna världen
över. Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Färg: svart
Regn-skydd Pro 199:- Använd den på din bag på vagnen och skydda den
från regn och rusk. Det är inte bara ett vanlig nylon-skydd utan väldigt
proffsigt och påkostat. Tejpade sömmar och en nylon bag medföljer att ha
regnskyddet i när du inte använder det (enkelt att fästa på bagen)
Scorekort-hållare till CaddieAway 199:- En scorekorthållare till våra unika
CaddieAway vagnar. Kraftig modell som håller sig på plats.

Scorekorthållare kraftig modell universal 199:- En scorekorthållare som
är kraftig och robust. Passar de flesta golfvagnarna, hållare för bollar,
scorekort, peggar, penna.
Smartphone hållare justerbar golfvagn 149:- En smartphone hållare till din
golfvagn. Klarar alla format ända upp till iPhone 6 och mindre modeller.
Passar alla vanliga golfvagnar på marknaden. Utmärkt om du har GPS,
scorekort eller andra appar.
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Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Sverige Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Solskydd SPF 30 portionsförpackningar 5-pack 79:- En portionsförpackning med solskydd SPF 30 både UVA och UVB som är vattenavvisande.
Enkelt att ha med sig överallt på resan eller på fritiden. Räcker till ansiktet,
armar, hals, nacke mm
Stor förvaringsväska golfvagn 229:- En stor förvaringsväska för en elvagn
eller vanlig golfvagn eller annan golfutrustning/träningsutrustning.

Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar
med varmt foder som du kan använda på golfrundan för att hålla värmen. De
är också vattenavstötande.Varje finger med individuella fack för att maximera
värmen och komforten.
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Väsklås kombinationslås 49:- Ett dragkedjelås till ditt resefodral eller
vanliga väskor med dubbla kedjor som du kan låsa ihop. Ett kombinationslås
som är enkelt att använda.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Headcovers golf djur eller vanliga samt skyddstejp
Här hittar du en mängd olika headcover; djur, figurer, vanliga headcover och till järnklubbor. Du
använder headcover för att skydda klubborna och för att göra din golfutrustning trivsam. Du hittar
också skyddstejp för dina träklubbor och drivers från s.k. sky-märken ovanpå klubbhuvudet.
Golf party hatt 1-pack 129:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. 1-pack.
Golf party hatt 6-pack 649:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. Ingår 6 st hattar i paketet.
Klubb-demotejp Wrap guard driver/metalwoods 25-pack 109:Det här är en ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina
investeringar. Den är enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig.
Om du vill skydda hela klubbhuvudet på en driver så använder du 2 filmer per
klubbhuvud; botten, träffytan och toppen. Om du bara vill skydda träffytan
och toppen behöver du bara använda 1 film per klubbhuvud. Förpackningen
innehåller 50 st filmer. Varje film håller cirka 70-100 slag innan du behöver
byta den för optimalt skydd. Mängdrabatt vid större köp.
Klubb-demotejp / Wrap guard järnklubbor 25-pack 109:- Det här är en
ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina investeringar. Den är
enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig. Använd 1 film per
järn-klubba. Varje film håller cirka 35-50 slag innan du måste byta den för
optimalt skydd. Mängdrabatt vid större köp.
Headcover Bäver med golfboll 169:- Ett headcover i form av en Bäver med
en golfboll. Passar även jumbo headcovers.

Headcover Jumbo lång hals 3-pack marinblå 139:- Headcover till driver
och metalwoods som klarar moderna jumbo klubbhuvuden. 3-pack som
skyddar skaftet.
Headcover järnklubbor Pro-pack 9-pack 249:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Unikt skaftclip-system ger bättre
passform. Färg: svart
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Headcover järnklubbor 9-pack marinblå 199:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Passar oversized järnklubbor. Modellen
har ingen dragkedja utan den är flexibel. Färg: marinblå
Headcovers järnklubbor 10-pack lång hals 249:- Ett paket med 10 st
headcovers till järnklubbor eller små rescue klubbor. Alla med lång hals,
utmärkt i resefodralet, resan eller på golfrundan. Skyddar klubbhuvudena och
skaften på dina golfklubbor.
Headcover putter mallet 89:- Ett headcover till en lite större putter av typen
mallet, halvmåne eller liknande.
Headcover putter standard 69:- Ett headcover till en vanlig putter med
standard klubbhuvud.

Headcover Extra Deluxe Betty Boop 349:-

Headcover blomma 169:-

Headcover djur Bulldog 169:-

Headcover Bulldog jumbo 229:-

Headcover djur Björn 169:-

Headcover Box-handske (jumbo) 195:-
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Headcover Dödskallar 179:-

Headcover djur gorilla (jumbo) 195:-

Headcover Elefant (jumbo) 195:-

Headcover Deluxe Golden Retriever (jumbo) 329:-

Headcover Gris jumbo 229:-

Headcover Groda jumbo 229:-

Headcover Hammare 169:-

Headcover hund jumbo 229:-

Headcover djur Älg (Hälge) (jumbo) 179:-
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Headcover Deluxe Häst (jumbo) 329:-

Headcover Deluxe Katt (jumbo) 329:-

Headcover Deluxe Labrador (jumbo) 329:-

Headcover Lejon (jumbo) 195:-

Headcover Loch Ness sjöodjur jumbo 329:-

Headcover Norway (norska flaggan) 179:-

Headcover Papegoja (jumbo) 195:-

Headcover Rosa jumbo 129:-

Headcover Rotweiller (jumbo) 195:-
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Headcover Deluxe Räv (jumbo) 329:-

Headcover Schäffer (jumbo) 195:Headcover Svenska flaggan 179:- Ett headcover i form av en svensk flagga

Headcover Sverige Deluxe skinn jumbo 249:-

Headcover djur tiger (jumbo) 169:- Ett roligt headcover i form av en tiger

Headcover djur Tjur (jumbo) 179:-

Headcover djur vildsvin (jumbo) 169:-

Headcover Åsna (Jackass) (jumbo) 319:-

Headcover djur älg 169:-

Headcover Älg (jumbo) 195:-

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Headcover Örn (jumbo) 195:¨
Skydda din golfklubbor 99:- Skydda dina värdefulla golfklubbor från fula
s.k. skymärken, dvs märken som blir ovanpå träklubborna när du träffar
bollen för högt upp på träffytan. Märkena är både irriterande och sänker
värdet högst avsevärt på klubban. Se bilden för typiska sky-märken som kan
bli. Består av 5 st special-filmer som sätts fast på träklubborna, 2 st för
drivern och 3 st för metalwoods. Enkel att sätta fast och tabort filmen, kladdar
ej. Filmen är helt genomskinlig och påverkar inte bollbanan eller siktet.
Filmen håller vid normal användning minst 15 golfrundor. Video-klipp finns
Finns även 50-pack och 100 pack för golfbutiker, shoppar etc.
Solglasögon fodral hårt 95:- Nu kan du enkelt ha med dig dina solglasögon i
bilen eller i bagen. Det här hårda fodralet skyddar dina solglasögon så att de
inte blir skadade. Du kan enkelt fästa fodralet på golfbagen om du vill. En
billig försäkring till dina solglasögon.
Solglasögon 2-i-1 5 olika linser 1095:- 2 olika solglasögon i ett paket. Ett
par med svarta bågar som har linser för soligt väder (flerfärgad lins) samt ett
par med röda bågar som har 4 st olika linsfärger att välja på allt för att få
optimalt för varje väder/ljus typ. Utmärkt vid sport och fritid; golf, bilkörning,
ridning, löpning etc. I paketet ingår också en praktisk förvaringsväska och
mjuk trasa.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
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Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Sverige Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Solglasögon Golf Easy Green 2 695:- 449:- Ett par prisvärda solglasögon av
hög kvalitét som är anpassat för golfspelare. Polariserande linser som är lätta,
antibländ och antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill
på glasögonen (ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd,
CE-märkta. Skydda dina ögon på resan eller på banan och spara energi
samtidigt. Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska.
Färg på bågen: svart eller grå
Solglasögon Golf Flipturn svart 549:- Ett par unika solglasögon som om du
har keps/skärm eller hatt kan vika upp linserna på (speciellt clip som du sätter
på skärmen). Då kan du vika upp linserna när du är på greenen eller liknande
om du där vill se allt med egna ögon. Polariserande linser i hög kvalitét.
Du kan även använda dom som vanliga solglasögon utan skärm och med
bågarna. Detta är 2 st olika solglasögon i 1 produkt!
Solglasögon Sport Polariserande 495:- 349:- Ett par prisvärda solglasögon
av hög kvalitét som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning,
fiske, paddling etc.. Polariserande linser som är lätta, antibländ och
antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen
(ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta.
Skydda dina ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt.
Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart eller blå
Solglasögon Sport 395:- 249:- Ett par prisvärda solglasögon av hög kvalitét
som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, fiske, paddling
etc. Anti-rep glas, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen (ingen
båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. Skydda dina
ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart, vinröd, gul/vit
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Solskydd SPF 30 portionsförpackningar 5-pack 79:- En portionsförpackning med solskydd SPF 30 både UVA och UVB som är vattenavvisande.
Enkelt att ha med sig överallt på resan eller på fritiden. Räcker till ansiktet,
armar, hals, nacke mm

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra Hälso-produkter och Peak performance (prestera bättre)
Här hittar du våra olika typer av hälso-produkter och peak performance produkter (prestera bättre
inom idrott, fritid, arbete). Våra produkter är världsledanden och vänder sig till alla typer av
människor som vill må bättre, prestera bättre. Allt från professionella idrottsmän/kvinnor till dig
som vill må bättre i vardagen eller orka mer på jobbet etc. Alla våra produkter är nogrannt urvalda
och beprövade och ger aldrig några biverkningar utan fungerar naturligt i kroppen/kring kroppen. Vi
ger dig alltid 30-dagar nöjdhetsgaranti.
3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i
muskler och leder.
Fusion Energiarmband Elite svart 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
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Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Ionz EMF skydd 219:- Ett inlägg som skyddar dig från EMFstålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater.
Tar bort över 97% av EMS strålningen. Klinisk testad. Se video-klipp
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart , vit eller grå
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
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för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll.
Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm.
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm som kan
sträckas ut till upptill 651 cm.
Inandnings-tränare 229:- Nu kan du vem som helst förstärka sin
inandningsmuskler och andning. Utmärkt till personer med nedsatt funktion
på andningsapparaten; astma, luftrörsbesvär etc. Du blir mindre andfådd
genom att träna i soffan hemma och som idrottare kan du öka
prestationsförmågan genom att stärka andningsapparaten. Justerbart motstånd
Innersulor titan i skor 2-pack herr 39-44 295:- Unika innersulor i skor
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna,
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din
storlek.
Innersulor titan i skor 2-pack dam 36-40 295:- Unika innersulor i skor
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna,
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din
storlek.
Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb
vid skrivbordet eller andra saker
Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter.
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Kräver vårt
bakteriedödande Aroma-terapi dofter nedan (medföljer ej)
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Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart
(Tung).
Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st
Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn och ro.
Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Innehåller bakteriedödande
egenskaper.
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Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-995:- En helt u
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan
Extra salt till Salt-luftrenaren 109:- Extra burk med salt till vår unika Saltluftrenare. Naturligt och rent salt.

Magnet Mobiltelefon EMS-skydd 229:- En unik produkt som du fäster på
din mobiltelefon, trådlösa telefon eller datorskärm som neutraliserar den
elektromagnetiska strålningen från apparaten. Vissa personer är mer känslig
än andra för denna strålning. Strålningen stör bland annat hjärnan på olika
sätt. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband för barn djupgående bioflow blå 269:- En unik produkt
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband är statiska och ger
därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande
magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika
magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål Golf design djupående bioflow 895:- En
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. Detta är en unik golf design
med en golfboll i varje ände av armbandet. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål matt djupående bioflow 895:-699:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
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kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål matt Lux DF bioflow 895:-699:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål djupående Lux bioflow 895:-699:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: M-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål matt Lux Duo DF bioflow 895:-699:- En
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: M-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Titan djupgående bioflow röd M-L 849:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Titan djupgående bioflow svart M-L 849:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
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Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Koppar djupgående bioflow M-L 895:-799:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Stål djupgående bioflow silver/guld M-L 895:-799:- En
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Finns 3 olika storlekar; small, medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband nylonband dam djupgående bioflow svart L-XXL 895:En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på
herrmodellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband nylonband herr djupgående bioflow svart L-XXL 895:En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på dam
modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
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Magnetbälten 3-pack djupgående bioflow svarta 1195:- Ett unikt paket
som består av 3 st magnetbälten som du kan använda på ryggen, ben, arm
eller liknande. Produkterna som är patenterad och som simulerar en
pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga
magnetarmband/bälten ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen,
de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetbälterna består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett
pulserande magnetfält för kroppen. Består av 3 olika bälten; ryggen, ben,
arm. Varje bälte har en magnet.
90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetdyna ryggen/djur djupgående bioflow marinblå 895:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnet-fält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Den här unika magnetdynan består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Utmärkt på stolen, i bilen, på resan, till katten, till hunden etc
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
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bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Muskel avslappnings Gel Pro 199:- En professionell produkt mjukar upp
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har
led eller muskelvärk, reumatism etc.
Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.
Muskel/led värme gel 169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.
Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten
Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.
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Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energibältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.
Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm
Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och
är väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra
remmar som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och
du blir mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
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väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid
daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar
Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du
använder dagligen i cirka 15 minuter
Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc.
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att
koncentrera dig på näsgångarna om du har behov.
Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:-995:- En helt
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
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sömnbesvär med mera. Klarar en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan
Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Saltluftrenare. Naturligt och rent salt.

Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadra meter. Behöver
ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax rummet,
gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc.
Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st
Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter) välj den doft som
passar dig bäst.
Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga
produkt.
Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
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Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över
tiden så minskar antalet dammkvalster.
Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc.
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L.
2-pack.
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Small storlek
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
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Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Medium storlek passar män
eller kvinnor med grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Large storlek passar endast
personer med väldigt grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen,
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek:
34-38 eller 39-43 1/2
Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna!
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43
Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Tjockare grepp till stänger/hantlar 195:- Nu kan du träna med tjockare
hantlar och stänger och få effektivare träning för händerna, handlederna och
underarmarna. Alla strongmen (extremt starka personer) tränar ofta med
tjockare stänger för att få maximal träning för händerna och underarmarna.
Du får alltid gå ner på vikterna när du har tjockare grepp på grund av att det
blir svåra att lyfta vikterna och svårare att balansera. Enkel variant.
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Tryck bort smärtan TENS vit 395:- En unik och effektiva produkt för alla
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
Tryck bort smärtan TENS grön/vit 395:- En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå eller röd
T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå
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Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.

Viktminsknings-kapslar PREE 6-pack 79:- PREE är en ny innovativ
viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30%
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan
användas separat eller som komplement till andra viktminskningssystem/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband +
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.
Se video-klipp på hemsidan
Viktminsknings-kapslar PREE 75-pack 695:-495:- PREE är en ny
innovativ viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30%
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan
användas separat eller som komplement till andra viktminskningssystem/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband +
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.
Se video-klipp på hemsidan
Viktminsknings-paket Small 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Small storlek
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp
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Viktminsknings-paket Medium 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket som består av 2 st olika produkter; energi-armband +
viktminskningsarmband som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten
samtidigt som den ökar energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig
piggare tillsammans med våra PREE viktminskningskapslar som på ett
naturligt sätt minskar dina matportioner utan att du känner dig hungrig,
kliniska tester visar att du i snitt kan minska dina portioner med cirka 30%.
Det här är det optimala paketet tillsammans med motion för att gå ner i vikt
och bibehålla viktnedgången även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt
om du vill. Innehåller 75 st kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet
håller normalt i minst 3 år med normalt handhavande. Armbandet finns i svart
eller vitt. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder.
Se video-klipp
Viktminsknings-paket Large 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Large storlek
passar endast personer med väldigt grova handleder. Se video-klipp
Vätskeväst och ryggsäck 3 liter röd 559:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 3 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör på 15 liter.
Finns i röd eller gul.
Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 449:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 2 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.
Finns i röd eller gul.
Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 349:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 1.5 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.
Finns i röd eller gul.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golftillbehör och golfutrustning:
Här hittar du våra olika typer av golfutrustningar och tillbehör. Du hittar produkter som förenklar
för dig på golfbanan eller när du tränar. Allt från vanliga klubborstar och laserkikare till stora
golfvagnar och bagar.
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Avståndsmätare Golf 7x flaggsökning 2295:- 1795:- En väldigt
prisvärd laserkikare i med flaggsökning, vilket gör det snabbt och
enkelt att ta avståndet till flaggan och andra små föremål från långt avstånd.
7X förstoring, midjeväska medföljer, felmarginal +/- 1 meter.
Golf GPS bag-hållare universal 299:- Har du en bärbag eller om du inte har
någon plats på den golfvagn så kan du köpa denna universala GPS-hållare för
golfbagen. Du har en kraftigt clip som du fäster i golfbagen och du sätter fast
din GPS i den justerbara hållaren.
Golf GPS mini clip VC300 svart 1395:- En golf gps som ger dig
avståndet till framkanten, centrum och bakkanten på greenen. Du väljer om
du vill ha alla tre avstånden eller bara en eller två. Den talar om för dig med
en röst avståndet så du behöver inte titta på någon skärm. Den ger dig också
avståndet på slaget (från en punkt till en annan), typ längden på utslaget
eller inspelet. Mycket enkel att använda; kan fästas på keps, kragen eller
bältet. Extremt liten och kompakt modell.
Avståndskoner för golf 5-pack 79:- Stapelbara avståndskoner för golf som
du enkelt kan ha i bagen. Bra att ha vid wedge träning bland annat. Ger bättre
feedback vid avståndsträning.

Avståndskoner 5-pack + Närspelsmål 4-pack 179:- Ett träningspaket som
gör träningen roligare och mer effektiv. Mycket bra vid puttning, chippning
och pitchning bland annat. Kan enkelt läggas ut på greenen, foregreen eller
liknande. Konerna kan användas för bättre feedback vid wedgeträningen eller
liknande.
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Balans-stav Plus golf 459:- En balansstav som du ska stå på för att förbättra
din viktfördelning och din balans. Den kan användas på många olika sätt för
att utsätta kroppen för ”sämre balans” så att kroppen kan förbättra balansen i
golfsvingen, puttningen eller närspelet. Hållbar 2-delad konstruktion.
Se video-klipp
Birdie Balls övningsbollar hemmabruk 3-pack 89:- En unik övningsboll
för hemmabruk som skruvar sig som en vanlig golfboll och känns som en
golfboll i träffen men går mycket kortare. En järn 6:a går max 50 meter.
Hållbar konstruktion, du ser om du hookar, slicar etc. Cylinderformade bollar
Bunker Pro golf 559:- Ett effektivt hjälpmedel i bunkern så att du kan lära
dig att slå riktiga bunkerslag. Består av en bas och en svingspår-stav. Du ska
undvika basen och träffa sanden. Om du träffar staven så har du ett felaktigt
svingspår eller felaktigt avstånd till bollen. Du lär dig sedan att variera
mängden sand beroende på typ av sand och typ av slag. Se video-klipp.
Blyerts pennor med sudde 5-pack 29:- Ett paket med 5-st blyerts pennor
med sudde. Utmärkt som golfpennor eller gå bingo eller liknande. Färgerna
kan variera.
Boomerang Puttramp Standard + puttmatta 499:- Ett unikt puttsystem
som gör att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst.
I paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Målet är
att putta så att första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan av
vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen
putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar
du; svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Standard 349:- Ett unik puttramp och retur som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd
den direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan att vobbla (= en
perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen putta tillbaka
bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar du; svårare än
det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro + puttmatta 695:- Ett unikt puttsystem som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. I
paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Lutningen
på rampen är justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att
putta så att första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre
djup = svårare) utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan
ska du med andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta
igen. Hur många i rad klarar du; svårare än det ser ut.
Se video-klipp på hemsidan
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Boomerang Puttramp Pro 549:- Ett unik puttramp och retur som gör att du
kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd den
direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Lutningen på rampen är
justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre djup = svårare)
utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan ska du med
andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många
i rad klarar du? svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Byxbensskydd eller fästingskydd 139:- Nu kan du enkelt och snabbt
skydda dina långbyxor från smuts eller blöta. Praktiskt på morgonrundan eller
när du spelar när det har regnat, du letar boll i högt gräs etc. Dras utanpå
byxorna och sätts fast med karrborreband, en storlek passar alla. Utmärkt
även som skydd mot fästingar om du går i djuptgräs. Användning: ute på
golfbanan, vid ridhuset, när du cyklar etc.
Bälte golfmotiv äkta läder svart/blå 349:- Ett tjusigt bälte med golfmotiv i
äkta läder. En utmärkt present för alla golfspelare. Kraftigt bälte i hög
kvalitét. Färger: svart/blå
Bärsele dubbel deluxe Strap Glider 299:- En dubbelsele till din golf bärbag
med många unika funktioner. Extra tjocka axelremmar för bästa komforten
och unikt viktsystem som gör att det blir mycket enklare att ta på och av sig
golfbagen extra skonsamt för ryggen och kroppen. Passar nästan alla typer av
bärbagar. Se video-klipp på hemsidan
Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.
Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!
Chipnät (lättvikt) 5-i-1 199:-149:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!5 små mål i nätet att träna mot.
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 229:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
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Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.
Chipnät korg XL 5-i-1 295:- Vårt största chipnät och chipkorg som är hela
90 cm i diameter. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan
användas inomhus eller utomhus. 5 stycken olika målytor att sikta på.
Chipmatta / Övningsmatta golf 4-in-1 359:- 229:- Det här är en golf
övningsmatta och ett träningsystem för inomhus eller utomhus. Du kan
använda den för närspelet eller för svingen. Kan användas för chippning,
järnslag, driverslag (gummi pegg medföljer), puttning (i putterhålet som finns
i mattan). Ett golfmatta för den som vill kunna träna det mesta hemma!
Plastövningsboll med hållare och nylonlina ingår också i produkten.
Chipmatta / utslagsmatta 295:- 199:- En klassisk och slitstark chipmatta/
utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att ha hemma
för att träna svingen och närspelet. Har du den inomhus så behöver du ofta en
matta under för extra skydd. Tjockleken på mattan 1 cm. . Du kan slå chippar,
järnslag eller driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer
(förbrukningsvara). Behöver du en kraftigare matta se våra övriga golfmattor.
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)
Chippaket Extra 1 895:- 629:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
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axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 2 959:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Curling Golf Puttspelet 849:- Det här nya och unika spelet förbättrar din
puttning samtidigt som det är väldigt roliga och spännande. Du spelar det på
en curling-lik puttmatta. Den här puttmattan är 4.2 meter lång och 0.5 meter
bredd. Reglerna är hämtade från curlingen; du skall hela tiden komma så nära
bullseye området på mattan, ju fler bollar du har närmare än din motspelare ju
fler poäng får du denna omgång. Du kan lägga upp bollar som skyddar eller
försöka slå bort motspelarens bollar osv! Du spelar spelet med din egen putter
och egna bollar så att du sedan har nytta av din "träning" när du kommer ut på
banan.
Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i
muskler och leder.
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart
eller rosa

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd
eller blå.
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas innomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta)
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas innomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m+nät/projektionsduk 7995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
Extra stor sportnätbur proffsig 3x3x3 meter 5595:- En jättestor
sportnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas innomhus eller utomhus. Nät samt stålrör ingår i
paketet
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Fickplunta med golfmotiv 179:- En tuff och väldigt stilfull fickplunta med
golfmotiv och 5 st peggar i samma färg som fickpluntan. Fickpluntan har en
säkerhetslåsning i korken så att den inte kan gå upp av misstag i bagen. Gjord
i rostfritt stål. Rymmer 116 ml
Flask och hållare golfvagn universal 169:- en universal flask- och
burk-hållare till de flesta vagnar på marknaden. Kan justeras för att passa
burkar, glas, flaskor.
Flygfodral golf 4-hjuling deluxe marinblå/silver 949:- Ett resefodral med
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: marinblå/silver. Vadderad
topp och dragremmar för enkelt handhavande.
Flygfodral golf 4-hjuling deluxe svart/silver 949:- Ett resefodral med
4-hjul som gör det enkelt att rulla fram fodralet vid behov. Passar de flesta
golfbagarna på marknaden. Vikt 2830 gram. Färg: svart/silver. Vadderad
topp och dragremmar för enkelt handhavande.
Flygfodral utan hjul 329:- Passar golfbagar 10” eller mindre. Vadderad
topp för att skydda klubborna. Gjord i kraftig nylon. Färg Svart.

Flygfodral Sverige med hjul 699:- Passar golfbagar 10.5 ” eller mindre.
Vadderad topp för att skydda klubborna. Färgerna i Svenska flaggans färger.
Lång bärrem och tillbehörs fack framtill.
Flygfodral med hjul Comfort deluxe blå/svart 895:- Passar golfbagar 10”
eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering även i
sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på resan.
Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt dragkedje-lås
ingår även samt axelrem
Flygfodral med hjul Comfort deluxe silver/svart 895:- Passar golfbagar
10.” eller mindre. Vadderad topp för att skydda klubborna och vaddering
även i sidorna på fodralet. Gjord i kraftig nylon. Hjul för ökad komfort på
resan. Extra ficka för skor eller tillbehör finns på fodralet. Kraftigt
dragkedje-lås ingår även samt axelrem
Golf resefodral justerbar Backbone skydd 219:- Skydda din golfklubbor
ännu bättre med en sådan här extra skyddande arm som du lägger i din
golfbag när du reser. Den stadgar upp bagen extra mycket trots att den väger
lite.
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Golf resefodral Roller med hjul 479:- Ett prisvärt resefodral med hjul som
väger cirka 2 kg. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar utom de
allra största bagarna. Axelrem och id-fack och dragrem ingår i fodralet.
Golf resefodral Roller Plus med hjul + lås 499:- Ett prisvärt resefodral
med hjul som väger cirka 2 kg. Ett fodral som passar nästan alla golfbagar
utom de allra största bagarna. Axelrem och id-fack och dragrem ingår i
fodralet tillsammans med ett dragkedje lås. Ny till 2017
Resefodral golf med hjul Pro Deluxe Large svart 795:- Ett stort och
rymligt resefodral till din golfutrustning. En kraftig dragkedja och kraftigt
fodral skyddar din utrustning på resan. Ett draghandtag i toppen tillsammans
med hjulen gör att du enkelt kan frakta din golfutrustning på valfritt sätt. Om
du behöver ett stort och rymligt fodral så är detta en produkt för dig.
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung hö 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung vä 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack vä 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
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Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack vä 339:- 299:-Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:- 399:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:- 499:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Förenkla siktet på green 79:- En produkt som låter dig rita raka siktstreck
på bollen av valfri längd. Du sätter bollen i hållaren sedan drar du bara
strecket efter kanten på hållaren. Används av många proffs för att förenkla
siktet på greenen. Mycket prisvärd och effektiv! Se även vår Aim like a Pro
Förenkla siktet på greenen paket 239:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven. 1 st unik
markeringsknapp som är like stor som en golfboll för att förenkla och
förbättra siktet med en putt-linje på bollen.
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart/blå 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
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Golfbag helt vattentät svart 2795:- 2495:- Marknadens enda golfbag som
är helt vattentät. Ett vagnsbag utöver det vanliga, den är helt vattentät och den
är gjord för att användas om det är solsken eller om det regnar. Nu behöver du
inte hålla på med regnskyddet någon mer gång! vattentäta dragkedjor och
tejpade sömmar, vattentäta fickor. Huvan har tejpade sömmar och vattentät
dragkedja och när den ärs å så är golfbagen helt vattentät. 10 tum öppning
upptill med 14 olika fack (går hela vägen ner) för dina golfklubbor 7 st olika
fickor t ex en värdesaks-ficka, 2 fullstora klädfickor, en ficka för flaskan och
dryck och andra lättåtkomliga fickor för olika tillbehör. 2012 modellen
Golfbag executive 9.5 tum svart/silver 895:- 795:- Golfbagen är gjort i
modernt lättvikts material för att göra den enkelt att lyfta och handha. Den har
14 st klubbfack och ett yttre fack för din putter. Bagen har 9 st lättillgängliga
fack för att stoppa dina golftillbehör och kläder i och det finns ett svalfack för
dricksflaskan. Storlek 9.5”
Golfbag mini för skyltning exponering 579:- En stilfull mini golfbag som
prydnad eller för skyltning och exponering. Rymmer cirka 380 st golfbollar
utmärkt även för golfklubbor och paraplyer. Golfbag i konstläder, 10” upptill.
Golfbollar orange 12-pack 129:- Om du vill spela vintergolf eller vill ha
färgade bollar då är detta en produkt för dig. Enkelt att hitta bollen även vid
frost eller snö.
Golfbollar övningsbollar max 30 meter 12-pack 139:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än plastbollar eller skumplastbollar. Kan användas inomhus eller
utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har begränsat utrymme
på tomten eller i närområdet.
Golfbollar övningsbollar max 30 meter 6-pack 79:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än plastbollar eller skumplastbollar. Kan användas inomhus eller
utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har begränsat utrymme
på tomten eller i närområdet.
Golfboll linjeverktyg med ID och tuschpenna 59:- Ett puttlinje och ID
verktyg som gör att du kan rita raka linjer på bollen och ID-markera dina
bollar på olika sätt. En tuschpenna medföljer också produkten.
Golfboll linjeverktyg med ID 39:- Ett puttlinje och ID verktyg som gör att
du kan rita raka linjer på bollen och ID-markera dina bollar på olika sätt
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Golf boll pegg glob 199:- Ett roligt spel och tidsfördriv. Du ska placera
bollen på peggen som befinner sig innanför glaset. Det är svårare än du tror
men en riktig golfspelare måste lära sig att pegga upp bollen! En populär
present att ge eller att få.
Golf bolluppsamlare 60 st golfbollar 199:- En stor bolluppsamlare för dina
träningsbollar på övningsfältet eller hemma. Du har även en ficka framtill för
peggar mm. Klarar att hålla 60-70 golfbollar.
Golf flagga med chipnät 299:- En golfflagga för hemmabruk med chipnät
samt minigreen. Utmärkt om du vill öva närspelet hemma; chippar, pitch:ar.
Utmärkt present till den som har tillgång till egen träsyta.
Golfflaska med hållare 750ml 149:- En tuff flaska som rymmer 750ml med
hållare som du enkelt kan fästa på golfbagen. 5 st peggar medföljer också.
Hållaren isolerar flaskan och gör att den håller kylan bättre när det är varmt
ute. Flaskan är gjord i aluminium.
Golf gummipegg-hållare för gräs 149:- Nu kan du använda dina
gummipeggar eller gummipegghållare även på gräs. Du kan spara tid på detta
sättet genom att använda våra olika gummipegghållare och ranglösningar när
du över utslag direkt från gräs. Du behöver inte sätta fast en ny pegg varje
gång utan peggen sitter fast och du behöver bara sätta ditt bollen. Undvik att
slå direkt från gummipeggen eftersom det påverkar bollbanan på slagen. Det
bästa är att ha en gummipegg-hållare och sätta en mindre pegg i den som du
slår bollen ifrån. Vi rekommenderar våra unika Launcher peggar och
lösningar för att maximera längden, kontrollen samtidigt som livslängden är
extremt lång. Fungerar bara direkt på gräs (ej från mattor eller liknande).
Golf gummipegg-hållare gräs 95:- Nu kan du använda dina gummipeggar
var som helst på gräset också. Utmärkt om du enkelt vill pegga upp dina
utslag på gräset också. Du fäster gummipeggen med 3 vanliga peggar i gräset.

Golf gym komplett 695:-/st Paketet innehåller 3 st olika belastningsband;
lätt, medel och tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 1 st speciellt golfgrepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller högerspelare
(greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Golf gym lätt, medel eller tung 399:-/st Paketet innehåller 1 st
belastningsband; lätt, medel eller tung, dvd med övningar och bonusmaterial,
1 st speciellt golf-grepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller
högerspelare (greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
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Golfhandduk med klubborste 119:- En golfhandduk storlek 65 x 30 cm
svart med en klubborste för att göra ren klubborna eller bollen med. Ett clip
medföljer som du enkelt kan fästa i bagen.
Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
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12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre
modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.
Golf nätbur Fullsving Quick Up/Down 2195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva svingen året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna större
modell kan du öva alla typer av golfslag i eller använda för fotboll etc. Du
sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se ovan en mindre modell för att träna närspelet året runt.
Golfnätbur Quick Up and Down 1695:- En kompakt och slitstark golf
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek: 260 (b) x 190 (h) x 110 cm (d)
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 419:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfklubba skårförbättrare 2-i-1 kompakt 139:- Ett verktyg som gör att du
kan göra rent eller förbättra skårorna på dina järnklubbor som är nednötta.
Klarar av U-skåror och V-skåror. Nu kan du få tillbaka kontrollen med bättre
backspin igen. Kan läggas i en ficka (skyddade änder)
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Golfklubbor Extra vikt 179:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att du kan
fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra vikt. Du
kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en tung
golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 150 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Extra vikt 3-pack 459:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att
du kan fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra
vikt. Du kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en
tung golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 150 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
Golfmatta med inbyggda bollar 395:- En golfmatta som är 45 cm x 25 cm
och har 2 st inbyggda bollar du kan slå på. 1 st golfboll sitter fast på en
plastarm och roterar runt en axel. Den andra bollen är i plast och sitter fast i
ett snöre. Utmärkt golfmatta för nybörjaren som vill prova på och slå lite slag
hemma eller hålla igång svingen inomhus eller utomhus.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 439:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
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Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:- Golfnätet går utmärkt
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon,
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förandrings snören, ram i
svart runt nätet, ingår även en reparationsbit,färg: grönt. OBS om du vill ha en
annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du
prisuppgifter mm. 9 månaders garanti
Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 2.5 meter inne/ute 895:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
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du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 3 meter inne/ute 1059:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 4 x 3 meter inne/ute 1395:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Pro Plus 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Extra Pro Plus 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät utomhus med stolpar 595:- 439:- Golfnätet är anpassat för att
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet.
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också.
Golfnät Quick up and go 879:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
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Golfnät Mål Target dubbel mjuk 579:- Använder du golfnät eller golfnät
burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en produkt som gör
att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten att slå mot som
ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den är mjuk så att
det inte låter så mycket när du träffar. 1 st mål per förpackning. Hål i varje
hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golfnät Mål Targets dubbla mjuka 3-pack 1495:- Använder du golfnät
eller golfnät burar så vet du att golfnätet nöts av golfbollar. Det här är en
produkt som gör att ditt golfnät håller mycket längre. Du använder produkten
att slå mot som ett mål i nätet. Den är dubbelsydd så att den ska hålla och den
är mjuk så att det inte låter så mycket när du träffar. 3 st mål per förpackning.
Hål i varje hörn för enkel fastsättning i nätet. Färg: vit med flaggmotiv.
Golf-paket small 49:- Ett litet golfpaket med 10 st peggar, 2 st
markeringsknappar samt 1 st greenlagare.

Golf-paket medium 129:- 89:- Ett golfpaket som består av 1 st klubborste,
1 st greenlagare med borste, 1 st spiknyckel, 1 st bollplockare (sätts på
puttern, sugkopp som plockar upp bollen ur hålet).
Golf-paket stort 169:- 139:- Ett golfpaket som består av 1 st klubborste, 1 st
greenlagare med borste, 1 st golfhandduk, 15 peggar, 6 st markeringsknappar.

Golf-paraply Windcutter stort 62” 199:- Ett stort golfparaply som fungerar
även om det blåser mycket ute! Storlek: 62 tum eller 157 cm i diameter
Modell: vinden blåser igenom paraplyet Färg: svart
Golf-paraply Storm-paraply stort 62” 329:- Ett stort golfparaply som
fungerar även om det blåser mycket ute! Storlek: 62 tum eller 157 cm i
diameter extra förstärkt golf-paraply.
Modell: vinden blåser igenom paraplyet Färg: svart eller svart/vit
Golf-paraply vind + UV stort 62” 249:- Ett stort golfparaply som
fungerar även om det blåser ute! Speciellt silver foder gör att den skyddar mot
solen och UV-strålningen på golfbanan eller på andra ställen. Storlek: 62 tum
eller 157 cm i diameter. Färg: svart
Golf party hatt 1-pack 129:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. 1-pack.
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Golf party hatt 6-pack 649:- En rolig golfhatt med green-gräs, golfflagga
samt golfboll. Utmärkt till festen eller sven-sexan eller mö-hippan eller
liknande. Ingår 6 st hattar i paketet.
Golf-pennor 3-pack 139:- Pennor i rostfritt stål som ser ut som golfklubbor.
Kan användas för att ersätta våra olika pennhållare med pennor (se produkter
nedan) eller användas separat. Medföljer även presentask. 3 st bläckpennor
Golf pennhållare med klocka 279:- En stilfull pennhållare med 3 stycken
pennor som ser ut som golfklubbor. En klocka finns finns också på golfbagen.
Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till den som har allt.
Golf pennhållare med golfvagn 249:- En stilfull pennhållare med 3 stycken
pennor som ser ut som golfklubbor. En avtagbar golfbag med golfvagn.
Pennorna kan köpa separat när de tar slut, se produkten ovan. 3 st
bläckpennor. Utmärkt present till golfspelaren som har allt.
Golfpennor 3-pack med golfgreen 299:- 3 st golfpennor som ser ut som 3 st
golfklubbor (bläckpennor) samt en liten green med flagga och 2 små bollar
och golfhål. Något som gör sig bra på vilket skrivbord som helst! En rolig och
uppskattad golfpresent.
Golf present tillbehörspaket 295:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 5 st
markeringsknappar, 3 st golfbollar, golfpeggar, en golfflaska i hög kvalitét
med clip.
Golf-pris kristall Längsta drive 349:- Ett stilfullt pris för golftävlingar med
Längsta Drive på hålet tävling eller Long Driving tävling. Övre delen i
kristall, höjd 95 mm
Golf-pris kristall Närmast hål/flaggan 349:- Ett stilfullt pris för
golftävlingar med Närmast hål/flaggan på hålet tävling eller liknande tävling.
Övre delen i kristall, höjd 95 mm
Golf rak puttlinje 89:- Det bästa sättet att träna korta puttar är att öva med
en rik puttlinje ovanför boll-linjen så att du ser en rak puttlinje hela vägen till
bakkanten på hålet. Putt-lina på drygt 180 cm. Den ena änden fäster i bakom
bollen och den andra änden bakom hålkanten.
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Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
Golf siktpinnar Plus 199:- Ett effektivt system för att förbättra siktet och
uppställningen när du tränar närspelet eller svingen. Systemet består av 2 st
siktpinnar på 122 cm samt 2 st träningskors som gör att du kan binda ihop
flera olika siktpinnar till olika formationer. Köper du fler förpackningar så
kan du ha större och effektivare formationer som du använder när du tränar!
Färg på pinnarna är gula.
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator hemmabruk + golfmatta 6795:- 6195:- Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå
riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare
kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
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Golf-simulator Basic + Stancematta hemmabruk 7795:-6895:- Ett
simulator paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75
cm x 50 cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka.
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. En Stance-matta ingår också 75 cm x 50 cm att stå på.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus paket för hemmabruk 7195:- 6595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus + Stancematta hemmabruk 8095:-7495:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. En stance
matta 75 x 50 cm ingår att stå på. Se video-klipp
Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
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Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus.
Golf skylt ”Born to golf ...” 119:- En rolig present till de flesta golfspelare,
en golfskylt helt i trä som lyder ”Born to Golf … Forced to Work”. Medföljer
ståltråd för upphängning.
Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
Golf sko dubb borste Pro 99:- En borste för dina dobbar på undersidan av
dina golfskor. 3 olika borstar i en för att ta dobbarna från olika håll samtidigt.
Ett clip för att enkelt fästa den i golfbagen.
Golf Skår verktyg 2-i-1 179:- Ett verktyg som hjälper dig att göra ren och
återskapa skårorna på dina järnklubbor så att dom blir vassa igen. Nednötta
och slitna skåror gör att du tappar backspin och kontroll på dina inspel mot
greenen. Genom att hålla dina skåror rena och vassa kan du maximera din
kontroll. Klarar både U-skåror och V-skåror.
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Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
Golf Swing Power Stick 45” 499:- En lång träningsklubba som är 45 tum
lång och väger cirka 535 gram. Du kan använda den för uppvärmning, som
stretch pinne som sving hastighetspinne etc. Klubban har ett golfgrepp i varje
ände så det blir mindre luftmotstånd än ett klubbhuvud så du kan svinga
klubban snabbare än en vanlig driver.
Golfvagn förvaringsväska universal svart 189:- En praktisk väska till alla
våra golfvagnar. Det är en universal modell som passar de flesta vanlig
golfvagnar på marknaden (3-hjulingar eller 4-hjulingar). Skyddar golfvagnen
från smuts och praktiskt för att hålla rent i bilen etc. Färg: svart
Gratulationskort födelsedag + kuvert 29:-/st
Hitta en rad olika roliga grattiskort med golfmotiv

Gratulationskort pension + kuvert 29:-/st
Hitta en rad olika roliga grattiskort med golfmotiv

Gratulationskort Farsdag, Morsdag, Alla-hjärtans Dag mm 29:-/st
Hitta en rad olika roliga grattiskort med golfmotiv

Green Stick golf laser fitness trainer 1395:- En unika golftränings bom med
laser. Du placerar den på övre ryggen (ergonomiskt utformad). Bomen är
gjord i stål och i varje ände har den en laserstråle som du kan vrida på eller
av. Laserstrålen visar om du vrider upp axlarna i rätt plan så att svingrörelsen
och bålträningen blir golfspecifik. Det medföljer en rak plastskena som du
lägger ner på golvet framför som laserstrålen ska följa om du utför
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bålträningen i rätt plan. På detta sätt kan du stretcha dina golfmuskler och din
bål på rätt sätt. Om du behöver stärka dina golfspecifika bålmuskler så
medföljer gummiband som du kan fästa i bomen när du utför samma rörelser.
På detta sätt så kan du både stretcha eller stärka dina golfmuskler med denna
unika produkt. Se video-klipp
Grepp- och fingertränare Xlätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Lätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Medel 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Tung 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Lätt + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och grepptränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf.
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Medel + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
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Grepptränare Prohands Tung 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Pro Xtung 319:- 269:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung 339:- 295:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband. Se video-klipp
Hand Yoga Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger extensor
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
16 st motståndsband. Se video-klipp
Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

Handvärmare golf sport/fritid 269:- Detta är ett praktiskt hjälpmedel att ha
med ute på golfbanan eller som åskådare. Det är ett värmande fodral för
händerna som du enkelt fäster runt bålen och vrider bak på ryggen när du slår
slag eller puttar och vrider fram när du vill använda det. Vattenavvisande.
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Headcover järnklubbor Pro-pack 9-pack 249:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Unikt skaftclip-system ger bättre
passform. Färg: svart
Headcover järnklubbor 9-pack marinblå 199:- Ett bra sätt att skydda dina
golfklubbor och utrustning på resan. Passar oversized järnklubbor. Modellen
har ingen dragkedja utan den är flexibel. Färg: marinblå
Hemliga lådan Golftillbehör etc 199:-, 299:-, 399:- Vi garanterar att du får
mer än 50% rea på innehållet i den här lådan. Endast produkter från vårt
ordinarie sortiment ingår i lådan så kvalitéten är hög på alla produkter.
Finns 3 olika storlekar; liten, medium och stor (199:-, 299:-, 399:-)
Hjulfodral 79:- Fodral som passar runt 2 hjul på din vanliga vagn. Gör att du
inte smutsar ned bilen när det är blött ute. Fodralen har elastiska band för att
förbättra passformen. 2 fodral per paket.
Hjulfodral golfvagnar 4-pack 119:- Fodral som passar runt 2 hjul på din
vanliga vagn. Gör att du inte smutsar ned bilen när det är blött ute. Fodralen
har elastiska band för att förbättra passformen. Passar 3-hjulingar och 4hjulingar. Passar normalt alla typer av golfvagnar.
Ihopfällbar bollplockare för puttern 149:- Nu kan du plocka upp bollen ur
hålet utan att böja dig ner. Modellen går att vika ihop och ha på puttern hela
tiden. Du viker snabbt och enkelt ut den och plockar upp bollen ur hålet sedan
viker du ihop den så att den inte syns. Du fäster den på valfri putter i
greppänden.
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
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svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
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Impact tejp spray 1-pack 199:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 695:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Klubb-demotejp Wrap guard driver/metalwoods 25-pack 109:Det här är en ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina
investeringar. Den är enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig.
Om du vill skydda hela klubbhuvudet på en driver så använder du 2 filmer per
klubbhuvud; botten, träffytan och toppen. Om du bara vill skydda träffytan
och toppen behöver du bara använda 1 film per klubbhuvud. Förpackningen
innehåller 50 st filmer. Varje film håller cirka 70-100 slag innan du behöver
byta den för optimalt skydd.
Klubb-demotejp / Wrap guard järnklubbor 25-pack 109:- Det här är en
ny och innovativ klubb-demotejp som skyddar dina investeringar. Den är
enkel att använda och lämnar inte kletiga rester efter sig. Använd 1 film per
järn-klubba. Varje film håller cirka 35-50 slag innan du måste byta den för
optimalt skydd.
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
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Klubborste Pro Deluxe paket 329:-249:- Troligen marknadens bästa
klubborste; du kan göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt,
både enkelt och snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt
kan dra lös borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten
så ”hoppar” den tillbaka till bagen. Extra borstar och spikverktyg ingår också
i paketet. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Kombinationslås 69:- ett kombinationslås till resefodralet eller väskan eller
liknande.

Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp
Lauch pad golf 2-i-en 495:- Den här utslagsmattan eller chippmattan består
av både fairway yta och ruff yta. Du har också 2 st hål för gummipeggs i den.
Det ingår 2 st gummipeggs; 1 st till driver och 1 st till metalwoods.
Se våra övriga mattor nedan. Storlek: 30 x 60 cm
Litografier av kände Gary Patterson med golfmotiv 79:-/st
Hitta olika litografier med golfmotiv gjorda av kände Gary Patterson,
klar för inramning
Litografier av kände Gary Patterson med golfmotiv 79:-/st
Hitta olika litografier med golfmotiv gjorda av kände Gary Patterson,
klar för inramning
Magputter omvandlingssats för putters standard 449:- 399:- Nu kan du
snabbt, enkelt och prisvärt bli en bättre puttare genom att omvandla din
vanliga putter till en magputter och snabbt och enkelt få en naturlig
pendelrörelse som är förankrad runt en punkt. Du kan använda en vanlig
standard putter och genom att använda detta unika paket kan du göra om den
till en magputter för träning eller spel snabbt och enkelt. Du kan när som helst
återfå din standard puttter som den var innan om du vill. En riktig pendel
rörelse roterar runt en ankar punkt, med en magputter ligger den i
magområdet (ofta naveln eller liknande). Skaftet pendlar runt den punkten
och du får på detta sätt enkelt och snabbt en bättre bollträff och rull på bollen.
Se video-klipp på hemsidan
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Markeringsknappar med pigg i metal 2-pack 29:- Ett par hållbara och
praktiska markeringsknappar med pigg som gör att peggen håller sig kvar på
greenen utan att röra sig även om en boll träffar den normalt.
Markeringsknapp med green lutning 39:- En markeringsknapp med lod
som visar hur greenen lutar just där bollen är just nu.

Mental träning för golf paket; bli en vinnare 549:- Unikt paket på
svenska som består av bok, CD och DVD som lär dig att utnyttja mental
träning för att bli en bättre golfspelare. Kan användas av nybörjare eller
proffs. Du får gå igenom grundläggande mental träning och mer avancerad
mentalträning, du hittar övningar och svar, CD med avslappning och DVD
med föreläsningar och visuell beskrivning av viktiga delar i din mentala
träning. Matrialet är framtaget av en av Sveriges bästa och mest kända
mentala golf-coacher, Anders Colstrup. Han har under mer än tio år utbildat
golfare i mental träning; allt från Europa Tourspelare till nybörjare.
Se video-klipp på hemsidan
Mjukspik Champ Scorpion Stinger metalgäng 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Tri-LOCK 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Q-LOCK 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 89:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. Finns svart eller
vit (skickas slumpvis antingen eller). Används av många tour-spelare. Kan
även användas på puttmattor eller vid inomhusträningen.
Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 2-pack 139:- En unik produkt som du
kan använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
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eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven.
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Målträning närspelet 139:- 119:- Består av 4 st olika mål i fyra olika färger.
Du kan enkelt bara slänga iväg målen om du vill. Du har också 4 st olika
nylon fodral. Utmärkt att använda både hemma eller på träningsområdet. Ger
effektivare och roligare träning, kan användas vid chippning, pitchning eller
puttning!
Paraply-hållare deluxe (för vagn med stativ) 199:- många vagnar har idag
ett stativ där du kan sätta en paraplyhållare, den här modellen passar de
vanligaste vagnarna, typ P500/P700/P900/Bag Boy/Europa/Quick mm
Paraply-hållare deluxe med hållare allt-i-ett 229:- Behöver du en stabil
paraplyhållare med stativ som du själv sätter fast (borrar hål) då är detta ett
paket allt-i-ett.
Paraplyhållare universal 119:- En universal paraplyhållare som passar de
flesta vagnar på marknaden.

Peggar golf magnetiska med förankring 4-pack 89:- Hållbara golfpeggar
som är delbara med hjälp av magneter. När du slår utslag så delar peggen på
sig istället för att gå sönder. En magnet håller delarna ihop när du peggar upp
bollen. Du har också en förankringsdel med snöre så att du alltid hittar din
pegg efter utslaget.
Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar.
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit eller svart
Power golf sleeve 395:- Många tour-spelare använder denna produkt på
uppvärmningen, de kan då använda sina egna klubbor och samtidigt stretch
musklerna och tona musklerna. Utmärkt att använda som uppvärmningen före
rundan, förbättrar flexibiliteten och tränar upp golf specifika muskler. Du kan
också använda den när du slår bollar med valfri klubba. Vilken klubba som
helst kan bli en tung träningsklubba med denna produkt!
Se video-klipp på hemsidan
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Pure golf strike 495:- Om du inte regelbundet träffar sweetspoten i
klubborna tappar du både längd och kontroll på banan. Med den här
produkten får du omedelbar feedback på din bollträff både inomhus eller
utomhus. Produkten består av ultra lätta övningsbollar som fastnar på
klubbhuvudet vid bollträffen. Allt detta gör att du kan träna din sving överallt
bara du har plats för att svinga en klubba. Du använder dina egna golfklubbor.
Se video-klipp på hemsidan
Putterhållare till bagen 59:- En putter-hållare eller putter clip som du fäster
på din golfbag. Clipet gör att du kan placera puttern på utsidan av din golfbag
och få större utrymme för dina golfklubbor. Medföljer gör också en
markeringsknapp som sitter på hållaren.
Puttgreen paket 330 cm x 60 cm 1995:- 1795:- Innehåller en puttmatta som
är 330 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 360 cm x 60 cm 2395:- 1995:- Innehåller en puttmatta som
är 360 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 410 cm x 60 cm 2695:- Innehåller en puttmatta som är
410 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.

Putthål med automatisk retur 169:- Ett golfhål som du kan putta mot var
som helt inomhus, sätter du putten så kommer bollen automatiskt i retur. Kan
användas på golfmattor eller separat. Drivs med batterier (medföljer ej)

Puttmatta Basic med hinder 195 x 30 cm 199:- En prisvärd puttmatta med
hinder framme vid golfhålet. Mattan är 195 cm lång och gör att du kan öva
puttning var som helst inomhus.
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Puttmatta med hålkopp 3 meter x 20 cm 495:- En puttmatta med tjocka
linjer i puttytan. En enkel mobil puttkopp medföljer som du kan placera var
som helst på puttmattan. Enkel väska att förvara puttmattan medföljer också.

Puttmatta med flagga och puttboll 183 cm 249:- En enkel puttmatta med
mini flagga och speciell puttboll. Puttmattan är 183 cm lång. Hålet är lite
upphöjt i förhållande till resten av puttmattan. Söker du en enkel puttmatta
att träna på så är detta ett bra alternativ eftersom det medföljer en speciell
puttboll.
Puttmatta med retur + tillbehör 595:- 499:- Det här är en prisvärd
puttmatta för den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Medföljer
även golf dvd samt tillbehör. Att sänka puttar inom 2 meter ute på banan är en
av de allra viktigaste sakerna att lära sig. Ett puttmatta med två stycken hinder
framme vid hålet. En uppskattad present till alla typer av golfspelare.
Medföljer även golf-flagga + puttlinje-verktyg + golf dvd (förbättra ditt spel;
engelska). Längd: 2 meter
Puttmatta med retur standard 399:- 349:- Det här är en enkel puttmatta för
den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Att sänka puttar inom 2
meter ute på banan är en av de allra viktigaste sakerna att lära sig. En
puttmatta med två stycken hinder framme vid hålet. En uppskattad present till
alla typer av golfspelare. Längd: 2 meter
Puttmatta mini 3 meter x 20 cm 399:- Det här är en puttmatta i högkvalitet
med gummibotten. Den håller formen även om den rullas ut direkt, därför är
den utmärkt att ha på resan. En mobil hålkopp med flagga ingår även i
produkten som du kan placera var som helst på puttmattan.
Puttmatta med hinder 250 cm x 50 cm 495:- Det här är en bred puttmatta
med vattenhinder och bunker framme vid hålet. Bredden på mattan gör att du
kan stå på mattan när du puttar vilket gör det mer verklighetstroget när du
siktar etc. Storlek: 250 cm x 50 cm.
Puttmatta med retur 2 olika hål proffsig 260 cm 895:- Det här är en
unik och proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som
du sedan enkelt kan ta bort med medföljande borste. Puttmattan har 2 olika
hål; ett hål i normal storlek och ett mindre hål. Gör att du kan träna mot 2
olika mål samtidigt och det mindre hålet gör att även duktiga puttare får bra
träning.Storlek: 260 cm x 41 cm. Se video-klipp på hemsidan
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Puttmatta Professional mini 270 x 20 529:- Det här är en unik och
proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som du sedan
enkelt kan ta bort med medföljande borste. Längd: 270 cm x 20 cm
Puttmatta professionell lutning & olika hastighet 1495:- En puttmatta som
har det mest du kan begära; olika lutningar (6 st lutningsklossar) och olika
hastighet (4 olika hastigheter). Mattan är 3 meter lång och det ingår en mängd
olika övningar och spel du kan träna på för att göra din träning roligare och
effektivare. Mattan har också olika zoner och streck för att göra träningen
effektivare och feedbacken direkt! Ett mobilt golfhål medföljer också varan.
Puttmatta med bollspår + olika hastighet mm 1395:- Den här unika
puttmattan visar dig visuellt ett bollspår efter din putt, det gör att du kan
enklare lära dig att visualiser dina puttar på banan och gör också att du kan
enkelt justera din puttlinje. Den unika puttmattan gör också att du kan öva
puttar på olika green hastigheter; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern.
Ibland korta och ibland längre puttar. Mycket mer än en vanlig puttmatta med
andra ord! Puttmattan är av hög kvalitét och ytan ligger platt mot golvet.
Se video-klipp på hemsidan för ytterligare information
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 3 meter 1095:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 3 meter x 60 cm
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 5 meter 1695:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 5 meter x 60 cm
Puttmatta Welling Putt-systemet 3 meter 1195:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 3 meter x 50 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 4 meter 1695:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 4 meter x 60 cm. Se video-klipp
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Puttmatta Welling Putt-systemet 8 meter 3895:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
70 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 8 meter x 90 cm. Se video-klipp
Puttspegel Pro Plus liten 449:- Nu kan du enkelt se till att du alltid ställer
upp och siktar rätt med puttern, har ögonen ovanför bollen etc. Tunn och
hållbar spegel som levereras i fodral. Påverkar inte bollen på något onaturligt
sätt, bollen ligger på marken. Inbyggd grindtränare i spegeln. Mått: 30 cm x
14.5 cm (liten modell). Skyddsfilm ingår. Video-klipp finns på hemsidan
Regnhuva golfbagar justerbar 195:- En enkel och justerbar regnhuva som
sätts fast med clip, utan dragkedja. Huvan skjuts upp enkelt och snabbt för att
komma åt klubborna och sedan skjuts den ihop automatiskt när du tagit
klubban! Den förenklar handhavandet av klubbor när det regnar. Vattentät.
Passar i stort sett alla typer av bagar; bärbag eller vagnsbag
Regnskydd golfbag Basic 149:- Använd den på din bag på vagnen och
skydda den från regn och rusk. Ett enkelt regnskydd som passar nästan alla
typer av vagnsbagar på marknaden. Genomskinlig modell.
Regnskydd golfbag Deluxe 259:- Ett påkostat och genomtänkt regnskydd
med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på golfbanan.
Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Genomskinlig modell.
Regnskydd golfbag Pro Deluxe svart 369:- Ett påkostat och genomtänkt
regnskydd med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på
golfbanan. Extremt slitstark modell, det mest använda på golftourerna världen
över. Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Färg: svart
Regn-skydd Pro 199:- Använd den på din bag på vagnen och skydda den
från regn och rusk. Det är inte bara ett vanlig nylon-skydd utan väldigt
proffsigt och påkostat. Tejpade sömmar och en nylon bag medföljer att ha
regnskyddet i när du inte använder det (enkelt att fästa på bagen)
Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
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Rätt uppställning/svingstart 169:- 139:- Förenkla din uppställning, sikte
och svingstart. Består av en liten sikt- och uppställningsmatta i mjuktmatrial
(85 cm x 42 cm) med öppning där du slår bollarna. Mattan har siktstreck och
mållinje på bägge sidor om bollen vilket gör det väldigt enkelt att sikta och
starta baksvingen etc. OBS produkten finns i den främre delen på bilden, den
är lagd på en större utslagsmatta (ingår ej i produkten). Kan läggas på
utslagsmattor (större), direkt på marken (finklippt område) etc.
Scoreräknare rund 85:- En enkel och effektiv scoreräknare. Du har 9-hål
per sida, dvs 18 hål som du kan ha upp till 10 slag per hål. Du kan alltså
summera score efter rundan. Nyckelringslåsning så att du kan ha den på bagen
Scoreräknare radband 39:- du kan enkelt hålla reda på scoren på aktuellt
hål med detta radband . 10 st kullor. Hållare för bagen medföljer.

Solglasögon fodral hårt 95:- Nu kan du enkelt ha med dig dina solglasögon i
bilen eller i bagen. Det här hårda fodralet skyddar dina solglasögon så att de
inte blir skadade. Du kan enkelt fästa fodralet på golfbagen om du vill. En
billig försäkring till dina solglasögon.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
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kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
Se video-klipp

sedan sätter
du kan sen
etc.

Skydda din golfklubbor 99:- Skydda dina värdefulla golfklubbor från fula
s.k. skymärken, dvs märken som blir ovanpå träklubborna när du träffar
bollen för högt upp på träffytan. Märkena är både irriterande och sänker
värdet högst avsevärt på klubban. Se bilden för typiska sky-märken som kan
bli. Består av 5 st special-filmer som sätts fast på träklubborna, 2 st för
drivern och 3 st för metalwoods. Enkel att sätta fast och tabort filmen, kladdar
ej. Filmen är helt genomskinlig och påverkar inte bollbanan eller siktet.
Filmen håller vid normal användning minst 15 golfrundor. Video-klipp finns
Finns även 50-pack och 100 pack för golfbutiker, shoppar etc.
Smartphone hållare med stativ 299:- 199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till Passar iPhone 4, 4s
och 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till Passar
iPhone 4, 4s och 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör
du ner i marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och
siktet medan du filmar.
Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Smartphone hållare Plus med stativ 449:- 319:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Medföljer en extra delbar siktpinne för att förenkla uppställningen och sikte.
Smartphone hållare justerbar golfvagn 149:- En smartphone hållare till din
golfvagn. Klarar alla format ända upp till iPhone 6 och mindre modeller.
Passar alla vanliga golfvagnar på marknaden. Utmärkt om du har GPS,
scorekort eller andra appar.
Golfvagn Smartphone hållare allväder mjukt 279:- En smartphone hållare
till din golfvagn som gör att du kan trycka på skärmen igenom fodralet.
Slitstark och justerbar modell som passar många olika modeller. Passar bland
annat: iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy Note 2
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Solglasögon 2-i-1 5 olika linser 1095:- 2 olika solglasögon i ett paket. Ett
par med svarta bågar som har linser för soligt väder (flerfärgad lins) samt ett
par med röda bågar som har 4 st olika linsfärger att välja på allt för att få
optimalt för varje väder/ljus typ. Utmärkt vid sport och fritid; golf, bilkörning,
ridning, löpning etc. I paketet ingår också en praktisk förvaringsväska och
mjuk trasa.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Solglasögon Golf Easy Green 595:- 349:- Ett par prisvärda solglasögon av
hög kvalitét som är anpassat för golfspelare. Polariserande linser som är lätta,
antibländ och antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill
på glasögonen (ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd,
CE-märkta. Linsen förenklar att tyda olika nyanser på grönt. Skydda dina
ögon på resan eller på banan och spara energi samtidigt. Medföljer
microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: silver
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Solglasögon Golf Easy Green 2 695:- 449:- Ett par prisvärda solglasögon av
hög kvalitét som är anpassat för golfspelare. Polariserande linser som är lätta,
antibländ och antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill
på glasögonen (ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd,
CE-märkta. Skydda dina ögon på resan eller på banan och spara energi
samtidigt. Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska.
Färg på bågen: svart eller grå
Solglasögon Golf Flipturn svart 549:- Ett par unika solglasögon som om du
har keps/skärm eller hatt kan vika upp linserna på (speciellt clip som du sätter
på skärmen). Då kan du vika upp linserna när du är på greenen eller liknande
om du där vill se allt med egna ögon. Polariserande linser i hög kvalitét.
Du kan även använda dom som vanliga solglasögon utan skärm och med
bågarna. Detta är 2 st olika solglasögon i 1 produkt!
Solskydd SPF 30 portionsförpackningar 5-pack 79:- En portionsförpackning med solskydd SPF 30 både UVA och UVB som är vattenavvisande.
Enkelt att ha med sig överallt på resan eller på fritiden. Räcker till ansiktet,
armar, hals, nacke mm
Sving Golf-nätbur inomhus/utomhus största modellen 1595:- En golfbur
för utomhusbruk eller inomhusbruk med måltavlan i nätet är 60 cm i diameter
och storleken på golfnätet är 300 x 272 x 180 cm. Vår största, slitstarkaste
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
och bästa golf nätbur. Enkel att sätta upp, slitstark och stor.
Golf nätbur med målduk deluxe inomhus/utomhus 1495:- En golf nätbur
för inomhus/utomhus bruk. Den har en stor målduk med 18 olika mål.
Nätburen har ett golv och är lite kompaktare än våra största nätburar.
Storlek:
Sving Golf-nätbur stor inomhus/utomhus 1395:- En golfbur för
inomhus/utomhusbruk är extremt bred och har en måltavlor och storleken på
golfnätet är 305 x 260 x 155 cm. Om du inte behöver det allra största buren så
är denna en mycket slitstark och bra nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och
tillräckligt slitstark för de flesta ändamål.
Sving Golf-nätbur stor utomhus 895:- En golfbur för utomhusbruk är
bred och har en måltavlor och storleken på golfnätet är 300 x 240 x 180 cm.
Om du inte behöver det allra största och bästa så är detta en bra mellan-klass
nätbur. Enkel att sätta upp, är stor och tillräckligt slitstark för medelgolfaren
med lite långsammare svinghastighet.
Svinghastighetsmätare golf mini 749:- En svinghastighetsmätare som du
fäster på valfri klubba och du får svinghastigheten med hög noggrannhet när
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du slår bollar. Du kan använda den på rangen, hemma eller på golfbanan.
Svinghastighet i MPH eller Km/h. Utmärkt när du ska öka svinghastigheten
eller hitta optimal hastighet för bäst kontroll.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på
resor eller i golfbagen. Du väljer mellan Km/h eller Mph
Ny modell CE-märkt Video-klipp finns på hemsidan
Svingvikt järnklubbor 99:- Enkel och snabb metod att svinga en extra
svingvikt på dina järnklubbor. Utmärkt vid uppvärmning eller för träning av
golfmusklerna. Lätt och snabbt att sätta fast på valfri järnklubba.

Tour Tempo boken 229:- Boken förklarar Tour Tempo konceptet,
bakgrund, fördelar, hur du lär ut det eller hur du kan lära dig själv.
John Novosel Sr förklarar vad som är unikt med konceptet och varför så
många golfspelare kan ta sitt spel till en ny nivå med konceptet. Det här är
nog en av historiens mest innovativa golfböcker och koncept. Kan användas
tillsammans med vilken svingteknik som helst. Medföljer även 2 st av våra
populära Launcher peggar utan extra kostnad (värde 45:-)
Se video-klipp på hemsidan
Trampolin Tejp till golfklubbor 169:- Det här är en genomskinlig special
film som du fäster på din egen driver. Filmen ger dig extrem längd med hjälp
av trampolin effekt. Den reducerar samtidigt sidskruven och minskar
backspin. Du kan på detta sätt slå längre utslag än du någonsin gjort! Den är
inte tillåten att användas på tävling eller handikapp runda. En roliga och
uppskattad present för golfspelare som vill slå längre!
Tryck bort smärtan TENS vit 395:- En unik och effektiva produkt för alla
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
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hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar
ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och
effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan
ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger
smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med
kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på
smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
Tryck bort smärtan TENS grön 395:- En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå eller röd
T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå
Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar
med varmt foder som du kan använda på golfrundan för att hålla värmen. De
är också vattenavstötande.Varje finger med individuella fack för att maximera
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värmen och komforten.
Vattenflaska med Cooler och hållare 129:- Flaskan rymmer 0.7 liter och
den håller drycken sval. Kan enkelt fästas på golfbagen. Flaskan gjord i plast.

Victory smärtlindring tennisarmbåge, musarm mm 399:- 349:- Den här
produkten avlastar senfästet för sträckmusklerna i underarmen och ger
smärtlindring vid akuta problem med tennisarmbåge, golfarmbåge eller
musarm.Om du vill spela tennis, golf, pingis eller andra racketsporter eller om
du vill hålla på i trädgården, snickra eller datorarbete och har problem med
tennisarmbåge, musarm eller golfarmbåge så gör det ont vid varje rörelse.
Den här produkten är framtagen för att avlasta underarmben och ska användas
vid just sådana tillfällen, så att du förfarande kan utföra det du vill göra.
Vilostöd - avlastningsstöd med väska 359:- Den här produkten är
framtagen som ett avlastningsstöd för olika ändamål. Den ger dig möjlighet
att var du än befinner dig luta dig tillbaka en liten stund för att vila ben och
fötter och avlasta ryggen under en tid. Beroende hur man lutar
avlastningsstödet avlastar du fötter och ben med mellan 50-65% av din
kroppsvikt. Stödet är utformad så att den ger en avlastning för hela kroppen
och om du står upp under lång tid kan du klara långa arbetspass vare sig du
står på mässa, som säkerhetsvakt, på ett jaktpass eller väntar på din tur på
golfbanan, du spelar boule, åskådare på olika evenemang mm.
Till butiken: ett avlastningsstöd för alla
Yardage book fodral 169:- Ett fodral till din yardage book, banguide,
scorekort, lektionsanteckningar etc. Gjort i konstläder, plats för 2 st pennor
samt dina anteckningar, banguide, scorekort etc. Finns totalt 6 st plastfack att förvara dina papper och anteckningar i. Färg: röd eller vit
Övningsflagga med hålkopp 199:- Vill du ha ett verkligt mål att träna mot
hemma, vid stugan etc. Ingår en flagga med hålkopp. Flaggan röd och stången
röd/vit. Riktiga mått på hålkoppen.

Övningsklubba svingtränare inomhus Basic 299:- En övningsklubba och
svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att du
kan hålla igång din sving året runt. Den är viktad nedtill för bättre träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic Plus 349:- En övningsklubba
och svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att
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du kan hålla igång din sving året runt. Tvåfärgad del på skaftet som gör att du kan
kontrollera att du svingar i rätt svingplan. Den är viktad nedtill för bättre
träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är
ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna
med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra rehabiliteringsprodukter:
Här hittar du våra olika typer av rehabiliteringsprodukter. Du hittar produkter som påskyndar din
rehabilitering och förenklar din vardag, produkter som sparar både pengar och tid, produkter för
företag och privatpersoner, produkter som användas av professionella idrottsmän och kvinnor eller
av vanliga personer som vill kortar ner tiden för rehab träningen.
Läs även mer om rehabilitering här
3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Den skonsammaste sättet att träna styrketräningen på. Utmärkt att
använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Armbågs-support Titan 395:- Det här är ett unikt armbågen-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring armbågen. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring armbågen. Passar personer som har musarm, tennisarmbåge,
golfarmbåge, som vill påskynda läkningen av olika skador i området eller
operationer etc.
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Small 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Finns i svart
eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Medium 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Medium storlek
passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder. Finns i svart
eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Large 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
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våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Large storlek
passar endast personer med väldigt grova handleder. Finns i svart eller vit.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande S 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Finns i svart eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män
med smala handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande M 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande L 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder.
Finns i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bollplockare golf 24 st bollar 195:- 149:- En unik golfplockare för dina
träningsbollar hemma eller runt övningsgreenen etc. Du kan enkelt förvara
den i din golfbag. En slitstark och hållbar konstruktion gör att du både sparar
plats i bagen och tid när du plockar upp dina övningsbollar. Du placerar
enkelt den öppna änden över bollen du ska plocka upp och "klickar" in bollen
i röret. Röret rymmer 24 st golfbollar, du kan enkelt tömma röret på bollar en
i taget eller alla bollar på en gång. Du kan enkelt frigöra bollarna med
antingen foten eller tummen (en åt gången)
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par Det här är ett unikt par
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elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäderaktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De
unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet,
idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta
skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart
eller rosa
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd
eller blå.
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Elastisk binda 68 cm 129:- Det här är praktisk elastisk binda som du kan
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.
Fusion Energiarmband Elite svart 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
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Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och
fingrarna. "För bra för att vara sant"-produkt. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 1-pack.
Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen,
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handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
Energi-armband sport/fashion röd 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars
pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Energi-armband sport/fashion svart 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i vit eller röd. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna
tillbaka (du står bara för frakten).
Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten).
Energi-armband golf sport PE XSmall 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; förbättrar bland annat
din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i
din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker;
du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för personer som
idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i
svart, vit, marin. XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med
väldigt smala handleder. Se video-klipp på hemsidan
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband golf sport PE Small 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite
bättre. Finns i svart, vit, marin. Small storlek passar till 90% av alla
kvinnor eller män med smala handleder. Se video-klipp på hemsidan
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Medium 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite
bättre. Finns i svart, vit, marin. Medium storlek passar män eller kvinnor med
väldigt grova handleder. Se video-klipp på hemsidan
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Large 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar bland
annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort
obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att du orkar
mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Utmärkt för
personer som idrottar, jobbar på kontor, studenter och andra som vill må lite
bättre. Finns i svart, vit, marin. Large storlek passar endast personer
med väldigt grova handleder. Se video-klipp på hemsidan
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90%
av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
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du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller
kvinnor med grova handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc.
Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se
förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig
snabbare. Bandet är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning;
ökar förbränning, minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek
passar endast personer med väldigt grova handleder.
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.

Energi bandage support 50 cm M 189:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.
Energi bandage support 35 cm S 159:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning.
Energihalsband golf sport svart 55 cm 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall
våra andra modeller med enklare fastsättning.
Energihalsband golf sport gult 55 cm 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
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Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis),
Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du
står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall
våra andra modeller med enklare fastsättning.
Energi-halsband hund svart 399:- Det här unika energihalsbandet gör att
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor.
Energi-halsband hund rött 399:- Det här unika energihalsbandet gör att
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor. Finns även i klar
genomskinlig färg
Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
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Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
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Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L
Fotleden support justerbart Titan S-L 295:- Det här är ett unikt fotledensupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du kan justera
trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 1-pack
Fotleden support justerbart Titan 2-pack S-L 549:- Det här är ett unikt
fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning
och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också
smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du
kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som
vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 2-pack
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Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2
Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung hö 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung vä 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack vä 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack vä 339:- 299:-Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
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motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:- 399:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:- 499:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
(greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Golf gym komplett 695:-/st Paketet innehåller 3 st olika belastningsband;
lätt, medel och tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 1 st speciellt golfgrepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller

Golf gym lätt, medel eller tung 399:-/st Paketet innehåller 1 st
belastningsband; lätt, medel eller tung, dvd med övningar och bonusmaterial,
1 st speciellt golf-grepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller
högerspelare (greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Grepp- och fingertränare Xlätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Lätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Medel 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
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Grepp- och fingertränare Tung 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Lätt + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och grepptränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf.
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Medel + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Tung 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Xtung 319:- 269:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung 339:- 295:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
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Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handledensupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Handleden-support justerbart mjukt 159:- Ett stöd och support som är
mjukt och följsamt och fungerar utmärkt att jobba i. Supportet är justerbart;
en storlek passar nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.
Handleden-support justerbart hårt Pro 269:- Ett stöd och support som är
hårt för maximal stöd och support. Supportet är justerbart; en storlek passar
nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.
Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
Hand Yoga Plus Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på
apparaten. 16 st motståndsband. Se video-klipp
Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

Idrottstejp Titan rulle 50 mm x 4.5 meter 179:- Den här unika idrottstejpen innehåller titan, vilket gör att musklerna slappnar av bättre och ökar
blodcirkulationen i aktuellt område. Samtidigt så balanserar tejpen upp
energiflödet i aktuellt område. Tejpen andas och är flexibel och elastisk
anpassar sig med rörelser. Du kan nu enkelt klippa passande längder för att
placera på områden på kroppen där du behöver. Utmärkt vid skador,
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träningsvärk, stela leder etc.
Innersulor titan i skor 2-pack herr 39-44 295:- Unika innersulor i skor
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna,
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din
storlek.
Innersulor titan i skor 2-pack dam 36-40 295:- Unika innersulor i skor
som innehåller titan som bland annat ökar blodcirkulationen i fötterna,
förbättrar balansen, blir mindre trött i fötterna mm. Du kan själv klippa till
rätt storlek med en vanlig sax, eller så gör vi det åt dig om du uppger din
storlek.
Knä-support Titan S-XL 395:- Det här är ett unikt knä-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda
läkningen av knäskador, operationer etc.
Knä-support titan justerbart S-L från 559:- Det här är ett unikt knäsupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda
läkningen av knäskador, operationer etc. Du kan också få extra stöd med detta
support med hjälp av extra stöd remmar du kan justera enligt behov.
Knä-support ITB 249:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome).
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.
Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)
Knä-support Löparknä 279:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä,
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism,
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc
Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän.
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Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på
knäet)
Knä-support Patella 159:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område,
vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet).
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan.
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling,
träning eller i vardagen.
Kudde Titan x30 förbättrar sömnen 1695:- Det här är en unik kudde som
innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet när du sover/vilar och gör att du kan slappna av
ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!
Kudde Titan x30 stor förbättrar sömnen 1795:- Det här är en unik kudde
som innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet, nacken och axlarna när du sover/vilar och gör
att du kan slappna av ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!
Lotion Titan 120 ml 229:- Det här är en unik lotion som innehåller titanium.
Du applicerar den direkt på huden som vilken annan lotion och den ger dig
ökad blodcirkulation, avslappning och balanserar upp energin i aktuellt
område bra mot eksem och hudproblem.
Lotion Titan 1000 ml 995:- Det här är en unik lotion som innehåller
titanium. Du applicerar den direkt på huden som vilken annan lotion och den
ger dig ökad blodcirkulation, avslappning och balanserar upp enegin i aktuellt
område. Även bra mot eksem, torr hud och andra hudproblem. Pumpflaska
Markera bollen på greenen 109:- Har du problem med dina knän eller din
rygg eller har du andra krämpor som gör att du har svårt för att böja dig
framåt och markera din golfboll på greenen? Nu behöver du inte böja dig
framåt för att göra det längre! Du kan både markera och plocka upp markeringsknappen. Innehåller 10 st tryckkänsliga markeringsknappar och en
hållare.
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Markera och plocka upp bollen 179:- Har du problem att plocka upp bollen
ur koppen eller från greenen? Eller har du problem att markera bollen på
greenen? Nu finns det hjälp att få. Du behöver inte böja dig framåt för att
markera bollen på greenen eller för att plocka upp bollen ur koppen. Du fäster
en liten enhet under din putter och en liten enhet i grepp-änden på din putter!
Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb
vid skrivbordet eller andra saker
Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
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inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Muskel avslappnings Gel Pro 199:- En professionell produkt mjukar upp
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har
led eller muskelvärk, reumatism etc.
Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.
Muskel/led värme gel 169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.
Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
Peggar upp bollen 189:- Har du problem att böja dig framåt för att pegga
upp bollen på tee? Nu finns det hjälp att få. Du fäster den här enheten på ett
vanligt golfgrepp och golfklubba. Sedan vänder du klubban upp-och-ner och
kan köra ner peggen i marken och pegga upp bollen på peggen. Du kan också
plocka upp peggen efter att du slagit iväg bollen.
Peggar upp bollen Pro 595:- Har du problem att böja dig framåt för att
pegga upp bollen på tee? Eller plocka upp flaggan på greenen etc. Nu finns
det hjälp att få. Det här stavliknande hjälpmedlet kan du lätt köra ner i marken
för att hålla t ex en extra klubba på banan, kan plocka upp uppslagna torvor
etc. Allt utan att du behöver böja dig framåt. Du kan också köra ner en pegg i
marken, pegga upp bollen och sedan plocka upp peggen från marken.
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Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar.
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit eller svart
Plocka upp bollen 79:- Har du problem att böja dig framåt för att plocka
upp bollen ur hålet? Nu finns det hjälp att få. Sätts fast på valfri klubba i
greppändan (vanligtvis puttern). Den plockar enkelt upp bollen ur hålet utan
att du behöver böja dig framåt, kan även plocka upp bollar ur vattenhinder etc
Mer än bara en vanlig ”sugkopp”!
Power grip ball 129:- 89:- Det här en speciell grepp-boll som du kan köra i
mikrovågsugnen för att få den varm och samtidigt förbättra din flexibilitet.
Starka och flexibla händer och armar genererar mer kraft och kontroll. Det är
alltså mycket mer än en vanlig grepp-boll!
Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för axeln och olika axelproblem.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
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naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt
du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom
eller har reumatisk i handleden etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i
knäet etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen)
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp på hemsidan
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Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energibältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.
Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm
Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 729:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
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Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 699:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 595:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 579:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 559:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-support stöd extra brett 399:- Mjukt neoprene blandning, elastiska
band och stål fjädrar ger dig en stabilt och jämt stöd som ger komfort. Passar
både herrar och damer och juniorer. Justerbara band ger optimal passform och
komfort. Rekommenderas för: ischias, muskel spasmer i ryggen
(överspänning), smärtor i ländryggen, allmänt ont i ryggen. Storlek: mät runt
midjan - passar 70 cm-128 cm. Bredden på bältet cirka 22.5 cm
Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc.
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L.
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2-pack.
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Small storlek passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala
handleder.
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast personer med väldigt grova
handleder.
Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen,
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek:
34-38 eller 39-43 1/2
Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna!
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43
Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Strumpor Fusion Extreme vit/grå 159:- En unik strumpa som ger maximal
komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du garanterat skavsår
med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, omkring tå-partiet,
mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! Storlekar: 38 ½ - 46
Strumpor Fusion Extreme vit/grå dam 159:- En unik strumpa som ger
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen,
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort!
Storlekar: 35 ½ – 43 dam
Strumpor Fusion Extreme svart/grå 159:- En unik strumpa som ger
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen,
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort!
Storlekar: 38 ½ – 46
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Strumpor Support strumpor vit dam 159:- De här strumporna är
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder.
Storlek: 35 ½ – 43 dam
Strumpor Support strumpor svart herr 159:- De här strumporna är
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder.
Storlek: 38 ½ – 46 herr
Tri Strumpor Dam vit/ljusblå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon,
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 35 ½ – 43 dam
Tri Strumpor herr svart/grå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon,
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 38 ½ – 46 herr
Strumpor Sport Kompression svart 199:- Gradvis kompression ökar
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa
Storlek: 38 ½ – 46 unisex
Strumpor Sport Kompression vit 199:- Gradvis kompression ökar
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar
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muskeltrötthet
träning/tävling
strumpa

och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik
Storlek: 38 ½ – 46 unisex
Strumpor för diabetiker vit herr 185:- Denna speciella strumpa ger extra
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem.
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 38 ½ – 46 herr
Strumpor för diabetiker vit dam 185:- Denna speciella strumpa ger extra
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem.
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 35 ½ – 43 dam
Tejp Titan diskar 30 st 99:- Den här unika tejpen är behandlad med titan,
vilket gör att den kan användas på valfri ställen på kroppen och ge
avslappning och ökad blodcirkulation i aktuell punkt/område. Tejpen
balanserar också upp energiflödet i punkten.
Tejp Titan x30 diskar 50 st 179:- Den här unika tejpen är behandlad med
titan, vilket gör att den kan användas på valfri ställen på kroppen och ge
avslappning och ökad blodcirkulation i aktuell punkt/område. Tejpen
balanserar också upp energiflödet i punkten.
Tennisarmbåge support justerbart 179:- Ett support och stöd om du har
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan
ej jämföras med vanliga support på marknaden.
Tryck bort smärtan TENS vit 395:- En unik och effektiva produkt för alla
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
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saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
Tryck bort smärtan TENS grön 395:- En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 369:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 329:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic 75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
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du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm 459:- En liten golfmatta
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför
mattan. Golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 2195:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2695:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
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tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Vilostöd - avlastningsstöd med väska 359:- Den här produkten är
framtagen som ett avlastningsstöd för olika ändamål. Den ger dig möjlighet
att var du än befinner dig luta dig tillbaka en liten stund för att vila ben och
fötter och avlasta ryggen under en tid. Beroende hur man lutar
avlastningsstödet avlastar du fötter och ben med mellan 50-65% av din
kroppsvikt. Stödet är utformad så att den ger en avlastning för hela kroppen
och om du står upp under lång tid kan du klara långa arbetspass vare sig du
står på mässa, som säkerhetsvakt, på ett jaktpass eller väntar på din tur på
golfbanan, du spelar boule, åskådare på olika evenemang mm.
Till butiken: ett avlastningsstöd för alla
Victory smärtlindring tennisarmbåge, musarm mm 399:- 349:- Den här
produkten avlastar senfästet för sträckmusklerna i underarmen och ger
smärtlindring vid akuta problem med tennisarmbåge, golfarmbåge eller
musarm.Om du vill spela tennis, golf, pingis eller andra racketsporter eller om
du vill hålla på i trädgården, snickra eller datorarbete och har problem med
tennisarmbåge, musarm eller golfarmbåge så gör det ont vid varje rörelse.
Den här produkten är framtagen för att avlasta underarmben och ska användas
vid just sådana tillfällen, så att du förfarande kan utföra det du vill göra.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfhjälpmedel för närspelet:
Här hittar du våra olika typer av puttnings och närspels hjälpmedel. Det gör att du kan påskynda och
förenklar inlärning av bra teknik i din puttning och ditt närspel. Det är också träningsutrustning
inom puttning och närspelet. Det är inte mer träning du oftast behöver utan effektivare träning och
de får du med bra hjälpmedel som ger dig feedback på din träning vare sig du gör din hemma eller
runt greenen.
Läs även mer om puttning och närspelet här
Avståndskoner för golf 5-pack 79:- Stapelbara avståndskoner för golf som
du enkelt kan ha i bagen. Bra att ha vid wedge träning bland annat. Ger bättre
feedback vid avståndsträning.
Avståndskoner 5-pack + Närspelsmål 4-pack 179:- Ett träningspaket som
gör träningen roligare och mer effektiv. Mycket bra vid puttning, chippning
och pitchning bland annat. Kan enkelt läggas ut på greenen, foregreen eller
liknande. Konerna kan användas för bättre feedback vid wedgeträningen eller
liknande.
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Balans-stav Plus golf 459:- En balansstav som du ska stå på för att förbättra
din viktfördelning och din balans. Den kan användas på många olika sätt för
att utsätta kroppen för ”sämre balans” så att kroppen kan förbättra balansen i
golfsvingen, puttningen eller närspelet. Hållbar konstruktion. Se video-klipp
Bollplockare golf 24 st bollar 195:- 139:- En unik golfplockare för dina
träningsbollar hemma eller runt övningsgreenen etc. Du kan enkelt förvara
den i din golfbag. En slitstark och hållbar konstruktion gör att du både sparar
plats i bagen och tid när du plockar upp dina övningsbollar. Du placerar
enkelt den öppna änden över bollen du ska plocka upp och "klickar" in bollen
i röret. Röret rymmer 24 st golfbollar, du kan enkelt tömma röret på bollar en
i taget eller alla bollar på en gång. Du kan enkelt frigöra bollarna med
antingen foten eller tummen (en åt gången)
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Boomerang Puttramp Standard + puttmatta 499:- Ett unikt puttsystem
som gör att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst.
I paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Målet är
att putta så att första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan av
vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen
putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar
du; svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Standard 349:- Ett unik puttramp och retur som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd
den direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (fixerat djup på hålet) utan att vobbla (= en
perfekt riktning och perfekt fart. Sedan ska du med andra bollen putta tillbaka
bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många i rad klarar du; svårare än
det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro + puttmatta 695:- Ett unikt puttsystem som gör
att du kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. I
paketet ingår en puttramp med retur och en 2 meter lång puttmatta. Lutningen
på rampen är justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att
putta så att första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre
djup = svårare) utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan
ska du med andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta
igen. Hur många i rad klarar du; svårare än det ser ut.
Se video-klipp på hemsidan
Boomerang Puttramp Pro 549:- Ett unik puttramp och retur som gör att du
kan träna puttning med längdkänsla och riktning var som helst. Använd den
direkt på en matta eller puttmatta eller liknande. Lutningen på rampen är
justerbar i 6 olika steg (= kortare eller längre puttar). Målet är att putta så att
första bollen fastnar i hålet (justerbart djup på hålet; mindre djup = svårare)
utan att vobbla (= en perfekt riktning och perfekt fart). Sedan ska du med
andra bollen putta tillbaka bägge bollarna och sedan fortsätta igen. Hur många
i rad klarar du? svårare än det ser ut. Se video-klipp på hemsidan
Bullseye Cup 199:- Mer än bara förminskar hålet; den hjälper dig att
fokusera på korta puttar, förbättrar din förmåga att visualisera puttar som
faller. Minskar hålet med ca 30 %. Fungerar även med våra olika puttmattor
eller Curling Golf mattan Video-klipp finns på hemsidan
Bunker Pro golf 559:- Ett effektivt hjälpmedel i bunkern så att du kan lära
dig att slå riktiga bunkerslag. Består av en bas och en svingspår-stav. Du ska
undvika basen och träffa sanden. Om du träffar staven så har du ett felaktigt
svingspår eller felaktigt avstånd till bollen. Du lär dig sedan att variera
mängden sand beroende på typ av sand och typ av slag. Se video-klipp.

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Chip Klick tränare 119:- Enkelt hjälpmedel för puttning och chippning.
Hjälper dig att hålla den främre handleden rak när du puttar eller chippar. Så
att du inte bryter handleden vilket ger dålig bollträff och dålig längdkänsla.
Ger dig ljudlig feedback när du gör fel och bryter handleden.
Chipkorg mål stort 329:- Ett stort chipnät i form av en korg som du kan slå
ner bollarna i. Kan användas inomhus eller utomhus. I bakkanten på
chipkorgen ser du en stort bullseye-fält som du ska träffa.
Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!
Chipnät (lättvikt) 5-i-1 199:-149:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
upp och att vika ihop!5 små mål i nätet att träna mot.
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 249:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
Chipnät korg deluxe 459:- En extra stor chip/pitch korg med 3 olika mål
(olika storlekar på målen) samt 3 st olika uppsamlingsfickor längst ner. En
extra hålbar modell som kan användas inomhus eller utomhus. Utmärkt för
hemmabruk, inomhushallen eller på golfklubben.
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Chippaket Extra 1 895:- 629:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 2 959:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
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feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 5-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Curling Golf Puttspelet 895:- Det här nya och unika spelet förbättrar din
puttning samtidigt som det är väldigt roliga och spännande. Du spelar det på
en curling-lik puttmatta. Den här puttmattan är 4.2 meter lång och 0.5 meter
bredd. Reglerna är hämtade från curlingen; du skall hela tiden komma så nära
bullseye området på mattan, ju fler bollar du har närmare än din motspelare ju
fler poäng får du denna omgång. Du kan lägga upp bollar som skyddar eller
försöka slå bort motspelarens bollar osv! Du spelar spelet med din egen putter
och egna bollar så att du sedan har nytta av din "träning" när du kommer ut på
banan. Köp till Bullseye Cup eller Perfect Putting Cup 360 för puttning.
Förenkla siktet på green 79:- En produkt som låter dig rita raka siktstreck
på bollen av valfri längd. Du sätter bollen i hållaren sedan drar du bara
strecket efter kanten på hållaren. Används av många proffs för att förenkla
siktet på greenen. Mycket prisvärd och effektiv! Se även vår Aim like a Pro
Förenkla siktet på greenen paket 239:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven. 1 st unik
markeringsknapp som är like stor som en golfboll för att förenkla och
förbättra siktet med en putt-linje på bollen.
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Golf Aiming Alignment Pro 1395:- Ett unikt hjälpmedel som hjälper dig
och ger dig direkt feedback hur du siktar. Antingen ljudlig eller
vibrationsfeedback. Vänster, Höger eller Perfekt i förhållande till målet som
du står rakt imot vid kalibreringen vilket alla bra golfspelare gör i sin rutin
innan slaget (du förstärker rutinen med hjälp av apparaten).
Se video-klippet på hemsidan
Golf boll-upptagare sugkopp 99:- En sugkopp som du fäster på din egen
putter i greppänden. Du kan ha på den hela tiden utan att du märker den när
du puttar. Gör att du kan plocka upp bollen ur hålet utan att böja dig framåt.
Passar på alla vanliga puttergrepp med ett hål i greppänden
Golf bollgrind puttergrind träningssystem 559:- Ett komplett grindsystem
för både putterhuvudet, utgångsvinkeln för bollen samt vinkeln på
putterhuvudet efter bollträffen. Du har 3 olika positioner där du kan fästa
peggar eller gummikoner. Kan användas inomhus eller utomhus. Medföljer
gör även en grindmall för peggar utomhus som gör att du får samma avstånd
och placering av peggar varje gång. Se video-klipp.
Golf bollgrind utomhus inomhus paket 3-pack 695:- Ett komplett
grindpaket med en bas-enhet och 3 olika bågar i svart. Bågarna har olika
mellanrum som gör det medium, svår eller svårast. Du kan använda bollgrindpaketet inomhus eller utomhus. Du väljer vilken båge du ska träna med och
fäster bågen på bas-enheten sedan är det bara att ställa ut den på greenen eller
puttmattan eller liknande. Du lär dig att starta bollen på rätt linje och du kan
göra det lättare eller svårare så du växer aldrig ur paketet.
Golf Coil Master Swing 179:- En produkt som lär dig att vrida överkroppen
mot underkroppen. Bibehåller avståndet mellan främre- och bakre benet
genom svingen vilket också ger bättre kontroll och balans. Du kan också sätta
bandet på bakre foten och främre underbenet/knäet för att lära sig slå mot en
solid vänstersida (högerspelare). Kan användas av vänster eller höger-spelare.
Golf flagga med chipnät 299:- En golfflagga för hemmabruk med chipnät
samt minigreen. Utmärkt om du vill öva närspelet hemma; chippar, pitch:ar.
Utmärkt present till den som har tillgång till egen träsyta.
Golf flaggpinne med bollskopa 199:- En flaggpinne som är 90 cm hög och
har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig ner för att
plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer skopan.
Flaggpinnen i metal. Fungerar med vanliga hålkoppar. (utan hålkopp)
Golf flaggpinne med bollskopa + hålkopp 289:- En flaggpinne som är 90
cm hög och har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig
ner för att plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer
skopan. Flaggpinnen i metal. Hålkopp medföljer (standard storlek)
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Golfhål reducerare 2-pack 129:- Ett enkelt sätt att minska golfhålet på när
du övar puttning; 2 olika storlekar. Gör din putt-träning roligare och mer
effektiv. Fungerar på vanliga puttkoppar.

Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
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om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Plus inne/ute 4769:-4295:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta
tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Plus Deluxe inne/ute 5359:-4759:Ett paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golfklubba Förbättra din bollträff och inspel 995:- Det här är en unik
golfklubba som tagit fram för att förbättra viktförflyttningen och främre
handledens position vid bollträffen. En extra tjock sula på klubban överdriver
alla felen så att du ser när du gör rätt och när du gör fel.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
Golf nätbur Närspelet Quick Up/Down 1195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva närspelet året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna mindre
modell är endast gjord för närspelet; chippar och pitchar som inte är fulla
slag. Du sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se nedan för en större nätbur för fullsving träning.
Golf nätbur Fullsving Quick Up/Down 2195:- En unik golf nätbur som gör
att du kan öva svingen året runt inomhus eller utomhus. Bollen får du
automatiskt i retur så du behöver inte gå och hämta bollen. Denna större
modell kan du öva alla typer av golfslag i eller använda för fotboll etc. Du
sätter upp nätet på mindre än 30 sekunder och tar ner det ännu
snabbare! Se ovan en mindre modell för att träna närspelet året runt.
Golfnätbur Quick Up and Down 1695:- En kompakt och slitstark golf
nätbur med målduk som du kan använda inomhus eller utomhus. Den är enkel
och snabb att sätta upp eller att ta ner. Du kan slå alla typer av klubbor och
slag i den; driver, järnslag, chippar eller pitchar. Nätburen har golv.
Storlek: 260 (b) x 190 (h) x 110 cm (d)
Golfnät Fast Up and Down inne/ute 759:- Ett golfnät som är enkelt och
snabbt att sätta upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus
och en praktisk bärväska medföljer samt markpinnar samt en grundbas (vid
inomhus användning). Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
Golfnät Basic 3 x 2.5 meter inne/ute 419:- Ett golfnät som du kan använda
inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan förankra det
lättare. 3 månaders garanti. Uppsättning kit ingår (rep, clip + reparationsbit)
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Golfnät Basic Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 549:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 3 x 3 meter inne/ute 649:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Basic Plus 4 x 3 meter inne/ute 849:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 6 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra inomhus eller utomhus nylon 695:- Golfnätet går utmärkt
att använda både utomhus eller inomhus. Nätet är gjort i extra hållbar nylon,
färg grön. Maskstorlek 20 mm. Storlek: 3 meter x 2.5 instruktioner hur du
sätter upp det utomhus eller inomhus, ingår 4 st förandrings snören, ram i
svart runt nätet, ingår även en reparationsbit,färg: grönt. OBS om du vill ha en
annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du
prisuppgifter mm. 9 månaders garanti
Golfnät Extra Plus 3 x 2.5 meter inne/ute 799:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 3 x 3 meter inne/ute 949:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus 4 x 3 meter inne/ute 1095:- Ett golfnät som du kan
använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. OBS om du vill ha en annan
storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får du prisuppgifter och
leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep, clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 2.5 meter inne/ute 895:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
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du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 3 x 3 meter inne/ute 1059:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Plus Deluxe 4 x 3 meter inne/ute 1395:- Ett golfnät som du
kan använda inomhus eller utomhus. Tjockare rep runt om nätet så att du kan
förankra det lättare. 12 månaders garanti. Tätare mellan maskorna. OBS om
du vill ha en annan storlek kan vi ordna detta också, hör av dig till oss så får
du prisuppgifter och leveranstid (skräddarsytt). Uppsättningskit ingår (rep,
clip + reparationsbit)
Golfnät Extra Pro Plus 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät Extra Pro Plus 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Kan användas i golfhallar eller golfspelare med hög svinghastighet.
Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 4 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golfnät utomhus med stolpar 595:- 439:- Golfnätet är anpassat för att
användas utomhus. Storlek: 210 cm bredd x 300 cm höjd. Ingår gör även en
liten reparationsbit (grön) samt Pinnar/stolpar för att sätta upp nätet.
Instruktioner hur du sätter upp det utomhus ingår också.
Golfnät Quick up and go 879:- Ett golfnät som är enkelt och snabbt att sätta
upp eller ta ner. Du kan använda det inomhus eller utomhus och en praktisk
bärväska medföljer samt markpinnar. Storlek: 273 (b) cm x 212 cm (h)
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Golfmatta med inbyggda bollar 395:- En golfmatta som är 45 cm x 25 cm
och har 2 st inbyggda bollar du kan slå på. 1 st golfboll sitter fast på en
plastarm och roterar runt en axel. Den andra bollen är i plast och sitter fast i
ett snöre. Utmärkt golfmatta för nybörjaren som vill prova på och slå lite slag
hemma eller hålla igång svingen inomhus eller utomhus.
Golf-metronom Pro 249:- Det här är den ultimata metronomen för golfare,
med en mänd avancerade funktioner men fortfarande väldigt kompakt och lätt
att använda! Justerbart tempo; omfång 30-250 BPM (pip per sekund),
justerbar volym, digital klocka, uttag för egna hörlurar (3.5 mm), skyddande
fodral i konstläder, justerbara tonsekvenser mm. Storlek: 56 x 30 x 20 mm
Video-klipp finns på hemsidan
Golf Power Speed Weight System 199:- Du fäster vikten i greppänden på
klubban och får automatiskt lite längre slag och lite mindre spridning. Ett
system som många golfproffs redan använder och som använts under lång tid
av professionella golfspelare världen över, nu kan också du prova och
använda det på t ex driver, metalwoods, putter, wedgar.
Golf Puttklossar till siktpinnar 2-pack 109:- Passar till tunna siktpinnar,
bildar med hjälp av siktpinnarna ett putthjälpmedel med guide för en rak
puttrörelse (rakt bakåt och rakt igenom; eller vid korta puttar; alltid rakt bakåt
och rakt igenom). Bildar också en bollgate att putta igenom. Kan användas
inomhus eller utom.
Golf puttspegel mini 169:- En spegel som tar minimalt med plats. Du kan
enkelt rikta in den mot ditt mål och du ser huvudet och putterhuvudets vinkel
och mållinjen.
Golf rak puttlinje 109:- korta puttar Det bästa sättet att träna korta puttar är
att öva med en rik puttlinje ovanför boll-linjen så att du ser en rak puttlinje
hela vägen till bakkanten på hålet. Putt-lina på drygt 182 cm. Den ena änden
fäster i bakom bollen och den andra änden bakom hålkanten.
Golf rak puttlinje 179:- korta + medium Det bästa sättet att träna korta
puttar är att öva med en rik puttlinje ovanför boll-linjen så att du ser en rak
puttlinje hela vägen till bakkanten på hålet. Putt-lina på 4 meter. Den ena
änden fäster i bakom bollen och den andra änden bakom hålkanten.
Golf Reseputter-paket höger 395:- En uppskattad present till den som reser
mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter (höger-spelare) som
går att dela i 4 delar + putterkopp + 2 golfbollar samt en förvaringsväska i
konstläder. Nu kan du få tidsfördriv och träning även på resande fot!
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Golf Reseputter-paket universal hö/vä 395:- En uppskattad present till den
som reser mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter universal
(både höger- och vänster-spelare bullseye-modell) som går att dela i 4 delar +
putterkopp + samt en förvaringsväska i konstläder. Nu kan du få
tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf sikta rätt + svingspår 129:- En unik gummi pekvisare som tål att slås
på och som visar hur du ska sikta och vilket svingspår du skall ha. Du kan
lägga bollen på gummi pekvisaren och slå bollen, pegga bollen eller använda
den som en siktpinne. Du kan även använda den i närspelet; bunkern,
puttning, chippning, pitchning. Du kan rulla ihop produkten så att den tar
minimal plats i bagen. Går utmärkt att putta från; rikta den mot hålet och
putta innan du går ut och spelar eller när du tränar!
Golf Skår verktyg 2-i-1 179:- Ett verktyg som hjälper dig att göra ren och
återskapa skårorna på dina järnklubbor så att dom blir vassa igen. Nednötta
och slitna skåror gör att du tappar backspin och kontroll på dina inspel mot
greenen. Genom att hålla dina skåror rena och vassa kan du maximera din
kontroll. Klarar både U-skåror och V-skåror.
Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En golfspegel konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar
armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med rak botten
mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan användas
vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under träningen!
Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan
Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf stance balanstränare justerbar 795:- Detta är en uppblåsbar
balansbom och balanstränare för golf. Genom att variera lufttrycket så kan du
träna på olika lutningar och förbättra din balans och svingrörelse. Kan
användas vid fullsving, chippning eller puttning. Se video-klipp
Golf Swing Core Linker 349:- Ett hjälpmedel för att synkronisera armarnas
och överkroppens rörelse. Du kan använda bägge underarmsdynorna eller en
åt gången. Du får omedelbar feedback om du tappar kontakten mellan
underarmen och överkroppen. Lär de stora muskelgrupperna att styra de
mindre muskelgrupperna i armarna, handlederna och händerna.
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Golf sving impact bollen 439:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf sving impact bollen 399:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.

Golf triangel sving bollen 369:- Ett svinghjälpmedel som hjälper dig att
bibehålla triangeln mellan axlarna och armarna och händerna genom hela
rörelsen. Det är ett allsidigt hjälpmedel för puttning, chippning, pitchning och
fullsving. Du anpassar mängden luft i bollen beroende på storlek på personen.
Hjälper dig att synkronisera rörelsen och använda de stora muskelgrupperna i
svingen. Förbättrar bland annat bollträffen och impact-positionen.
Golf Träningstillbehör paket 619:- 549:- Paketet består av 3 st olika typer
av produkter; 2 st green cirklar (45 cm i diameter och 182 cm i diameter), 5 st
avståndskoner i olika färger samt 4 st närspelsmål i olika färger. Paketet gör
träningen roligare och effektivare. Utmärkt för bland annat golfklubbar och
golfskolor.
Golf uppställning och svingspår system 995:- 849:- Ett komplett system
för att förbättra allt från puttning, chippning till svingen och uppställning. En
del av produkten förbättrar ditt svingspår till bollen och ger dig feedback om
du kommer fel. Den andra delen förenklar och förbättrar hur du siktar och
ställer upp till bollen i närspelet eller svingen. Kan användas av höger eller
vänster-spelare. Se video-klipp
Green-falls klocka 109:Används tillsammans med Läs greenen rätt nedan. Den förenklar
avläsaningen av hur mycket greenen faller och lutar.
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Handleds ”klick” tränaren 299:- En produkt som du ger dig ljudlig
feedback när du böjder handleden fel i svingen; baksvingen, toppen av
svingen, nedsvingen eller vid bollträffen, eller när du använder handlederna
fel i ditt närspel; puttning, chippning, pitchning etc. Gör att du snabbt
förbättrar din teknik och att du får längre och rakare slag tackvare en bättre
position vid bollträffen mm. Se videoklipp på hemsidan
Impact ball 349:- Small Ett allsidigt träningshjälp-medel vid puttning,
chippning, pitchning eller golfsvingen. Förbättrar positionen vid bollträffen,
bollbanan, kvalitéten på bollträffen etc. Korrigerar många vanliga fel i
golfsvingen och närspelet automatiskt utan att du behöver tänka på det.
Används av allt från tour-proffs till nybörjare. Finns endast i Junior
storlek (Small). Se vår Perfect Connection Golf för större storlekar
Video-klipp finns
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
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Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 1-pack 199:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 695:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Läsa greenen rätt 269:- Speciellt framtagen för golfspelare, visar hur
greenen faller och hur mycket den faller. Lägg ner den på aktuell del på
greenen och läs av den. Levereras med fodral. Video-klipp finns
Läs grenen rätt PLUS 299:- Speciellt framtagen för golfspelare, visar hur
greenen faller och hur mycket den faller. Lägg ner den på aktuell del på
greenen och läs av den. Medföljer också en Green-falls klocka som förenklar
avläsningen hur greenen lutar och hur mycket. Levereras med fodral.
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Video-klipp finns
Magputter omvandlingssats för putters standard 449:- 399:- Nu kan du
snabbt, enkelt och prisvärt bli en bättre puttare genom att omvandla din
vanliga putter till en magputter och snabbt och enkelt få en naturlig
pendelrörelse som är förankrad runt en punkt. Du kan använda en vanlig
standard putter och genom att använda detta unika paket kan du göra om den
till en magputter för träning eller spel snabbt och enkelt. Du kan när som helst
återfå din standard puttter som den var innan om du vill. En riktig pendel
rörelse roterar runt en ankar punkt, med en magputter ligger den i
magområdet (ofta naveln eller liknande). Skaftet pendlar runt den punkten
och du får på detta sätt enkelt och snabbt en bättre bollträff och rull på bollen.
Se video-klipp på hemsidan
Mental träning för golf paket; bli en vinnare 549:- Unikt paket på
svenska som består av bok, CD och DVD som lär dig att utnyttja mental
träning för att bli en bättre golfspelare. Kan användas av nybörjare eller
proffs. Du får gå igenom grundläggande mental träning och mer avancerad
mentalträning, du hittar övningar och svar, CD med avslappning och DVD
med föreläsningar och visuell beskrivning av viktiga delar i din mentala
träning. Matrialet är framtaget av en av Sveriges bästa och mest kända
mentala golf-coacher, Anders Colstrup. Han har under mer än tio år utbildat
golfare i mental träning; allt från Europa Tourspelare till nybörjare.
Se video-klipp på hemsidan
Min Putt-linje 599:- Ett användbart träningsredskap vid puttning utomhus
eller inomhus. Du ser visuellt en puttlinje som är 1 meter. Du riktar den direkt
mot ditt mål (om greenen är plan), du kan också placera 2 st peggar som
grindar i din puttlinje för att göra det svårare att putta rakt. Du får då direkt
feedback om du avviker det minsta från din puttlinje. Finns också siktlinjer
för putterhuvudet. Kan användas av både höger- och vänster-puttare. Du lär
dig också att se en visuell linje på greenen när du puttar utan att använda
produkten. Se video-klipp på hemsidan
Mitt-i-Prick 119:- Marknadens enda puttningsclip som förstärker din optiska
bild av bollen vid adresseringen, vilket leder till naturligare adressering och
sikte när du tränar. Vilket ger bättre resultat ute på golfbanan Lär dig att träffa
rätt i sweetspot, dvs mitt i träffytan på puttern. Du får då riktig rull på bollen
och bollen går både rakare och rullar mer stabilt. Många missar många korta
puttar pga dålig bollträff. Sätts fast på din egen putter. Den förstärker dina fel
så att du snabbare kan förbättra din puttrörelse. Finns i Vit eller Svart.
Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 89:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. Finns svart eller
vit (skickas slumpvis antingen eller). Används av många tour-spelare. Kan
även användas på puttmattor eller vid inomhusträningen.
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Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 2-pack 139:- En unik produkt som du
kan använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven.
Mobilt golfhål 360 139:- Ett enkelt och praktiskt mobilt golfhål 360 grader.
Du kan använda det från varje håll runt hela hålet. Du kan använda det
inomhus eller utomhus. Utmärkt på övningsgreenen eller på inspelsvarvet,
kompakt och tålig modell. Kan även användas på puttmattor eller
konstgreener
Mobilt golfhål 360 3-pack 419:- 349:- Ett enkelt och praktiskt mobilt
golfhål 360 grader. Du kan använda det från varje håll runt hela hålet. Du kan
använda det inomhus eller utomhus. Utmärkt på övningsgreenen eller på
inspelsvarvet, kompakt och tålig modell. Kan även användas på puttmattor
eller konstgreener
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
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Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirkel medium 379:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 183 cm (6 fot) Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirkel small 249:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 91 cm (3 fot). Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirklar 2-pack 595:- De här mål cirklarna har 3 st viktiga
egenskaper: de är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. De kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. De är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirklarna:
1 st cirka 183 cm (6 fot), 1 st cirka 91 cm (3 fot)
Se video-klipp på hemsidan
Mål cirkel Putt cirkel tunn Small 249:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.
Mål cirkel Putt cirkel tunn Medium 349:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 183 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.
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Mål cirkel Putt cirkel tunn Large 695:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 360 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.
Mål cirkel Putt cirkel tunn Mini 159:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 30.5 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare. Används vanligen till chip/pitch landningszon cirkel.
Mål cirklar Putt cirklar 2-pack tunn 595:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm och 183 cm. De gör träningen
effektivare och roligare.
Mål cirklar Putt cirklar 3-pack tunn 1295:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm, 183 cm samt 360 cm. De gör
träningen effektivare och roligare.
Mål cirklar Putt cirklar 4-pack tunn 1449:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 30.5 cm, 91 cm, 183 cm samt 360 cm. De
gör träningen effektivare och roligare. Den minsta cirkeln (mini) används
vanligen till chip/pitch landningszon cirkel.
Målträning närspelet 139:- Består av 4 st olika mål i fyra olika färger. Du
kan enkelt bara slänga iväg målen om du vill. Du har också 4 st olika nylon
fodral. Utmärkt att använda både hemma eller på träningsområdet. Ger
effektivare och roligare träning, kan användas vid chippning, pitchning eller
puttning!
Pendel Puttnings-stav 349:- Pendel puttningsstaven kopplar ihop din putter
och axeln runt vilken rörelsen roterar runt vilket enklast och bäst är bröstbenet
i rörelsen. De flesta känner redan efter första putten med pendelstaven att
detta är någon helt ny rörelse, allt sker i en enhet och allt blir enklare att
repetera gång på gång! Se video-klipp på hemsidan
Pendel Puttnings-stav Plus 399:- Pendel puttningsstaven kopplar ihop din
putter och axeln runt vilken rörelsen roterar runt vilket enklast och bäst är
bröstbenet i rörelsen. De flesta känner redan efter första putten med
pendelstaven att detta är någon helt ny rörelse, allt sker i en enhet och allt blir
enklare att repetera gång på gång! En längre modell som även passar juniorer.
Se video-klipp på hemsidan
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Pendel-rörelsen 249:- Lär dig en puttningsrörelse där du pendlar med axlarna
som många proffs gör. En riktig pendelrörelse är mycket lätt att lära dig med
den här produkten. Utmärkt även för träning vid chippning och korta pitchar.
Du förbättrar bollträffen, rullen på bollen och uppställningen etc.
Pendel-rörelsen Pro 319:- Lär dig en puttningsrörelse där du pendlar med
axlarna som många proffs gör. En riktig pendelrörelse är mycket lätt att lära
dig med den här produkten. Utmärkt även för träning vid chippning och korta
pitchar. Du förbättrar bollträffen, rullen på bollen och uppställningen etc.
Enkelt att ställa in rätt avstånd med olika justeringssteg.
Perfekta Pendelrörelsen 319:- Utmärkt hjälpmedel vid puttning, chippning
och korta pitchar för att lära dig en pendelrörelse utan att bryta handlederna.
Vid puttning så använder du din putter (alla vanliga puttergrepp ej extremt
tjocka puttergrepp) som en lång putter och justerar längden på produkten mot
din mage för att lära in en perfekt pendelrörelse med en fast punkt att putta ut
från. Vid chippning/pitchning fälls teleskåp delen ut så att du får en lång
"pinne" upptill på greppet så att du får feedback när du bryter handlederna.
Se video-klipp på hemsidan
Perfect Putting Cup 360 295:- En perfekt puttkopp som du kan använda
utomhus eller inomhus. Du kan använda den från varje håll, 360 grader runt
om. Gör att du kan öva puttning var som helst. Storleken på koppen är lika
stor som ett riktigt golfhål. Du kan placera den var som helst på
övningsgreenen; nedförslut, uppförslut, sidlut och träna på de puttar du
behöver träna på!
Perfect Putting Machine 2995:- 2695:- Det här är nog det mest kompletta
putt-tränings-systemet som finns och som samtidigt är prisvärt! Perfect
Putting Machine är mycket enkelt att använda; det enda du gör att att du fäster
din egen putter (valfri modell) till enheten och sedan väljer du vilken typ av
rörelse du vill lära dig (5 st olika inside-square-inside eller 1 st square-squaresquare, dvs 6 st olika typer av puttrörelse!). Du kan enkelt och snabbt testa
alla olika typer av rörelser och känna vilken som passar dig bäst och sedan
träna in den rörelsen inomhus eller utomhus! Du väljer helt enkelt den metod
som känns bäst eller som du får bäst resultat med.
Se video-klipp på hemsidan
Perfect Putting Plane 395:- Upprepa samma rörelse varje gång. En
puttskena som lutar i 71 grader. Du sätter hälen på puttern i lätt kontakt med
skenan och bibehåller kontakten genom hela rörelsen. Du bibehåller samma
puttplan genom hela rörelsen. Kan användas på korta eller långa puttar,
inomhus eller utomhus. Lär dig ett puttspår som är inside-square-inside.
Du kan också begränsa puttrörelsen bakåt och framåt med peggar i skenan för
att lära dig accellerera genom bollen etc. Se video-klipp på hemsidan
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Pure golf strike 495:- Om du inte regelbundet träffar sweetspoten i
klubborna tappar du både längd och kontroll på banan. Med den här
produkten får du omedelbar feedback på din bollträff både inomhus eller
utomhus. Produkten består av ultra lätta övningsbollar som fastnar på
klubbhuvudet vid bollträffen. Allt detta gör att du kan träna din sving överallt
bara du har plats för att svinga en klubba. Du använder dina egna golfklubbor.
Se video-klipp på hemsidan
Putta rakt Medel 149:- Äntligen en bra produkt för att lära dig att ha
putterhuvudet square vid bollkontakten. När du gör fel vobblar bollen eller
rullar snett. När du gör rätt rullar den rakt. Används endast på korta avstånd
max 1.5 meter på plan yta inomhus eller utomhus. Grön färg, den boll som du
börjar med och är ”enklast”. Att klara 3-5 st puttar i rad med den här är
svårare än du tror! Se video-klipp på hemsidan
Putta rakt Svår 149:- Äntligen en bra produkt för att lära dig att ha
putterhuvudet square vid bollkontakten. När du gör fel vobblar bollen eller
rullar snett. När du gör rätt rullar den rakt. Används endast på korta avstånd
max 1.5 meter på plan yta inomhus eller utomhus. Blå färg, den boll som är
näst svårast, för att klara 3-5 st puttar i rad så måste du vara en duktig puttare!
Se video-klipp på hemsidan
Putt bollgrind-tränare standard 295:- Detta är en bollgrind tränare som du
kan använda inomhus eller utomhus. Du kan justera avståndet mellan
grindarna för att göra det enklare eller svårare. Du har också ett siktstreck för
putterhuvudet.
Puttboll putt-träningshjulet 1-pack 169:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet.
Se video-klipp
Puttboll putt-träningshjulet 3-pack 459:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet. Paketet
innehåller även en förvaringsväska samt en unikt puttlinje-verktyg som
fungerar tillsammans med bollarna. Se video-klipp
Putter-paket litet 599:- 399:- Ett komplett puttpaket som innehåller 4 st
olika produkter; 2 st delbara siktpinnar, 1 st Puttlina 180 cm, Puttliner som
ritar en rak linje och id-markering på golfbollen samt 1 st Rakt Puttspår som
lär in ett rakt puttspår med ditt putterhuvud genom att dra puttern mot
produkten kan du upprepa samma puttrörelse hela tiden! Siktpinnarna
används till Rakt Puttspår men kan också användas när ställer upp och svingar
golfklubborna mm.
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Putter kubben handledsplan-tränare 159:- Ett enkelt men väldigt effektivt
putthjälpmedel som automatiskt placerar handleden i samma plan som
putterskaftet och gör det enkelt att bibehålla samma förhållande genom hela
rörelsen. Kan användas på alla typer av putters och puttergrepp. Vänster,
Höger, Reverse, etc. Se video-klipp
Putt-green Mål-cirkel medium 379:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 183 cm (6 fot) Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirkel small 249:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 91 cm (3 fot). Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirklar 2-pack 595:- De här mål cirklarna har 3 st viktiga
egenskaper: de är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. De kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. De är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirklarna:
1 st cirka 183 cm (6 fot), 1 st cirka 91 cm (3 fot)
Se video-klipp på hemsidan
Putter guide 149:- Nu kan du enkelt hålla putterhuvudet square med ditt
putterspår genom hela rörelsen. Det gör att du ökar chanserna att träffa bollen
med ett square putterhuvud. Används tillsammans med Putting Arc T3,
Putting Arc MS3, Putting System samt Putting System Pro. Används med
valfri putter och putterstil, inside-square-inside eller square-square-square.
Video-klipp finns
Putter-tränare mjukt skaft 995:- En helt unik putter med mjukt flexibel
skaft som du kan justera böjningen på om du vill ha hög, medel eller låg
flexpunkt. Du ändrar med andra ord flexibiliteten i skaftet beroende på hur
duktig du är på att putta. Putt-tränaren hjälper dig att putta med axlarna och
de stora muskelgrupperna och minimera användningen av händerna. Du lär
dig också att förbättra tempot i rörelsen eftersom du känner rörelsen i skaftet
direkt om det inte är en jämn och mjuk rörelse. Se video-klipp
Putt-grind + 2-bolls tränaren 339:- Att starta bollen på din tänkta puttlinje
är den absolut viktigaste saken med din puttning om du vill lära dig att sänka
puttar och läsa greener. Med den här unika produkten kan du snabbt och
enkelt skapa en putt-grind för putterhuvudet att ta sig igenom. Du
kan göra det successivt svårare ju bättre du blir och du kan använda den
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inomhus eller utom! Utmärkt att använda hemma, på kontoret, på
hotellrummet. Medföljer gör också en 2-bolltränare som rullar rakt fram om
du har putterhuvudet square vid bollträffen, till höger om putterhuvudet är
öppet (höger puttare) vid bollträffen eller till vänster om putterhuvudet är
stängd vid bollträffen. Se video-klipp på hemsidan
Putthål med automatisk retur 169:- Ett golfhål som du kan putta mot var
som helt inomhus, sätter du putten så kommer bollen automatiskt i retur. Kan
användas på golfmattor eller separat. Drivs med batterier (medföljer ej)
Putting Arc 399:- (liten) 699:- (stor) Lär dig en naturlig puttrörelse snabbt
och enkelt genom att upprepa samma rörelse hela tiden. Du drar din putter
mot hjälpmedlet för att känna en riktig puttrörelse. Proffsens favorit, används
av över 600 tour proffs världen över (2006). Finns 2 modeller: T3-modell
(inomhus och utomhus), för korta och mellan puttar (max 3-4 m) 399:MS3-modell (inom- och utomhus) för korta till långa puttar 699:-.
Video-klipp finns
Putting & Chipping Brace 395:- Förbättrar din chippning och puttning, lär
dig en pendelrörelse samt att använda stabila handleder i din chippning och
puttning. Produkten ”binder samman” höger och vänster underarm och
bibehåller triangeln mellan armarna och överkroppen genom hela rörelsen.
Passar både herrar, damer och juniorer. Video-klipp finns
Putting Core Belt 429:- Ett unikt puttningssystem som lär dig att använda
kroppens större muskler i bålen för att putta. Det lär dig att få bort händerna
och armarna från puttrörelsen för att få bättra bollträff och kunna repetera
rörelsen även under press. Paketet består av ett bälte och två stycken armremmar. En storlek som passar alla; justerbart. Används av många proffs.
Putting Impact System av Hank Haney 499:- 429:- Det här är ett unikt
puttsystem som har gjorts av Hank Haney kanske världens bäste golftränare.
Systemet tränar upp din förmåga att träffa rätt i sweetspot på din putter och
med square putterhuvud. Att ha klubbhuvudet square vid bollträffen är
otroligt viktigt men det har varit väldigt svårt att träna, nu finns detta system
som hjälper dig snabbt och effektivt och på många olika sätt! Systemet bygger
på hur vi människor fungerar i grunden. Vår koordination i händerna gör det
lätt för oss att placera ett platt föremål på en platt yta, typ klappa händerna.
Se video-klipp på hemsidan
Putting string Plus 0-10 meter 269:- En lång utdragbar puttlina, upptill 10
meter lång. Som gör att du kan få en rak eller lutande puttlinje ovanför
greenytan att följa. Enkel att fästa i flaggan eller liknande. Kan formas på
olika sätt beroende på vad du tränar. Se bilder på hemsidan för exempel.
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Puttkopp golf träning mindre hål 179:- En unika puttkopp som gör
golfhålet mindre så att du kan förbättra din fokus och din putt-träning. Du kan
använda den inomhus eller utomhus. Du kan också använda den till att lära
dig läsa greenerna bättre och visualisera olika lutningar. Du kan vrida
öppningen på puttkoppen efter lutningen på greenen. Du kan också använda
den på puttmattor eller helt fristående.
Putt-kopp Optimal hastighet inomhus utomhus 149:- En unika puttkopp
du kan putta i inomhus eller utomhus och som endast behåller bollarna om du
har rätt hastighet. Om du har rätt hastighet så skickar den ut bollarna i sidled
så att du kan putta boll efter boll. Fungerar även på puttmattor eller
konstgreener. Om du puttar för löst så kommer den inte upp i koppen och
puttar du för hårt så går den över hålet.
Putting Plane System Edge 70 vit 695:- Upprepa samma rörelse varje gång.
En puttskena i högsta kvalitèt i 70 graders vinkel (=lie:en på de flesta putters).
Du sätter hälen på puttern i lätt kontakt med skenan och bibehåller kontakten
genom hela rörelsen. Du bibehåller samma puttplan genom hela rörelsen. Kan
användas på korta eller långa puttar, inomhus eller utomhus. Lär dig ett
puttspår som är inside-square-inside. Se video-klipp på hemsidan
Putting Plane System Edge 70 vit + Spegel Edge 1149:- Upprepa samma
rörelse varje gång. En puttskena i högsta kvalitèt i 70 graders vinkel (=lie:en
på de flesta putters). Du sätter hälen på puttern i lätt kontakt med skenan och
bibehåller kontakten genom hela rörelsen. Du bibehåller samma puttplan
genom hela rörelsen. Kan användas på korta eller långa puttar, inomhus eller
utomhus. Lär dig ett puttspår som är inside-square-inside. En stor puttspegel
medföljer även i paketet. Du kan se ögon, huvudet, axlarna, skaftet, armarna.
Går utmärkt att använda produkterna tillsammans eller separat. Spegeln är
också utformad för att kunna användas med olika övningar som
grindövningar för klubbhuvudet eller bollen. Se video-klipp på hemsidan
Putting System inside: Pris 695:- Special spegel med löstagbar skena som
lär dig en perfekt puttningsrörelse. Du ser ett streck som du siktar mot ditt
mål och ett streck som du ställer in klubbhuvudet square mot målet. I den
ser du ögonen ovanför bollen och axlarna square. Du drar sedan puttern mot
skenan och lär dig en rörelse in-square-in. Det ingår bara 1 st skena i paketet.
För korta och mellan-långa puttar. Puttplanet 72 grader
Video-klipp finns på hemsidan.
Putting System Square: Pris 695:-/st Special spegel med löstagbara skenor
lär dig en perfekt puttningsrörelse. Du ser ett streck som du siktar mot ditt
mål och ett streck som du ställer in klubbhuvudet square mot målet. I spegeln
ser du ögonen ovanför bollen och axlarna square. Du drar sedan puttern mot
skenan (tån eller hälen) och lär dig antingen en square-square-square rörelse
rakt bakåt och rakt igenom (90 grader) För korta puttar inom 3 meter.
Video-klipp finns på hemsidan.
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Putting system Dual square 895:- Special spegel med löstagbara skenor
lär dig en perfekt puttningsrörelse. Du ser ett streck som du siktar mot ditt
mål och ett streck som du ställer in klubbhuvudet square mot målet. I spegeln
ser du ögonen ovanför bollen och axlarna square. 2 st skenor ingår; en
innanför bollen och en utanför bollen. Du drar sedan puttern mot
skenan (tån eller hälen) och lär dig antingen en square-square-square rörelse
rakt bakåt och rakt igenom (90 grader) För korta puttar inom 3 meter.
Video-klipp finns på hemsidan.
Putting System Dual Inside 895:- Ett unikt puttningssystem med vinklade
skenor som lär dig en inside-square-inside puttrörelse. Spegeln gör att du har
kontroll över ögonen, huvudet, putterhuvudet. Du kan antingen lägga hälen
eller tån på putterhuvudet lätt mot skenan och bibehålla kontakten genom hela
rörelsen. Du behåller samma puttplan på detta sätt genom puttrörelsen. För
korta till mellan-långa putter max 4-5 meter. Se video-klipp på hemsidan.
Putting System PLUS 895:-/st Består av 2 st produkter; Putting System +
utbyggnadsspegel.Special spegel med löstagbara skenor lär dig en perfekt
puttningsrörelse. Du ser ett streck som du siktar mot ditt mål och ett streck
som du ställer in klubbhuvudet square mot målet. I spegeln ser du ögonen
ovanför bollen och axlarna square. Du drar sedan puttern mot skenan och lär
dig antingen en rörelse rakt bakåt och rakt igenom eller en rörelse in-squarein. Innehåller endast en typ av skena (antingen Square eller Inside). Innehåller
också en utbyggnadsspegel för bättre kontroll över axlarna, armarna och
putterskaftets vinkel i förhållande till putterhuvudet. Video-klipp finns
Puttlaser inomhus 295:- En enkel och prisvärd laser som du fäster på valfri
putter (på skaftet). Ger en laserpunkt som visar hur du siktar med
putterhuvudet. Utmärkt när du tränar puttning inomhus på puttmattor eller
inomhusgreener eller bara tränar på att sikta med putterhuvudet.
Puttlaser Pro inomhus utomhus 1295:- En högklassig puttlaser som du kan
fästa på valfri putter. Du kan vrida stålen fram mot putterhålet eller ha den
ovanför bollen och fokusera på bollträffen och bollspåret. Mycket bra att
använda tillsammans med många av våra andra putthjälpmedel; grindtränare,
bullseye cup, true putting roll etc. Hjälper dig med siktet, visualiseringen,
uppställningen samt svingspåret. Fungerar på vänster- eller höger putters.
Se video-klipp
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.

Puttgreen paket 330 cm x 60 cm 1995:- 1795:- Innehåller en puttmatta som
är 330 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
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Puttgreen paket 360 cm x 60 cm 2395:- 1995:- Innehåller en puttmatta som
är 360 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttgreen paket 410 cm x 60 cm 2695:- Innehåller en puttmatta som är
410 cm x 60 cm med 2 stycken golfhål samt 2 hålkoppar, putting clip,
puttlaser samt axel pendeltränare. Nu kan du öva puttning var som helst med
direkt feedback året runt! Se video-klipp på hemsidan
Puttlinjalen längdkontroll och sikte 159:- Ett hjälpmedel för puttning som
du kan använda till många saker. Du kan förbättra längdkontrollen på din
puttning, siktet, utgångsvinkeln på bollen, tempot. Längden cirka 1 meter.
Puttmatta med hålkopp 3 meter x 30 cm 495:- En puttmatta med tjocka
linjer i puttytan. En enkel mobil puttkopp medföljer som du kan placera var
som helst på puttmattan. Enkel väska att förvara puttmattan medföljer också.

Puttmatta med flagga och puttboll 183 cm 249:- En enkel puttmatta med
mini flagga och speciell puttboll. Puttmattan är 183 cm lång. Hålet är lite
upphöjt i förhållande till resten av puttmattan. Söker du en enkel puttmatta
att träna på så är detta ett bra alternativ eftersom det medföljer en speciell
puttboll.
Puttmatta med retur + tillbehör 595:- 499:- Det här är en prisvärd
puttmatta för den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Medföljer
även golf dvd samt tillbehör. Att sänka puttar inom 2 meter ute på banan är en
av de allra viktigaste sakerna att lära sig. Ett puttmatta med två stycken hinder
framme vid hålet. En uppskattad present till alla typer av golfspelare.
Medföljer även golf-flagga + puttlinje-verktyg + golf dvd (förbättra ditt spel;
engelska). Längd: 2 meter
Puttmatta med retur standard 379:- 349:- Det här är en enkel puttmatta för
den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Att sänka puttar inom 2
meter ute på banan är en av de allra viktigaste sakerna att lära sig. En
puttmatta med två stycken hinder framme vid hålet. En uppskattad present till
alla typer av golfspelare. Längd: 2 meter. Ej presentförpackning (brun låda)
Puttmatta med retur standard 399:-369:- Det här är en enkel puttmatta för
den som vill öva puttning hemma eller på kontoret. Att sänka puttar inom 2
meter ute på banan är en av de allra viktigaste sakerna att lära sig. En
puttmatta med två stycken hinder framme vid hålet. En uppskattad present till
alla typer av golfspelare. Längd: 2 meter. Presentförpackning
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Puttmatta mini 3 meter x 20 cm 399:- Det här är en puttmatta i högkvalitet
med gummibotten. Den håller formen även om den rullas ut direkt, därför är
den utmärkt att ha på resan. En mobil hålkopp med flagga ingår även i
produkten som du kan placera var som helst på puttmattan.
Puttmatta med hinder 250 cm x 50 cm 495:- Det här är en bred puttmatta
med vattenhinder och bunker framme vid hålet. Bredden på mattan gör att du
kan stå på mattan när du puttar vilket gör det mer verklighetstroget när du
siktar etc. Storlek: 250 cm x 50 cm.
Puttmatta med retur 2 olika hål proffsig 260 cm 895:- Det här är en unik
och proffsig puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som du
sedan enkelt kan ta bort med medföljande borste. Puttmattan har 2 olika hål;
ett hål i normal storlek och ett mindre hål. Gör att du kan träna mot 2 olika
mål samtidigt och det mindre hålet gör att även duktiga puttare får bra
träning.Storlek: 260 cm x 41 cm. Se video-klipp på hemsidan
Puttmatta Professional mini 270 x 20 529:- Det här är en unik och proffsig
puttmatta med konstgräs. Du ser bollspåret efter bollen som du sedan enkelt
kan ta bort med medföljande borste. Längd: 270 cm x 20 cm
Puttmatta professionell lutning & olika hastighet 1495:- En puttmatta som
har det mest du kan begära; olika lutningar (6 st lutningsklossar) och olika
hastighet (4 olika hastigheter). Mattan är 3 meter lång och det ingår en mängd
olika övningar och spel du kan träna på för att göra din träning roligare och
effektivare. Mattan har också olika zoner och streck för att göra träningen
effektivare och feedbacken direkt! Ett mobilt golfhål medföljer också varan.
Puttmatta med bollspår + olika hastighet mm 1395:- Den här unika
puttmattan visar dig visuellt ett bollspår efter din putt, det gör att du kan
enklare lära dig att visualiser dina puttar på banan och gör också att du kan
enkelt justera din puttlinje. Den unika puttmattan gör också att du kan öva
puttar på olika green hastigheter; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern.
Ibland korta och ibland längre puttar. Mycket mer än en vanlig puttmatta med
andra ord! Puttmattan är av hög kvalitét och ytan ligger platt mot golvet.
Se video-klipp på hemsidan för ytterligare information
Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 3 meter 1095:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 3 meter x 60 cm
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Puttmatta Well Pureing Putt-systemet 5 meter 1695:- Mer än en
högklassig puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner
och olika övningar och spel. 4 st olika hastigheter har du med denna
puttmatta; 12.5, 10.5, 10.2 eller 8.0 på Stimpmetern. Den kan användas
inomhus eller utomhus. Kan tvättas i 30 grader. Storlek: 5 meter x 60 cm
Puttmatta Welling Putt-systemet 3 meter 1195:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 3 meter x 50 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 4 meter 1695:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
50 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 4 meter x 60 cm. Se video-klipp
Puttmatta Welling Putt-systemet 8 meter 3895:- Mer än en högklassig
puttmatta, det är ett helt putt-träningskoncept med olika puttzoner och över
70 st olika övningar och en väska. Kan användas inomhus eller utomhus.
Längd 8 meter x 90 cm. Se video-klipp
Puttningsclip Sweet spot 360 3-pack 139:-/pack De flesta lite sämre
puttare missar sweet spot i puttern medan duktiga puttar träffar sweet spot i
puttern. Genom att träffa mitt i träffytan så får du mer och stabilare energi ut i
bollen från puttern. Det gör bland annat att bollen rullar stabilare (motstår
ojämnheter bättre etc) och du kan lättare bedöma hur hårt du måste slå putten
varje gång (längdkänsla). Med det här unika putter-clipet så lär du dig att
träffa mitt i sweet spot; inte för högt eller lågt eller för mycket ute på tån eller
för mycket mot hälen. Utmärkt att ha på puttern när du övar puttning!
Se video-klipp på hemsidan
Puttningspaket small 1295:- (1036:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar putt-träningen. Innehåller 3 st Mobila Golfhål + 2 st Puttnings
clip + 2 st Putt-linor Rak linje + Puttspegel Basic liten + 1 st Grindtränare
mall + 1 st Perfect Putt skena
Puttningspaket medium 2295:- (1836:- utan moms) Ett paket som
förenklar och förbättrar putt-träningen. Innehåller 2 st Tunga Puttbollar + 2 st
Golf Metronom Pro + 2 st Bulleye cup + 2 st Putting Arc T3 + 1 st Putt &
Chip Brace
Puttningspaket large 4495:- (3596:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar putt-träningen. Innehåller 1 st gångjärns putter + 2 st True Roll
tränare + 3 st Puttspegel Pro Plus (liten) + 1 st Putter impact system Hank
Haney + 1 st Puttnings bältet + 1 st Putter flexibelt skaft (justerbart flex)
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Puttningsspegel 429:- Du får full kontroll över uppställningen och hur du
siktar med klubban etc. Enkelt att se att axlarna, klubbhuvudet, ögonen har
rätt position vid uppställningen och genom hela rörelsen. Extremt tunn och
hållbar spegel med siktstreck för klubbhuvudet, axlarna, mållinjen etc
Mått: 44 cm x 24 cm (stor modell) Video-klipp finns på hemsidan
Puttningsspegel med grindtränare stor 549:- Du får full kontroll över
uppställningen och hur du siktar med klubban etc. Enkelt att se att axlarna,
klubbhuvudet, ögonen har rätt position vid uppställningen och genom hela
rörelsen. Extremt tunn och hållbar spegel med siktstreck för klubbhuvudet,
axlarna, mållinjen etc. Även enkelt att göra grindövningar för klubbhuvudet
och bollen (håll i spegel för peggar). Fodral medföljer.
Mått: 44 cm x 24 cm (stor modell) Video-klipp finns på hemsidan
Puttningsspegel Plus 649:- Består av 2 olika produkter; en stor
puttningsspegel + en utbyggnadsspegel. Nu kan du se axlarna, ögonens,
armarnas, klubbhuvudets position vid uppställningen och genom rörelsen
samt putterskaftets förhållande till putterhuvudet. Extremt tunn och hållbar
spegel med siktstreck för klubbhuvudet, axlarna, mållinjen etc. Fodral ingår.
Video-klipp finns på hemsidan
Puttningsspegel – utbyggnad 299:-/st En utbyggnadsspegel till vår stora
puttningsspegel. Den läggs på insidan av den stora spegeln och visar
axlarnas och händernas position samt putterskaftets position i förhållande till
putterhuvudet (inte för långt fram eller långt tillbaka). Kan även änvändas
tillsammans med vår Putting System, Putting System Pro, Putting Arc T3
eller Putting Arc MS3 för samma feedback! Video-klipp finns på hemsidan
Puttspegel med Puttspår-tränare Standard 399:- En puttspegel med
puttspår peggar som styr ditt puttspår. Tunn och hållbar spegel som levereras i
fodral. Mått: 40 cm x 25 cm (liten modell). Se video-klipp på hemsidan
Puttspegel med Puttspår-tränare Stor 549:- En puttspegel med
puttspår peggar som styr ditt puttspår. Tunn och hållbar spegel som levereras i
fodral. Mått: 55 cm x 30 cm (stor modell). Se video-klipp på hemsidan
Puttspegel Pro Plus liten 449:- Nu kan du enkelt se till att du alltid ställer
upp och siktar rätt med puttern, har ögonen ovanför bollen etc. Tunn och
hållbar spegel som levereras i fodral. Påverkar inte bollen på något onaturligt
sätt, bollen ligger på marken. Inbyggd grindtränare i spegeln. Mått: 30 cm x
14.5 cm (liten modell). Skyddsfilm ingår. Video-klipp finns på hemsidan
Puttspegel Basic liten 249:- Nu kan du enkelt se till att du alltid ställer upp
och siktar rätt med puttern, har ögonen ovanför bollen etc. Tunn och hållbar
spegel som levereras utan fodral. Påverkar inte bollen på något onaturligt sätt,
bollen ligger på marken. Mått: 30 cm x 14.5 cm (liten modell).
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Video-klipp finns på hemsidan
Puttspegel Edge Stor 795:- En stor puttspegel där du kan se ögon, huvudet,
axlarna, skaftet, armarna. Den är också anpassad för att göra en rad olika
övningar; grindövningar för putterhuvudet eller bollen. Fodral medföljer en.
Se video-klipp på hemsidan.
Puttspegel stor Basic Plus med grindtränare 449:- En lite större puttspegel
med grindfunktion för putterhuvudet. Du ser ögon och huvudets rörelse, har
siktstreck för putterhuvudet, enkelt att rikta mot målet.

Putt-tränare flexibelt komplett system 1195:-895:- Marknadens mest
flexibla och avancerade puttsystem och puttränare under 1500:-. Du kan
använda den som grindtränare, justerbart puttspår, med eller utan bottenplatta,
med eller utan skenor, med eller utan ”peggar”. Använda så mycket som du
behöver eller hur lite du behöver. Upprepa samma putterspår, utgångsvinkel,
uppställning, sikte, från mycket hjälp till lite hjälp; anpassas efter hur duktig
du är eller vad du trivs med. Produkten anpassas efter dig så att du inte
behöver anpassa dig efter produkten! Se video-klipp på hemsidan.
Putt-tränaren rakt puttspår 349:- Om du vill lära dig att putta rakt bakåt
och rakt igenom på korta puttar eller på längre så att detta en produkt för dig.
Du har visuella hjälpmedel och grindar som hjälper dig att lära in en sådan
puttrörelse på kortare tid.
Putt-tränaren Rakt puttspår + Putt-linjalen 495:- Om du vill lära dig att
putta rakt bakåt och rakt igenom på korta puttar eller på längre så att detta en
produkt för dig. Du har visuella hjälpmedel och grindar som hjälper dig att
lära in en sådan puttrörelse på kortare tid. I paketet ingår även en Putt-linjal
som förenklar siktet, längdkontrollen, tempot mm.
Refiner gångjärns-putter 995:- 895:- En putter som ger dig omedelbar
feedback om du tar tillbaka den på ett felaktigt sätt. Fungerar som en vanlig
putter om du gör rätt med går inte att putta med, den böjer sig, om du gör fel.
Finns i vänster eller höger. Se video-klipp på hemsidan
Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
Siktpinne Pro 1 st 175:-/st Använd den här siktpinnen separat eller
tillsammans med vårt utbyggbara Siktsystem golf. Finns hål i varje ände av
pinnen så att du enkelt och lätt ska kunna sätta fast den i marken med peggar.
Mycket slittålig siktpinne i högsta kvalitét. Se video-klipp på hemsidan
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Siktpinnar Pro 2 st 339:-/set Använd de här siktpinnarna separat eller
tillsammans med vårt utbyggbara Siktsystem för golf. Finns hål i varje ände
av pinnen så att du enkelt och lätt ska kunna sätta fast den i marken med
peggar. Mycket slittålig siktpinne i högsta kvalitét.
Se video-klipp på hemsidan
Sikt-kors för sikt-pinnar eller klubbor 139:-/st Använd detta sikt-kors
tillsammans med våra Siktpinnar Pro för att få 90 grader mellan siktpinnarna;
skapa boll-linje, skapa järnvägsspår (2 olika sikt-kors) etc. Kan även
användas med andra typer av sikt-pinnar eller golfklubbor för sikthjälp.
Siktpinnar golf 2 st 169:- 129:- De här sikt pinnarna är väldigt användbara
när du tränar. Du kan använda dem på många olika sätt; du kan trycka ner
dom i marken utanför höfterna/knäna för att få feeback när du svajar i
nersvingen eller baksvingen, du kan lägga dom ner på marken för att få en
referenslinje för mållinjen eller för stancen, du kan trycka ner dom i marken
för att få en referens för boll-linjen eller svingplanet, du kan använda dom på
greenen för att förenkla uppställning och sikte.
Siktpinnar golf 2 st delbara 149:- De här sikt pinnarna är väldigt
användbara när du tränar. Du kan använda dem på många olika sätt; du kan
trycka ner dom i marken utanför höfterna/knäna för att få feeback när du
svajar i nersvingen eller baksvingen, du kan lägga dom ner på marken för att
få en referenslinje för mållinjen eller för stancen, du kan trycka ner dom i
marken för att få en referens för boll-linjen eller svingplanet, du kan använda
dom på greenen för att förenkla uppställning och sikte. Delbara siktpinnar tar
mindre plats i bagen och du har fler användningsområden
Smartphone hållare med stativ 295:- 199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till Passar iPhone 4, 4s
och 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till Passar
iPhone 4, 4s och 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör
du ner i marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och
siktet medan du filmar.
Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 449:- 319:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
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Ingår gör även en extra delbar siktpinne för att förenkla sikte och uppställning
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Spot On Putting Laser 349:- En siktlaser som du använder bland annat för
att rikta in speglar och andra produkter rakt mot målet. Det har visat sig att
även caddies och tourspelare är inte alltid överens om har produkterna ska
peka för att vara rakt mot målet (ögonen kan lura dig). Den här produkten
visar en rak laserlinje. Se video-klipp
Stan Utley's Learning Curve 1095:- Ett puttningssystem som satts ihop av
USA:s nya puttningsguru, Stan Utley's. Lär ut en bekväm, avslappnad och
atletisk uppställning och naturlig puttningsrörelse. Består av: Puttningsskena,
sikt-skena, DVD/CD (instruktioner) + väska. Se video-klipp
Stan Utley's Learning Curve PLUS 1395:- Ett puttningssystem som satts
ihop av USA:s nya puttningsguru, Stan Utley's. Lär ut en bekväm, avslappnad
och atletisk uppställning och naturlig puttningsrörelse. Består av: Puttningsskena, sikt-skena, DVD/CD (instruktioner) + väska samt utbyggnadsspegel
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Se video-klipp på hemsidan
Super puttningsspegeln 1395:- En puttspegel utöver det vanliga med
livstidsgaranti (vanlig användning). Med ofantliga inställningar med peggar i
framsvingen eller baksvingen. Gjord i rostfritt stål i hösta kvalitét; du ser
ögon, axlar, putterhuvud, putterskaft etc. Väska, rengöringsduk samt
instruktioner medföljer.
Sving-sele golf 395:- En klassisk svingsele för att synkronisera axlarna,
armarna och handlederna i svingen. Kan dra användas med en eller bägge
armarna samtidigt (bägge armarna vid korta slag oftast och en vid längre
slag). Lär dig att rotera överkroppen, synkronisera svingen, få bättre och
renare bollträff, bättre längdkontroll mm. Se video-klipp
Swing Perfect Gyro Trainer 795:- En unik svingprodukt som ger dig direkt
feedback när du tar klubban 3 grader utanför det rätta svingplanet. Du kan
använda den på valfri golfklubba och du kan även slå bollar med hjälpmedlet.
Den vibrerar när du du gör fel så du känner var i svingen du gör fel och när du
gör det! Fungerar för både vänster eller högerspelare.
Se video-klipp på hemsidan.
Sänk fler puttar paket 1029:- 799:- Ett paket för den som vill förenkla och
förbättra spelet på och omkring greenen; typ lära sig läsa greener på rätt sätt,
förbättra tempot i puttningen och chippningen, förbättra sig på korta eller
längre puttar i lutning etc. I paketet ingår 3 st olika produkter; 1 st golf
metronom pro, 1 st puttkopp bullseye (30% mindre hål + mycket mer) samt
1 st golfgreen lutningsklocka som visar hur mycket greenen lutar vid olika
avsnitt eller vid hålet. Se video-klipp på hemsidan
Tempo putting tray 109:- Med den här enkla och finurliga produkten kan
du förbättra tempot och rytmen i puttningen. Du sätter den på valfri putter och
lägger sedan en boll i en av de två hållarna (2 olika svårighetsgrader). Sedan
är målet att göra puttrörelsen och behålla bollen i hållaren. Har du ryckigt och
ojämnt tempo så ramlar bollen ner. Har du en jämn och lugn rörelse så kan du
behålla bollen i hållaren. Du använder din egen putter.
Tour Tempo CD II 27/9, 24/8 eller 21/7 349:- Tour Tempo-tonerna följde
med boken (svingtonerna), men vill du påskynda inlärningen kan du skaffa
dessa extra cd-skivor med musikspår som går i samma takt som tempotonerna. Utmärkt att lyssna på när du kör bil till banan eller till jobbet eller
när du tränar på rangen eller spelar övningsrundor på banan. Innehåller
30 sånger allt från pop till blues på en cd-skiva. På cd skiva 2 ingår spår för
att öka fokusering, avslappning mm. Allt med respektive tempotoner inbakat.
Finns: antingen 27/9, 24/8 eller 21/7 tempo
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Tour Tempo Spelaren 749:- 595:- Det här är en unik Tour Tempospelare med både sving- och de nya närspels-tonerna. 4 st toner för
svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya närspelstonerna;
14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning, bunkerslag etc).
Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till spelaren,
hörsnäcka till spelaren samt cd med 6 st musikspår per TourTempo ton (27/9,
24/8, 21/7 = svingtoner) som du kan lyssna på i bilen etc för att påskynda
inlärningen. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo Mikro-spelaren från 995:-795:- Det här är en unik Tour
Tempo spelare, extremt liten, med både sving- och de nya närspelstonerna.
4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya
närspels-tonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning,
bunkerslag etc). Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till
spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren, uppladdningsbart batteri med
adapter (amerikanskt uttag) med eller utan svensk adapter. Se video-klipp
Tour Tempo boken + Spelaren Paket 895:-795:- I paketet ingår både Tour
Tempo boken ovan samt Tour Tempo Spelaren ovan. Läs vidare ovan för
specifikation. Paketet innehåller all information du behöver för att till fullo
kunna utnyttja Tour Tempo konceptet för att förbättra din golf.
Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo boken + Mikro-spelaren Paket från 1195:-995:- Det här är en
unik Tour Tempo paket med bok och mikro-spelaren samt med både svingoch de nya närspelstonerna. 4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt
4 st toner med de nya närspelstonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid
puttning, chippning, bunkerslag etc). Medföljer gör en bok, en spelare, dvd
med instruktioner, fodral till spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren,
uppladdningsbart batteri med adapter (amerikanskt uttag) med eller utan
svenska adapter. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer Standard 379:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Se video-klipp på hemsidan
True Putting Roll Trainer Pro 379:- En produkt som lär dig att sätta rätt
rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Detta är en väldigt svår nivå inget för vanliga
golfspelare. Se video-klipp på hemsidan
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True Putting Roll Trainer + spegel 795:- En produkt som lär dig att sätta
rätt rull på bollen; dvs ända över ända så att den rullar rakt och start. Ytan på
produkten gör att små avvikelser förstoras och du kan jämföra dig mot tour
spelare i precisionen och utgångsriktningen upptill 3-5 meter. Kan användas
inomhus eller utomhus. Medföljer även en liten puttspegel med grindtränare
för att optimera din puttning och din tid. Se video-klipp på hemsidan
Träningstillbehör paket 1795:- (1436:- utan moms) Ett paket som gör
träningen roligare och effektivare. Innehåller 3 st Mobila Golfhål + 2 st
5-pack distanskoner + 2 st 4- pack Green mål + 2 st 2-pack Målcirklar Small
och Medium
Tunga puttbollar av stål 3-pack 439:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tunga puttbollar av stål 2-pack 299:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tung puttboll av stål 1-pack 169:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 369:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
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Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 329:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm 459:- En liten golfmatta
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför
mattan. Golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 2195:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2695:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
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tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Chipnät (lättvikt) 169:- 129:- En produkt som gör det enkelt att öva
chippning och korta pitchar hemma; inomhus eller utomhus. Enkelt att fälla
up och att vika ihop!
Chipnät/pitchnät stort 5-i-1 249:- Ett större chip/pitch nät med 5 mål i
samma produkt. Utmärkt för hemmabruk, golfanläggningar etc. Kan användas
inomhus eller utomhus.
Chipmatta / utslagsmatta 60 x 30 cm 295:- 199:- En klassisk och
chipmatta/ utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att
ha på rangen, inomhus eller utomhus. Slår du fulla järnslag inomhus måste du
ha en matta under. Tjockleken på mattan 1 cm. Du kan slå chippar, järnslag
eller driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer (förbrukningsvara)
Chipmatta / Övningsmatta golf 349:- 229:- Det här är en golf övningsmatta
och ett träningsystem för inomhus eller utomhus. Du kan använda den för
närspelet eller för svingen. Kan användas för chippning, järnslag, driverslag
(gummi pegg medföljer), puttning (i putterhålet som finns i mattan). Ett
golfmatta för den som vill kunna träna det mesta hemma! En plastboll med
hållare och nylonlina ingår också i produkten!

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfhjälpmedel för golfsvingen - grunderna
Här hittar du våra olika typer av hjälpmedel för att förenkla och förbättra grunderna inom
golfsvingen; allt från greppet och uppställningen till viktförflyttningen, balans och tempot. Många
av produktern påskyndar din inlärning av bra svingteknik, gör att du kan förbättra din sving med
hjälp av direkt feedback på olika sätt. Du hittar också träningsutrustning för din golfsving som du
kan använda hemma eller på rangen. Du behöver ofta inte träna mer utan träna effektivare och bättre
och det gör du med rätt feedback när du tränar oavsett var någonstans du tränar din sving.
Automatisk Wedge Svingtränare 795:- Nyckel till att kunna scora är att
kunna slå inspelen nära flagg och sänka putten. Proffsen är extremt duktiga på
att en-putta inspel de gjort med wedgen. Nu kan vem som helst lära sig
samma teknik som nästan varje tour proffs använder för att bestämma längden
på olika svingar med wedgen. Produkten lär dig 3 olika positioner i svingen,
den säger till när du har nått aktuell position med en ton så att du kan vända
och svinga ner mot bollen. Se video-klipp på hemsidan
Avståndskoner för golf 5-pack 79:- Stapelbara avståndskoner för golf som
du enkelt kan ha i bagen. Bra att ha vid wedge träning bland annat. Ger bättre
feedback vid avståndsträning.
Avståndskoner 5-pack + Närspelsmål 4-pack 179:- Ett träningspaket som
gör träningen roligare och mer effektiv. Mycket bra vid puttning, chippning
och pitchning bland annat. Kan enkelt läggas ut på greenen, foregreen eller
liknande. Konerna kan användas för bättre feedback vid wedgeträningen eller
liknande.
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Balans-stav golf 349:- Har du ibland problem med balansen när du svingar
eller har du problem att hitta en kraftfull uppställning? Genom att använda
den här produkten så hittar du snabbt rätt balans, mitt på foten för bästa
balans och kraft. Kan användas vid puttning och närspel eller vid fullsving.
Se video-klipp på hemsidan
Balans-stav Plus golf 459:- En balansstav som du ska stå på för att förbättra
din viktfördelning och din balans. Den kan användas på många olika sätt för
att utsätta kroppen för ”sämre balans” så att kroppen kan förbättra balansen i
golfsvingen, puttningen eller närspelet. Hållbar 2-delad konstruktion.
Se video-klipp
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Bollplockare golf 24 st bollar 195:- 139:- En unik golfplockare för dina
träningsbollar hemma eller runt övningsgreenen etc. Du kan enkelt förvara
den i din golfbag. En slitstark och hållbar konstruktion gör att du både sparar
plats i bagen och tid när du plockar upp dina övningsbollar. Du placerar
enkelt den öppna änden över bollen du ska plocka upp och "klickar" in bollen
i röret. Röret rymmer 24 st golfbollar, du kan enkelt tömma röret på bollar en
i taget eller alla bollar på en gång. Du kan enkelt frigöra bollarna med
antingen foten eller tummen (en åt gången)
Bunker Pro golf 559:- Ett effektivt hjälpmedel i bunkern så att du kan lära
dig att slå riktiga bunkerslag. Består av en bas och en svingspår-stav. Du ska
undvika basen och träffa sanden. Om du träffar staven så har du ett felaktigt
svingspår eller felaktigt avstånd till bollen. Du lär dig sedan att variera
mängden sand beroende på typ av sand och typ av slag. Se video-klipp.
Bättre grepp 109:- 1-pack, 229:- 3-pack Nu kan du lära dig att hålla lösare i
klubban och få högre fart och bättre riktning. Genom den här produkten så har
du hela tiden ett fast grepp om klubban utan att du behöver hålla i klubban
”hårt”. Du lär då kroppen att hålla lösare i klubban. Fungerar även bra för
personer som har problem att hålla i klubban i fart pga reumatism och andra
åkommor. Nu får du ett fast grepp! Se video-klipp på hemsidan
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta)
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas innomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m+nät/projektionsduk 7995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
Extra stor sportnätbur proffsig 3x3x3 mter 5595:- En jättestor sportnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Nät samt stålrör ingår i paketet
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Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung hö 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning 2-pack medium/tung vä 449:- 399:- Nu
kan du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 2 st olika
motståndsband; medium och tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Medium 1-pack vä 339:- 299:- Nu kan
du träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; medium, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack hö 339:- 299:- Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp höger, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Golf Styrketräning Tungt 1-pack vä 339:- 299:-Nu kan du
träna golf specifika muskler hemma eller på resan och stärka dina
golfmuskler under säsongen eller under uppehåll! Paketet innehåller 1 st
motståndsband; tungt, 1 st golfgrepp vänster, förvaringsväska,
instruktionsblad med 18 st övningar. Se video-klipp på hemsidan
Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:- 399:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:- 499:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
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skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Golf Aiming Alignment Pro 1395:- Ett unikt hjälpmedel som hjälper dig
och ger dig direkt feedback hur du siktar. Antingen ljudlig eller
vibrationsfeedback. Vänster, Höger eller Perfekt i förhållande till målet som
du står rakt imot vid kalibreringen vilket alla bra golfspelare gör i sin rutin
innan slaget (du förstärker rutinen med hjälp av apparaten).
Se video-klippet på hemsidan
Golf gym komplett 695:-/st Paketet innehåller 3 st olika belastningsband;
lätt, medel och tung, dvd med övningar och bonusmaterial, 1 st speciellt golfgrepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller högerspelare
(greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Golf gym lätt, medel eller tung 399:-/st Paketet innehåller 1 st
belastningsband; lätt, medel eller tung, dvd med övningar och bonusmaterial,
1 st speciellt golf-grepp handtag. Finns modeller för både för vänster- eller
högerspelare (greppet är olika) Se video-klipp på hemsidan
Golf Coil Master Swing 179:- En produkt som lär dig att vrida överkroppen
mot underkroppen. Bibehåller avståndet mellan främre- och bakre benet
genom svingen vilket också ger bättre kontroll och balans. Du kan också sätta
bandet på bakre foten och främre underbenet/knäet för att lära sig slå mot en
solid vänstersida (högerspelare). Kan användas av vänster eller höger-spelare.
Golf hemmarange träningssystemet 1095:- Ett unikt hemma-range system
som du kan använda inomhus eller utomhus. Den speciella range duken har
olika fält där bollarna kan fastna om du träffar rätt. Utmärkt för hemmabruk
eller skolor etc. Innehåller stativ, duk, 6 st speciella gummibollar med
karborrelåsning (känns som golfbollar i träffen)samt golfmatta.
Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
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som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
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chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Mini green 3 x 1.5 meter med ruff 4295:- En mini green med 3 st olika
hål och en ruff runt hela greenen. Utmärkt att träna puttning året runt.

Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golf impact trainer järnklubbor 299:- Den här unika impact-tränaren lär
dig att slå ner på bollen med dina järnklubbor samtidigt som den förbättrar
ditt sikte och ditt svingspår. Du får direkt feedback på ditt svingspår genom
att jämföra dina torvor mot riktningen på produkten. Du lär dig att förbättra
bollträffen med dina järnklubbor.
Golf in Sync 595:- Ett hjälpmedel som du kan använda när du svingar,
chippar, i bunkern eller pitchar. Hjälper dig med svingplanet och att
synkronisera kroppen när du svingar, chippar eller pitchar. Du kan slå bollar
med hjälpmedlet. Se video-klipp på hemsidan
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Golfklubba Förbättra din bollträff och inspel 995:- Det här är en unik
golfklubba som tagit fram för att förbättra viktförflyttningen och främre
handledens position vid bollträffen. En extra tjock sula på klubban överdriver
alla felen så att du ser när du gör rätt och när du gör fel.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
Golfmatta med inbyggda bollar 395:- En golfmatta som är 45 cm x 25 cm
och har 2 st inbyggda bollar du kan slå på. 1 st golfboll sitter fast på en
plastarm och roterar runt en axel. Den andra bollen är i plast och sitter fast i
ett snöre. Utmärkt golfmatta för nybörjaren som vill prova på och slå lite slag
hemma eller hålla igång svingen inomhus eller utomhus.
Golf MISIG 3-in-1 Stretching Styrka Svingrörelse 949:- En unik produkt
som har 3 funktioner i en. Lär dig golfens viktigaste stretch övning där du
ökar smidigheten samtidigt som du ökar styrkan i ryggen och axlarna. Du kan
också stärka styrkan i ryggen och främre axeln genom att träna nedsvingen.
Genom att förbättra baksvingen och längden på baksvingen så får du en
inifrån och ut nedsving. Se video-klipp
Golf siktpinnar med kors + spegel standard 419:- Siktpinnar 3 st med ett
siktkors samt en spegel. Gör att du enkelt kan kontrollera din uppställning och
sikte samt lära dig att ställa upp lite stängt eller lite öppet för att forma dina
slag (slå fade eller draw). Medföljer även ett fodral till produkten som får
plats i bagen. Se video-klipp.
Golf siktpinnar Plus 199:- Ett effektivt system för att förbättra siktet och
uppställningen näSr du tränar närspelet eller svingen. Systemet består av 2 st
siktpinnar på 122 cm samt 2 st träningskors som gör att du kan binda ihop
flera olika siktpinnar till olika formationer. Köper du fler förpackningar så
kan du ha större och effektivare formationer som du använder när du tränar!
Färg på siktpinnarna är gula.
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
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Golf-simulator hemmabruk + golfmatta 6795:- 6195:- Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå
riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare
kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic + Stancematta hemmabruk 7795:-6895:- Ett
simulator paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75
cm x 50 cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka.
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. En Stance-matta ingår också 75 cm x 50 cm att stå på.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus paket för hemmabruk 7195:- 6595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
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Golf-simulator Basic Plus + Stancematta hemmabruk 8095:-7595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. En stance
matta 75 x 50 cm ingår att stå på. Se video-klipp
Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus.
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Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En golfspegel konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar
armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med rak botten
mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan användas
vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under träningen!
Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan
Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf stance balanstränare justerbar 795:- Detta är en uppblåsbar
balansbom och balanstränare för golf. Genom att variera lufttrycket så kan du
träna på olika lutningar och förbättra din balans och svingrörelse. Kan
användas vid fullsving, chippning eller puttning. Se video-klipp
Golf sving impact bollen 439:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf sving impact bollen 399:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf Swing Plane Checker system 1495:- Detta är ett svingplan system som
fungerar för både enplans- eller flerplans-svingen. Ett justerbart svingplan
som ger dig visuell och kinistetisk feedback hela tiden. Du drar enkelt
klubban mot planet (olika plan beroende på hur lång du är och vilken klubba
du har) vilket gör att du kan upprepa samma svingrörelse gång på gång. Den
påskyndar inlärningen av en golfsving i rätt plan. Du får hjälp med med planet
från starten av baksvingen till 3/4-toppositionen genom att fysikt kunna känna
rätt plan i både baksvingen och nedsvingen. Enkel av justera. Se video-klipp
Golf Swing Core Linker 369:- Ett hjälpmedel för att synkronisera armarnas
och överkroppens rörelse. Du kan använda bägge underarmsdynorna eller en
åt gången. Du får omedelbar feedback om du tappar kontakten mellan
underarmen och överkroppen. Lär de stora muskelgrupperna att styra de
mindre muskelgrupperna i armarna, handlederna och händerna.
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Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
Golfsvingen Rätt handposition vid bollträffen 329:- Hjälper dig att hitta
rätt position för handlederna vid bollträffen så att höger handled är lite böjd
vid bollträffen vid fullsving, chippning eller pitchning vilket ger dig bättre
och renare bollträff samt starkare bollbana och bättre längd. Instruktions Dvd
medföljer. Endast för högerspelare (herr och dam standard storlek)
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
Golf Swing Power Stick 45” 499:- En lång träningsklubba som är 45 tum
lång och väger cirka 535 gram. Du kan använda den för uppvärmning, som
stretch pinne som sving hastighetspinne etc. Klubban har ett golfgrepp i varje
ände så det blir mindre luftmotstånd än ett klubbhuvud så du kan svinga
klubban snabbare än en vanlig driver.
Golf Svinghastighetsmätare mini 749:- En unik svinghastighetsmätare som
du sätter på valfri golfklubba som visar svinghastigheten på klubban i MPH
eller Km/timme. Du kan också slå in längden på klubban och spara statistik.
Fungerar med alla golfklubbor; driver, metalwoods, järnklubbor. Fungerar för
både vänster och höger-spelare. Skadar inte skaftet på golfklubban. Hög
noggrannhet när du slår bollar.
Golfsvingen rak vänsterarm 299:- Lär dig att hålla vänsterarmen rak i
svingen! Alla proffs håller deras främre arm; vänster armen för höger-spelare,
rak i baksvingen och i nedsvingen. Det gör att du får maximal vidd i svingen
och det ger maximal längd och säkrare bollträff. Många vanliga golfspelare
böjer vänster armen för mycket i baksvingen och tappar vidden och får både
sämre fart på klubban och sämre och ojämnare bollträff. Utan feedback är det
svårt att bli av med just detta problem, du måste få omedelbar feedback på när
du gör fel för att kunna korrigera det problemet. Kan användas av vänster
eller höger-spelare. Se video-klipp på hemsidan
Golf sikta rätt + svingspår 129:- En unik gummi pekvisare som tål att slås
på och som visar hur du ska sikta och vilket svingspår du skall ha. Du kan
lägga bollen på gummi pekvisaren och slå bollen, pegga bollen eller använda
den som en siktpinne. Du kan även använda den i närspelet. Du kan rulla ihop
produkten så att den tar minimal plats i bagen. Du kan få ett visuellt inifrån
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och ut svingspår liggande på marken under bollen!
Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.

Golfsving Stance spegel höger 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golfsving Stance spegel vänster 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golf Svingspåret inåt – square – inåt 295:- Ett svingspår du kan lägga ner
inomhus eller utomhus som efterliknar ett perfekt svingspår inåt – square –
inåt. Du lägger ned det och svingar klubban ovanför svingspåret och ser att du
håller du ovanför det korrekta svingspåret. Kan användas vid puttning,
chippning och svingen. Produkten gjord i hårdplast, pilar som pekar mot
målet och visar rätt svingspår.
Golf uppställning och svingspår system 995:- 849:- Ett komplett system
för att förbättra allt från puttning, chippning till svingen och uppställning. En
del av produkten förbättrar ditt svingspår till bollen och ger dig feedback om
du kommer fel. Den andra delen förenklar och förbättrar hur du siktar och
ställer upp till bollen i närspelet eller svingen. Kan användas av höger eller
vänster-spelare. Se video-klipp på hemsidan
Gyro golf svingtränings klubba 1895:- En unik golfklubba som lär dig på
ett enkelt och snabbt sätt att bli av med din slice eller pull. En inbyggd gyro i
klubbhuvudet gör att du direkt känner i klubban när du gör fel. Ny modell
med På/Av-knapp. Klubban är inte gjord för att slå bollar med utan att få rätt
svingkänsla och lära kroppen rätt känsla i svingen. Finns i höger eller vänster
Golf övningsklubba Strip Swoosh 599:- En unik övningsklubba med en
långt band på cirka 110 cm som är fäst i klubban där huvudet ska sitta. Du
svingar klubban och ser ditt svingspåret genom att se det röda bandet om det
kommer inifrån eller utifrån och hör sedan ljudet från bandet i nedsvingen. Du
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lär dig att använda de större muskelgrupperna och få Swoosh ljudet vid
bollträffen och inte före eller efter.
Golf övningsklubba Allt-i-en Klubban995:- En unik övningsklubba som
innehåller många olika delar som: siktpinnar, svingklubba tung, puttpinnar,
puttlinje. Du kan träna svingstarten, uppställning, puttrörelsen, chippning.
Utmärkt även som uppvärmingsklubba. Alla tillbehör finns innuti skaftet på
klubban så svingklubban är även en tung svingklubba. Du får med dig alla
tillbehör utan att de tar någon extra plats i bagen.
Handleds ”klick” tränaren 349:- En produkt som du ger dig ljudlig
feedback när du böjder handleden fel i svingen; baksvingen, toppen av
svingen, nedsvingen eller vid bollträffen, eller när du använder handlederna
fel i ditt närspel; puttning, chippning, pitchning etc. Gör att du snabbt
förbättrar din teknik och att du får längre och rakare slag tackvare en bättre
position vid bollträffen mm. Se videoklipp på hemsidan
Impact bag standard 279:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet.
Impact golf bag Pro 349:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet. Finns skafthållare samt
klubbhuvud fält på impact bagen.
Impact Bag Pro Plus 799:- Detta är en avancerad golf impact bag som har
olika lutningar; wedge lutning, J7:a lutning, driver lutning samt etn rund sida.
Gör att du kan använda den på flera olika sätt. Extremt hållbart material gör
att den tål mycket. Se video-klipp
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
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du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skyGolf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se
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märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 1-pack 219:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 699:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Inside Approach 549:- Om du har problem med ditt svingspår, dvs om du
slicar eller hookar bollen då har du nytta av denna produkt. Du kan ställa in
den i olika vinklar och du ser visuellt hur du ska svinga klubban när du
kommer i närheten av bollen. Ersatts med Slice/Hook Eliminator PLUS
Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp.
Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb
vid skrivbordet eller andra saker
Ledad golfklubba träningsklubba järn 7:a 999:- En träningsklubba som
böjer sig när du gör fel i svingen; fel svingstart, baksving eller nedsving. Ger
dig bättre tempo, svingplan och svingspår. Direkt feedback var i svingen du
gör fel. Instruktions dvd medföljer.
Ledad gångjärnsklubba grafitskaft driver höger 1395:- En patenterad och
unik golfklubba driver med grafitskaft som böjer sig i skaftet om du har fel
svingspår/svingplan och uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt
svingspår/svingplan. Den visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
bollar med klubban om du gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas
hemma eller på rangen. Som att ha en golftränare med dig varje gång!
Se video-klipp på hemsidan.
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a höger 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a vänster 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Mental träning för golf paket; bli en vinnare 549:- Unikt paket på
svenska som består av bok, CD och DVD som lär dig att utnyttja mental
träning för att bli en bättre golfspelare. Kan användas av nybörjare eller
proffs. Du får gå igenom grundläggande mental träning och mer avancerad
mentalträning, du hittar övningar och svar, CD med avslappning och DVD
med föreläsningar och visuell beskrivning av viktiga delar i din mentala
träning. Matrialet är framtaget av en av Sveriges bästa och mest kända
mentala golf-coacher, Anders Colstrup. Han har under mer än tio år utbildat
golfare i mental träning; allt från Europa Tourspelare till nybörjare.
Se video-klipp på hemsidan
Mjuk flexibel övningsklubba golf 40” 695:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 40” och passar
bland annat damer och juniorer.
Mjuk flexibel övningsklubba golf 48” 795:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 48” och passar
de flesta herrar.
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
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NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Muskel avslappnings Gel Pro 199:- En professionell produkt mjukar upp
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har
led eller muskelvärk, reumatism etc.
Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
Perfect Angle 329:- Nu kan du skapa vidd och rätt vinkel i höger armen
(högerspelare) eller vänster armen (vänster-spelare). Huvudmålet med
baksvingen är att skapa/hitta en kraftfull och upprepbar baksvingsposition att
starta nedsvingen från. För att du ska kunna skapa/hitta den så måste du skapa
och bibehålla rätt vinklar och vidd i baksvingen. Du måste då skapa en 90
graders vinkel mellan din högra överarm och underarm (högerspelare) och din
högra armbåge ska peka neråt. Den här produkt hjälper dig med detta!
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Perfect Connection Golf 695:- Den här unika svingtränare och
närspelstränaren hjälper dig att synkronisera olika kroppsdelar i svingen och
närspelet. Triangeln som formas mellan axlarna, armarna och händerna vid
uppställningen är otroligt viktig att bibehålla under rörelsen. Den här tränaren
gör just detta och det förenklar och förbättrar din timing, teknik och kraft i
slagen. Storlek: S, M, L Se video-klipp på hemsidan
Perfekta golf release tränaren 595:- Lär dig hur du ska releasa golfklubban
på rätt sätt! Denna unika golfsving-hjälpmedel lär dig bland annat att
synkronisera hela svingrörelsen från adresseringen till baksvingen och till
avslutningen. Du lär dig att känna hur en riktig sving ska kännas och hur
releasen av klubban ska kännas. Den är enkel att använda och gör att du lär
dig att hålla lösare i klubban och lättare hittar rätt svingplan i svingen och
synkroniserar kroppsrörelsen och uppvridningen i baksvingen samtidigt som
du lär dig att releasa klubban på rätt sätt i nedsvingen.
Perfekt Sving-laser system 1195:- Det här unika laser sving systemet består
av 2 olika komponenter; en laser sving matta med olika svingspår och
laserenheter som består av 2 olika lampor; en laser som du fäster i
greppänden och en laserenheter som du fäster på skaftet på valfri golfklubba.
Produkten fungerar bäst inomhus, fungerar ej utomhus i solljus. Laser golf
mattan visar olika svingspår och fotpositioner i förhållande till bollen och
klubban du använder. Laser golfmattan guidar laserstrålarna så att du känner
rätt svingspår och svingplan när du över svingen hemma. Genom att du får
omedelbart feedback (visuell) så ser du när svingspåret och planet avviker
från det perfekta svingspåret eller svingplanet. Se video-klipp på hemsidan
Power Golf Speed Trainer 595:- 349:- Den här unika svinghjälpmedlet
består av ett elastiskt band som du fäster under antingen den främre eller
bakre foten. Du fäster också en grepphållare på valfri klubba som du
använder. Du kan variera motståndet beroende på under vilken fot du placerar
produkten. Du kan använda produkten när du slår bollar eller när du tränar
utan bollar. Det elastiska bandet gör att du skapar extra motstånd i baksvingen
av svingen det gör att du förstärker musklerna du använder i baksvingen. I
nedsvingen så kommer det elastiska bandet att göra att du kan svingen
snabbare ner mot bollen och du lär därför kroppen att starta nedsvingen
automatiskt och du lär kroppen hur det känns att öka hastigheten i
nedsvingen.
Power Swing Angle 479:-395:- Power Swing Angle består av en lätt
plastarm med speciella skenor som begränsar armens böjning (sätts på bakre
armen; högerarm för högerspelare) till max 90 grader. På detta sätt så kan du
max böja den bakre armen i 90 grader vilket är den idealla kraft-positionen i
baksvingen. Du får du armen i den stakaste positionen möjlig och du får
maximal vidd i svingen också. Många böjer armen för mycket och tappar
både vidden och kraften i svingen. Med den rätta och kraftfulla positionen på
toppen av svingen ökar chanserna för att göra en korrekt och kraftfull
nedsvingen som både har rätt fart och riktningen.
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Power Triangle Ball 595:- 495:- Det här svinghjälpmedlet består av en
hård, 750 gram gummiboll kombinerat med elastiskt band. Du förbättrar
uppvridningen och stärker golfmusklerna samtidigt som du lär dig att behålla
triangeln mellan armarna och axlarna genom svingen, vilket ger bättre
bollträff och bättre svingplan. Produkten förbättrar också armarnas position i
svingen samt uppvridningen i axlarna. Du lär dig också att synkronisera
överkroppen och underkroppen när du använder Power Bollen.
Se video-klipp
Power golf sleeve 395:- Många tour-spelare använder denna produkt på
uppvärmningen, de kan då använda sina egna klubbor och samtidigt stretch
musklerna och tona musklerna. Utmärkt att använda som uppvärmningen före
rundan, förbättrar flexibiliteten och tränar upp golf specifika muskler. Du kan
också använda den när du slår bollar med valfri klubba. Vilken klubba som
helst kan bli en tung träningsklubba med denna produkt!
Se video-klipp på hemsidan
Power Swing Arc Träningssystem 1295:- 995:- Denna produkt förbättrar
många delar av din uppställning och sving. Unik design gör att du enkelt och
snabbt kan anpassa produkten efter olika svingspår; inifrån och ut eller utifrån
och in, om du t ex vill lära dig att slå draw eller fade eller liknande. Det finns
också en svingarm för att förbättra svingspåret i starten eller ingången till
bollen. Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter höger 1195:- Det här är en tung träningsklubba, driver,
som du kan slå bollar med och som är balanserad som en vanlig golfklubba.
Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet för att förbättra din timing i
svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka. Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter vänster 1195:- Det här är en tung träningsklubba,
driver, Som du kan slå bollar med och som är balanserad som en vanlig
golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet för att förbättra
din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter järn höger 995:- 895:- Det här är en tung
träningsklubba, järnklubba, som du kan slå bollar med och som är balanserad
som en vanlig golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet
för att förbättra din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter järn vänster 995:- 895:- Det här är en tung
träningsklubba, järnklubba, som du kan slå bollar med och som är balanserad
som en vanlig golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet
för att förbättra din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
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Power golf stance Pro 1195:- En produkt som förhindrar att du svajar i
baksvingen. Du "låser" också fast vänster fot så att du lär dig att slå mot en
fast vänster sida i nedsvingen (högerspelare). Bollplaceringen och siktet får
du också hjälp med. Du måste ha en stabil grund i svingen och underkroppen
är den grunden som resten av kroppen är beroende av. Kan justera bredden på
stancen så att den passar alla. Modellen är för höger-spelare. Dvd/cd
medföljer med instruktioner. Se video-klipp på hemsidan
Pro Power Release 1495:- 1295:- Det här är ett unikt nytt svingsystem som
gör att du kan lära dig att bibehålla vinklarna i handlederna i nedsvingen
längre mm för att du ska kunna maximera hastigheten i svingen och få en
stabilare sving gång på gång. Det bästa av allt är att det är enkelt och systemet
jobbar med att du lär dig hur det känns att göra en riktig rörelse och du får
direkt feedback både när och var du gör fel. Det finns 3 st olika
svårighetsgrader; från nybörjare till proffs, som gör att du successivt kan
förfina din teknik. Se video-klipp på hemsidan
Pro Tempo-Trainer 139:- Förbättrar timing och rytmen i svingen. Feedback
på att du har böjt handlederna i baksvingen och i genomsvingen på rätt sätt.
Lär dig att inte starta nedsvingen för snabbt mm. Perfekt för nybörjare och de
som slår kort (inte använder handlederna riktigt) eller den som vill förbättra
tempot i svingen. 3 st ”Ding”-ljud i alla svingar (halvsving eller mer). Ger
bättre tempo, längdkänsla och kontroll.
Pure golf strike 495:- Om du inte regelbundet träffar sweetspoten i
klubborna tappar du både längd och kontroll på banan. Med den här
produkten får du omedelbar feedback på din bollträff både inomhus eller
utomhus. Produkten består av ultra lätta övningsbollar som fastnar på
klubbhuvudet vid bollträffen. Allt detta gör att du kan träna din sving överallt
bara du har plats för att svinga en klubba. Du använder dina egna golfklubbor.
Se video-klipp på hemsidan
Rotera runt ryggraden 269:- Lär dig att hålla huvudet i jämnhöjd under
golfsvingen, varken höja eller sänka huvudet i baksvingen eller nedsvingen.
Res dig inte upp för tidigt! Lär dig att hålla ner huvudet på rätt sätt. Förbättrar
balans, bollträff,svingspår och längd. Anpassas enkelt efter din egen längd.
Video-klipp finns
Rätt ben och höftrörelse 695:- Stabiliserar underkroppen och motverkar
överrotation av höfterna i baksvingen och motverkar Reverse Pivot mm. Ger
bättre längd och bollträff. Ökar X-faktorn i svingen, dvs skillnaden mellan
axel- och höft-vridningen. Lär dig använda höfterna och underkroppen på rätt
sätt i svingen. Framtaget av Karrie Webbs tränare. Video-klipp finns
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Rätt golf-grepp 199:- Nu kan du på ett snabbt och effektivt sätt förbättra
ditt grepp eller lära dig ett riktigt grepp. Medföljer gör ett provgrepp som
sitter på ett kort "skaft" + 2 st tumm-visare som är inställda på ett neutral
grepp (kan justeras enkelt av dig eller din tränare) + 2 extra uppsättningar
tumm-visare som du kan använda på 2 olika golfklubbor. Du kan öva greppet
framför TV:n, på kontoret etc. Du kan använda produkten på klubborna när
du tränar på rangen eller spelar sällskapsrundor och hela tiden veta att du
använder samma grepp hela tiden. Går enkelt och snabbt att flytta mellan
olika klubbor. Video-klipp finns på hemsidan
Rätt Svingspår 549:- Mångsidigt hjälpmedel, vid puttning,svingen, bunkerslag. Förbättrar svingspår, ingångsvinkeln till bollen (brant/flack), låter
kroppen styra rörelsen. Om du använder för mycket händer och armar får du
direkt feedback på detta. Kroppen måste leda rörelsen annars får du problem.
Alla rörelser utförs med endast höger hand på golfklubban. Video-klipp finns
Rätt Timing 179:- Förbättrar timingen och ger ljudlig feedback när högst
hastighet uppnås i svingen. Ger feedback både när du gör fel i svingen och när
du gör rätt. Du hör direkt om du har maximal hastighet i svingen på rätt eller
fel ställe. Lyssna dig till var i svingen som felet uppstår. Genom att kroppen,
hjärnan, hör när den har max hastighet på klubban så kan den snabbt korrigera
svingen så att max hastighet nås vid bollträffen. Ger bättre längd och riktning.
Monteras på valfri klubba. Video-klipp finns
Rätt uppställning och sikte 695:- Professionell och ihopvikbar Träning T
med spegel, sätts fast med pegs, skjutbar bollposition (ändras utan att ta lös
produkten från fastsättningen i marken), enkelt att ställa upp med klubbhuvudet square, spegeln kan skjutas framåt eller bakåt för att visa höfterna
eller axlarna etc. Viks snabbt och enkelt ihop. Levereras med fodral.
Video-klipp finns.
Rätt viktförflyttning 149:-99:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i
bagen.
Rätt viktförflyttning Pro 219:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ger dig ljudlig feedback när du flyttar över
vikten vilket förenklar försökning och förbättrar synkroniseringen av underoch överkroppen. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i
bagen.
Siktpinnar System Pro 3-pack 249:- En ”tågrels” är det bästa siktredskapet
och du vet att du alltid har siktpinnarna parallella med varandra. Kan
användas ovanpå rangemattan eller direkt i gräset. 2 st långa siktpinnar och
1 st kort pinne.
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Siktpinne Pro 1 st 175:-/st Använd den här siktpinnen separat eller
tillsammans med vårt utbyggbara Siktsystem golf. Finns hål i varje ände av
pinnen så att du enkelt och lätt ska kunna sätta fast den i marken med peggar.
Mycket slittålig siktpinne i högsta kvalitét. Se video-klipp på hemsidan
Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
Siktpinnar Pro 2 st 339:-/set Använd de här siktpinnarna separat eller
tillsammans med vårt utbyggbara Siktsystem för golf. Finns hål i varje ände
av pinnen så att du enkelt och lätt ska kunna sätta fast den i marken med
peggar. Mycket slittålig siktpinne i högsta kvalitét.
Se video-klipp på hemsidan
Sikt-kors för sikt-pinnar eller klubbor 139:-/st Använd detta sikt-kors
tillsammans med våra Siktpinnar Pro för att få 90 grader mellan siktpinnarna;
skapa boll-linje, skapa järnvägsspår (2 olika sikt-kors) etc. Kan även
användas med andra typer av sikt-pinnar eller golfklubbor för sikthjälp.
Sikt-system Pro golf standard system 459:- I paketet ingår 2 st Siktpinnar
Pro samt 1 st Sikt-kors. Du kan placera stance-pinnen antingen framför tålinjen eller bakom häl-linjen medan bollposition-pinnen kan användas för att
visa bollposition med aktuell klubba eller avstånd till bollen med olika
klubbor (samma avstånd från dag till dag). Du kan även använda Siktpinnarna
separat om du vill. Se video-klipp på hemsidan
Sikt-system Pro golf premium system 679:- Använd den här systemet när
du tränar för att varje gång sikta rätt och ha rätt bollplacering. I paketet ingår
3 st Siktpinnar Pro samt 2 st Sikt-kors. Du kan använda det på många olika
sätt bland annat; få ett sikt-slott framför dig med två siktpinnar som alltid är
parallella, se rätt bollplacering på rätt sätt genom att ha två parallella stancepinnar framför dig. Finns hål i varje ände av pinnen så att du enkelt och lätt
ska kunna sätta fast den i marken med peggar. Mycket slittålig siktpinnar i
högsta kvalitét. Se video-klipp på hemsidan
Sikt-system Pro golf ultimate system 1095:- En siktsystem som består av 5
st siktpinnar och 4 st sikt-kors allt i högsta kvalitét! Använd den här systemet
när du tränar för att varje gång sikta rätt och ha rätt bollplacering. Du kan
använda det på många olika sätt bland annat; få ett sikt-slott framför dig med
två siktpinnar som alltid är parallella, se rätt bollplacering på rätt sätt genom
att ha två parallella stance-pinnar framför dig eller använda dom på nästan
vilket annat sätt som du vill. Finns hål i varje ände av pinnen så att du enkelt
och lätt ska kunna sätta fast den i marken med peggar. Mycket slittålig
siktpinnar i högsta kvalitét. Se video-klipp på hemsidan
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Siktpinnar golf 2-pack 169:- 129:- De här sikt pinnarna är väldigt
användbara när du tränar. Du kan använda dem på många olika sätt; du kan
trycka ner dom i marken utanför höfterna/knäna för att få feeback när du
svajar i nersvingen eller baksvingen, du kan lägga dom ner på marken för att
få en referenslinje för mållinjen eller för stancen, du kan trycka ner dom i
marken för att få en referens för boll-linjen eller svingplanet, du kan använda
dom på greenen för att förenkla uppställning och sikte.
Siktpinnar golf delbara 2-pack 149:- De här sikt pinnarna är väldigt
användbara när du tränar. Du kan använda dem på många olika sätt; du kan
trycka ner dom i marken utanför höfterna/knäna för att få feeback när du
svajar i nersvingen eller baksvingen, du kan lägga dom ner på marken för att
få en referenslinje för mållinjen eller för stancen, du kan trycka ner dom i
marken för att få en referens för boll-linjen eller svingplanet, du kan använda
dom på greenen för att förenkla uppställning och sikte. Dessa siktpinnar är
delbara och tarliten plats samtidigt som du får extra funktioner med dessa.
Slice and Hook eliminator Plus 549:- Den här produkten hjälper dig att
förbättra ditt svingspår och bli av med slicen eller hooken. Du kan ställa
produkten i olika vinklar och justera de olika armarna för olika typer av
problem med slice eller hook mm. De justerbara armarna ger dig en visuell
bild över ett riktigt svingspår nere vid bollen. Du får omedelbar feedback om
du svingar för mycket utifrån- och-in eller inifrån- och-ut. Kan även motverka
att du svajar i baksvingen eller nedsvingen. Se video-klipp på hemsidan.
Sluta Slica 399:- Nu kan du på ett enkelt och effektivt sätt bli av med din
slice eller pull. Med den här produkten förbättrar du ditt svingspår,
uppställning och baksving. Du både ser och känner när du svingar rätt, dvs
när du svingar inifrån (och inte utifrån och in). Gör att du slår både längre och
rakare och du använder hela tiden dina egna golfklubbor, för snabbast,
varaktigast och bäst resultat! Video-klipp finns på hemsidan
Smartphone hållare med stativ 295:-199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och siktet medan
du filmar.
Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
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Smartphone hållare Plus med stativ 449:- 319:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Medföljer en extra delbar siktpinne för att förenkla uppställningen och sikte.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Sving Guiden 329:- Förbättrar svingplanet och toppen på baksvingen. Ger
också feedback på en riktig start av nedsvingen och genomsvingen. Används
av många tourspelare och topptränare i världen. Du känner när du har för
brant eller för flack baksvingen eller genomsving. Sätts fast på valfri
golfklubba, dvd-film medföljer ses på valfri dvd-spelare. Video-klipp finns
Sving Guiden + impact tejp 359:- Förbättrar svingplanet och toppen på
baksvingen. Ger också feedback på en riktig start av nedsvingen och
genomsving. Används av många tourspelare och topptränare i världen. Du
känner när du har för brant eller för flack baksving och när du har för brant
eller flack genomsving etc. Sätts fast på valfri golfklubba. Dvd-film
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medföljer (originalet) samt 10 st impact tejper. Video-klipp finns
Video-klipp finns på hemsidan
Golf Svinghastighetsmätare mini 749:- En unik svinghastighetsmätare som
du sätter på valfri golfklubba som visar svinghastigheten på klubban i MPH
eller Km/timme. Du kan också slå in längden på klubban och spara statistik.
Fungerar med alla golfklubbor; driver, metalwoods, järnklubbor. Fungerar för
både vänster och höger-spelare. Skadar inte skaftet på golfklubban. Hög
noggrannhet när du slår bollar.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när
det blåser ute.
Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.
Swing Perfect Gyro Trainer 749:- En unik svingprodukt som ger dig direkt
feedback när du tar klubban 3 grader utanför det rätta svingplanet. Du kan
använda den på valfri golfklubba och du kan även slå bollar med hjälpmedlet.
Den vibrerar när du du gör fel så du känner var i svingen du gör fel och när du
gör det! Fungerar för både vänster eller högerspelare.
Se video-klipp på hemsidan.
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Ny modell CE-märkt
Video-klipp finns på hemsidan
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Grunderna svingpaket 2695:- (2156:- utan moms) Ett paket som förbättrar
grunderna i golfen. Innehåller 2 st Golfsving/Putter spegel 360 Tour edition +
3 st Rätt golfgrepp med clip samt golfgrepp + 3 st Övningsgrepp flyttbart +
2 st Impact tränare
Jr och Dam Svingpaket 3495:- (2796:- utan moms) Ett paket för juniorer
och damer som innehåller 2 st Mjuka flexibla golfklubbor 40” + 3 st
Övningsgrepp (flyttbara snabbt mellan valfri klubbor) + 2 st Perfect
Connection small + 2 st Rätt viktförflyttning Pro
Svingpaket small 1995:- (1596:- utan moms) Ett paket som förenklar och
förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Sving Coil Master + 1 st Rak
vänsterarm + 1 st Rätt viktförflyttning Pro + 1 st Synkronisera svingen + 1 st
Sving Guiden + 1 st Handledstränaren Klick + 1 st Impact bag + 1 st Sluta
Slica Svinga inifrån
Svingpaket medium 3095:- (2476:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Impact Sving Plan tränare +
1 st Sving Propeller Pro + 1 st Mjuk Flexibel Övningsklubba 48 tum + 1 st
Slice & Hook eliminator Plus + 1 st Sving Planet
Svingpaket large 4995:- (3996:- utan moms) Ett paket som förenklar och
förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Gyro Swing Trainer + 1 st Refiner
Ledad järnklubba + 1 st Pro Power Lag Trainer + 1 st Power Stance System
Svingpaket hemmapaket small 1295:- Ett paket som gör din golfsvingträning effektivare och roligare. Paketet innehåller 1 st Golf sving/putt spegel
360 Tour Edition + 1 st Impact bag + 1 st Synkronisera svingen + 1 st
Siktpinnar Plus
Svingplanet 349:- Nu kan du på ett enkelt och snabbt sätt alltid veta om du
svingar valfri golfklubba i rätt svingplan. Du ställer in planet vid uppställningen (snabbt och enkelt) och sedan kan du kontrollera både vid baksvingen
och nedsvingen att du ligger i rätt svingplan. Du kan även använda produkten
när du slår golfbollar, justeras enkelt mellan slagen. Många proffs använder
produkten, bl a Justin Rose. Passar lika bra för nybörjare.
Se video-klipp hemsidan
Svingplanet + impact tejp 379:- Nu kan du på ett enkelt och snabbt sätt
alltid veta om du svingar valfri golfklubba i rätt svingplan. Du ställer in planet
vid uppställningen (snabbt och enkelt) och sedan kan du kontrollera både vid
baksvingen och nedsvingen att du ligger i rätt svingplan. Du kan även
använda produkten när du slår golfbollar, justeras enkelt mellan slagen.
Många proffs använder produkten, bl a Justin Rose. Passar lika bra för
nybörjare. 15 st impact tejper ingår också Se video-klipp
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Swing practice line-up 295:- Det här är lätt och portabel uppställningsguide
i form av ett T. Den hjälper dig att ställa upp och sikta rätt varje gång och
hjälper dig också med bollplaceringen. Den ser till att du inte börjar lära in
felaktigheter och kompensationer på grund av felaktigt sikte eller
uppställning. Se video-klipp på hemsidan
Sving-sele golf 395:- En klassisk svingsele för att synkronisera axlarna,
armarna och handlederna i svingen. Kan dra användas med en eller bägge
armarna samtidigt (bägge armarna vid korta slag oftast och en vid längre
slag). Lär dig att rotera överkroppen, synkronisera svingen, få bättre och
renare bollträff, bättre längdkontroll mm. Se video-klipp
Svingvikt järnklubbor 99:- Enkel och snabb metod att svinga en extra
svingvikt på dina järnklubbor. Utmärkt vid uppvärmning eller för träning av
golfmusklerna. Lätt och snabbt att sätta fast på valfri järnklubba.
Sving-spår Vision Track tränare 549:- Ett visuellt hjälpmedel som hjälper
dig med svingspår, sikte och uppställning. Du ser ett fysiskt svingspår ner till
bollen som klubban ska följa för att du ska komma inifrån och du ser ett
svingspår som klubban ska följa i starten av svingen.
Synkronisera Svingen 139:- Lär dig att hålla ihop armarna i svingen och på
detta sätt få bättre timing och vidd i svingen. Bibehåll triangeln från uppställningen mellan armarna, greppet och bålen och förbättra ditt svingplan
automatiskt. Gör att du får vidd i baksvingen och träffar bollen renare.
Tour Tempo boken 199:- Boken förklarar Tour Tempo konceptet,
bakgrund, fördelar, hur du lär ut det eller hur du kan lära dig själv. John
Novosel Sr förklarar vad som är unikt med konceptet och varför så många
golfspelare kan ta sitt spel till en ny nivå med konceptet. Det här är nog en av
historiens mest innovativa golfböcker och koncept. Kan användas
tillsammans med vilken svingteknik som helst. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo CD II 27/9, 24/8 eller 21/7 349:- Tour Tempo-tonerna följde
med boken (svingtonerna), men vill du påskynda inlärningen kan du skaffa
dessa extra cd-skivor med musikspår som går i samma takt som tempotonerna. Utmärkt att lyssna på när du kör bil till banan eller till jobbet eller
när du tränar på rangen eller spelar övningsrundor på banan. Innehåller
30 sånger allt från pop till blues på en cd-skiva. På cd skiva 2 ingår spår för
att öka fokusering, avslappning mm. Allt med respektive tempotoner inbakat.
Finns: antingen 27/9, 24/8 eller 21/7 tempo
Tour Tempo Spelaren 749:- 595:- Det här är en unik Tour Tempospelare med både sving- och de nya närspels-tonerna. 4 st toner för
svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya närspelstonerna;
14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning, bunkerslag etc).
Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till spelaren,
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hörsnäcka till spelaren samt cd med 6 st musikspår per TourTempo ton (27/9,
24/8, 21/7 = svingtoner) som du kan lyssna på i bilen etc för att påskynda
inlärningen. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo Mikro-spelaren från 995:-795:- Det här är en unik Tour
Tempo spelare, extremt liten, med både sving- och de nya närspelstonerna.
4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya
närspels-tonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning,
bunkerslag etc). Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till
spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren, uppladdningsbart batteri med
adapter (amerikanskt uttag) med eller utan svensk adapter. Se video-klipp
Tour Tempo boken + Spelaren Paket 895:-795:- I paketet ingår både Tour
Tempo boken ovan samt Tour Tempo Spelaren ovan. Läs vidare ovan för
specifikation. Paketet innehåller all information du behöver för att till fullo
kunna utnyttja Tour Tempo konceptet för att förbättra din golf.
Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo boken + Paket från 1195:-995:- Det här är en unik Tour
Tempo paket med bok och mikro-spelaren samt med både sving- och de nya
närspelstonerna. 4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner
med de nya närspelstonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning,
chippning, bunkerslag etc). Medföljer gör en bok, en spelare, dvd med
instruktioner, fodral till spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren,
uppladdningsbart batteri med adapter (amerikanskt uttag) med eller utan
svenska adapter. Se video-klipp på hemsidan
Triangel Bollen 195:- 149:- Enkelt hjälpmedel, som visar om svingplanet är
fel och starten av svingen är felaktig och om triangeln från uppställningen
förändras på grund av för mycket händer i baksvingen och/eller nedsvingen.
Sätts fast i hålet i grepp-ändan. Sätts fast på valfri golfklubba. Ger bättre
svingspår, riktning och kontroll. Skönhetsfel förekommer Video-klipp finns
Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1095:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne. Se
video-klipp på hemsidan
Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1695:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne.
Se video-klipp på hemsidan
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Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område och
ökar smidigheten och mjukheten i området.
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Original 379:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Chippmatta Ta torv Extra tunn 329:- Det här är en unik
utslagsmatta eller chipmatta som löser ett stort problem med alla golfmattor;
vanliga golfmattor ger felaktig feedback och de gör att du inte slår ner på
bollen på rätt sätt, de utsätter kroppen för stor belastning; handleder,
armbågar, axlar. Den här mattan ger dig ungefär samma känsla som när du
slår från vanligt gräs, du kan ta en torv tackvare den unika konstruktionen
med en två-delad matta. Det gör att du kan slå igenom och ner på bollen med
dina järnklubbor på rätt sätt. Storlek: 32 cm (l) x 10 cm (b)
Utslagsmatta Golfmatta unik fairway-känsla Basic75 x 25 cm 795:- Den
här golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar
och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Du kan
också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som fairway).
Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på
bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som
du spelar.
Golfmatta unik fairway-känsla Basic 50 x 26 cm 459:-En liten golfmatta
för utslag, järnslag och chipslag. Mattan har unik fairway-känsla. Du sätter
fast den i marken med peggar, inomhus läger du någonting tungt framför
mattan. golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir
roligare. Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis
som fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär
dig att slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt
sätt.
Utslagsmatta Golfmatta fairway-känsla 2-som-1 1595:- Den här
golfmattan minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar,
armbågar och gör att du tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare.
Du kan också svinga igenom mattan utan att klubban studsar (precis som
fairway). Det är efterliknar en riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att
slå ner på bollen med dina korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt.
Träna som du spelar. 1 unika golfmatta med fairway-känsla (75 cm x 25 cm)
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och 1 st vanliga golfmatta att stå på (Stance-matta) (75 cm x 50 cm)
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 75 cm 2195:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 100 cm 2695:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 120 cm 2995:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Golfmatta unik fairway känsla 150 cm x 150 cm 3495:- Unika golfmattor
som du kan svinga igenom med tatorv-känsla som att slå från fairway.
Skonsamma för kroppen och bra för din svingteknik. Den här golfmattan
minimerar vanliga golfskador på handleder, axlar, armbågar och gör att du
tycker att uppvärmningen eller träningen blir roligare. Det är efterliknar en
riktig fairway och riktig gräskänsla! Lär dig att slå ner på bollen med dina
korta järn och svinga igenom mattan på rätt sätt. Träna som du spelar.
Chipmatta / utslagsmatta 60 x 30 cm 295:- 199:- En klassisk och
chipmatta/utslagsmatta med gummipegg, storlek 60 cm x 30 cm. Utmärkt att
ha på rangen, inomhus eller utomhus. Slår du fulla järnslag inomhus måste
du ha en matta under. Tjockleken på mattan 1 cm. Du kan slå chippar,
järnslag eller driverslag på mattan. 1 st gummipegg medföljer (förbruk.vara)
Chipmatta / Övningsmatta golf 359:- 229:- Det här är en golf övningsmatta
och ett träningsystem för inomhus eller utomhus. Du kan använda den för
närspelet eller för svingen. Kan användas för chippning, järnslag, driverslag
(gummi pegg medföljer), puttning (i putterhålet som finns i mattan). Ett
golfmatta för den som vill kunna träna det mesta hemma! En plastboll med
hållare och nylon-lina ingår också i produkten!
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Övningsgrepp flyttbart herr 159:- Äntligen ett övningsgrepp som du enkelt
och snabbt kan flytta mellan olika klubbor, tar ca 6-8 sekunder. Du kan
använda den hemma, på rangen, på övningsrundan. Sätts utanpå ditt vanlig
golf grepp, påverkar tjockleken minimalt, du känner inte förändringen! Du
kan svinga klubban med greppet på. Det här är herr modellen. Nu finns det
ingen anledningen att ha ett permanent övningsgrepp, det här kan du ha med
dig i bagen och påminna dig när du behöver. Finns i höger
Övningsgrepp flyttbart dam/junior 159:- Äntligen ett övningsgrepp som
du enkelt och snabbt kan flytta mellan olika klubbor, tar ca 6-8 sekunder. Du
kan använda den hemma, på rangen, på övningsrundan. Sätts utanpå ditt
vanlig golf grepp, påverkar tjockleken minimalt, du känner inte förändringen!
Du kan svinga klubban med greppet på. Det här är dam/junior modellen. Nu
finns det ingen anledningen att ha ett permanent övningsgrepp, det här kan du
ha med dig i bagen och påminna dig när du behöver.
Finns i vänster eller höger
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic 295:- En övningsklubba och
svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att du
kan hålla igång din sving året runt. Den är viktad nedtill för bättre träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic Plus 349:- En övningsklubba
och svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att
du kan hålla igång din sving året runt. Tvåfärgad del på skaftet som gör att du
kan kontrollera att du svingar i rätt svingplan. Den är viktad nedtill för bättre
träning och den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfhjälpmedel för golfsvingen – slå längre
Här hittar du våra olika typer av hjälpmedel för att förenkla och förbättra svinghastigheten i svingen.
Allt från bättre tempo, svinghastighet, balans. Många av produktern påskyndar din inlärning av bra
svingteknik, gör att du kan förbättra din sving med hjälp av direkt feedback på olika sätt. Du hittar
också träningsutrustning för din golfsving som du kan använda hemma eller på rangen. Du behöver
ofta inte träna mer utan träna effektivare och bättre och det gör du med rätt feedback när du tränar
oavsett var någonstans du tränar din sving.
3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Balans-stav Plus golf 459:- En balansstav som du ska stå på för att förbättra
din viktfördelning och din balans. Den kan användas på många olika sätt för
att utsätta kroppen för ”sämre balans” så att kroppen kan förbättra balansen i
golfsvingen, puttningen eller närspelet. Hållbar 2-delad konstruktion.
Se video-klipp
Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i
muskler och leder.
Golf Coil Master Swing 179:- En produkt som lär dig att vrida överkroppen
mot underkroppen. Bibehåller avståndet mellan främre- och bakre benet
genom svingen vilket också ger bättre kontroll och balans. Du kan också sätta
bandet på bakre foten och främre underbenet/knäet för att lära sig slå mot en
solid vänstersida (högerspelare). Kan användas av vänster eller höger-spelare.
Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golfklubbor Extra vikt 179:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att du kan
fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra vikt. Du
kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en tung
golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
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behov.
Golfklubbor Extra vikt 3-pack 459:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att
du kan fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra
vikt. Du kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en
tung golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golf MISIG 3-in-1 Stretching Styrka Svingrörelse 949:- En unik produkt
som har 3 funktioner i en. Lär dig golfens viktigaste stretch övning där du
ökar smidigheten samtidigt som du ökar styrkan i ryggen och axlarna. Du kan
också stärka styrkan i ryggen och främre axeln genom att träna nedsvingen.
Genom att förbättra baksvingen och längden på baksvingen så får du en
inifrån och ut nedsving. Se video-klipp
Golf Power Speed Weight System 199:- Du fäster vikten i greppänden på
klubban och får automatiskt lite längre slag och lite mindre spridning. Ett
system som många golfproffs redan använder och som använts under lång tid
av professionella golfspelare världen över, nu kan också du prova och
använda det på t ex driver, metalwoods, putter, wedgar.
Golf Svinghastighetsmätare mini 749:- En unik svinghastighetsmätare som
du sätter på valfri golfklubba som visar svinghastigheten på klubban i MPH
eller Km/timme. Du kan också slå in längden på klubban och spara statistik.
Fungerar med alla golfklubbor; driver, metalwoods, järnklubbor. Fungerar för
både vänster och höger-spelare. Skadar inte skaftet på golfklubban. Hög
noggrannhet när du slår bollar.
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator hemmabruk + golfmatta 6795:- 6195:- Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå
riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare
kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2395:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 3195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic + Stancematta hemmabruk 7795:-6895:- Ett
simulator paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75
cm x 50 cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka.
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. En Stance-matta ingår också 75 cm x 50 cm att stå på.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus paket för hemmabruk 7195:- 6595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus + Stancematta hemmabruk 8095:-7595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. En stance
matta 75 x 50 cm ingår att stå på. Se video-klipp
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Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus.
Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
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Golf MISIG 3-in-1 Stretching Styrka Svingrörelse 949:- En unik produkt
som har 3 funktioner i en. Lär dig golfens viktigaste stretch övning där du
ökar smidigheten samtidigt som du ökar styrkan i ryggen och axlarna. Du kan
också stärka styrkan i ryggen och främre axeln genom att träna nedsvingen.
Genom att förbättra baksvingen och längden på baksvingen så får du en
inifrån och ut nedsving. Se video-klipp
Golf stance balanstränare justerbar 795:- Detta är en uppblåsbar
balansbom och balanstränare för golf. Genom att variera lufttrycket så kan du
träna på olika lutningar och förbättra din balans och svingrörelse. Kan
användas vid fullsving, chippning eller puttning. Se video-klipp
Golf sving impact bollen 439:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf sving impact bollen 399:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
Golf Swing Power Stick 45” 499:- En lång träningsklubba som är 45 tum
lång och väger cirka 535 gram. Du kan använda den för uppvärmning, som
stretch pinne som sving hastighetspinne etc. Klubban har ett golfgrepp i varje
ände så det blir mindre luftmotstånd än ett klubbhuvud så du kan svinga
klubban snabbare än en vanlig driver.
Golf svingpropeller standard 399:- En prisvärd svingpropeller som hjälper
dig att förbättra tekniken och stärka dina golfmuskler. Du lär dig att förbättra
din timing och din svinghastighet samtidigt som du lär dig att använda de
stora muskelgrupperna i svingen.
Golfsvingen rak vänsterarm 299:- Lär dig att hålla vänsterarmen rak i
svingen! Alla proffs håller deras främre arm; vänster armen för höger-spelare,
rak i baksvingen och i nedsvingen. Det gör att du får maximal vidd i svingen
och det ger maximal längd och säkrare bollträff. Många vanliga golfspelare
böjer vänster armen för mycket i baksvingen och tappar vidden och får både
sämre fart på klubban och sämre och ojämnare bollträff. Utan feedback är det
svårt att bli av med just detta problem, du måste få omedelbar feedback på när
du gör fel för att kunna korrigera det problemet. Kan användas av vänster
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eller höger-spelare. Se video-klipp på hemsidan
Golfsvingen Rätt handposition vid bollträffen 329:- Hjälper dig att hitta
rätt position för handlederna vid bollträffen så att höger handled är lite böjd
vid bollträffen vid fullsving, chippning eller pitchning vilket ger dig bättre
och renare bollträff samt starkare bollbana och bättre längd. Instruktions Dvd
medföljer. Endast för högerspelare (herr och dam standard storlek)
Golf triangel sving bollen 369:- Ett svinghjälpmedel som hjälper dig att
bibehålla triangeln mellan axlarna och armarna och händerna genom hela
rörelsen. Det är ett allsidigt hjälpmedel för puttning, chippning, pitchning och
fullsving. Du anpassar mängden luft i bollen beroende på storlek på personen.
Hjälper dig att synkronisera rörelsen och använda de stora muskelgrupperna i
svingen. Förbättrar bland annat bollträffen och impact-positionen.
Golf Öka Svinghastigheten Standard paket 1395:- Ett mycket effektivt
sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Pro paket 1795:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (1 st) och kommer du ner square vid träffen
så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så
fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen
vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Totalt System 2295:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (2 st olika) och kommer du ner square vid
träffen så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet
square så fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid
bollträffen vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Öka Svinghastigheten Extra motstånd 1095:- Extra tillbehör om du
vill öka motståndet vid bollträffen när du använder våra paket. Ingår 2
olika längder; kort och lång. Ökat motstånd vid bollträffen ger ännu högre
svinghastighet och längd på slagen i slutänden. Se video-klipp på hemsidan
Green Stick golf laser fitness trainer 1395:- En unika golftränings bom med
laser. Du placerar den på övre ryggen (ergonomiskt utformad). Bomen är
gjord i stål och i varje ände har den en laserstråle som du kan vrida på eller
av. Laserstrålen visar om du vrider upp axlarna i rätt plan så att svingrörelsen
och bålträningen blir golfspecifik. Det medföljer en rak plastskena som du
lägger ner på golvet framför som laserstrålen ska följa om du utför
bålträningen i rätt plan. På detta sätt kan du stretcha dina golfmuskler och din
bål på rätt sätt. Om du behöver stärka dina golfspecifika bålmuskler så
medföljer gummiband som du kan fästa i bomen när du utför samma rörelser.
På detta sätt så kan du både stretcha eller stärka dina golfmuskler med denna
unika produkt. Se video-klipp
Gyro golf svingtränings klubba 1895:- En unik golfklubba som lär dig på
ett enkelt och snabbt sätt att bli av med din slice eller pull. En inbyggd gyro i
klubbhuvudet gör att du direkt känner i klubban när du gör fel. Ny modell
med På/Av-knapp. Klubban är inte gjord för att slå bollar med utan att få rätt
svingkänsla och lära kroppen rätt känsla i svingen. Finns i höger eller vänster
Hemma paket förbättra svinghastigheten standard 2595:- Ett mycket
effektivt sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka
sving-hastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära
dig att slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. Medföljer även en proffsig
svinghastighets och bollhastighetsmätare (multisport: golf, hockey, fotboll
mm) för omedelbar feedback på träningen. Se video-klipp på hemsidan
Hemma paket förbättra svinghastigheten Pro 3495:- Ett mycket
effektivt sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka
sving-hastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära
dig att slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. 2 st extra impactplattor med extra
motståndsband medföljer också för optimalt motstånd vid bollträffen.
Medföljer även en proffsig svinghastighets och bollhastighetsmätare
(multisport: golf, hockey, fotboll mm) för omedelbar feedback på träningen.
Se video-klipp på hemsidan
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp.
Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
Mjuk flexibel övningsklubba golf 40” 695:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 40” och passar
bland annat damer och juniorer.
Mjuk flexibel övningsklubba golf 48” 795:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 48” och passar
de flesta herrar.
Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart
(Tung).
Perfect Angle 329:- Nu kan du skapa vidd och rätt vinkel i höger armen
(högerspelare) eller vänster armen (vänster-spelare). Huvudmålet med
baksvingen är att skapa/hitta en kraftfull och upprepbar baksvingsposition att
starta nedsvingen från. För att du ska kunna skapa/hitta den så måste du skapa
och bibehålla rätt vinklar och vidd i baksvingen. Du måste då skapa en 90
graders vinkel mellan din högra överarm och underarm (högerspelare) och din
högra armbåge ska peka neråt. Den här produkt hjälper dig med detta!
Perfekta golf release tränaren 595:- Lär dig hur du ska releasa golfklubban
på rätt sätt! Denna unika golfsving-hjälpmedel lär dig bland annat att
synkronisera hela svingrörelsen från adresseringen till baksvingen och till
avslutningen. Du lär dig att känna hur en riktig sving ska kännas och hur
releasen av klubban ska kännas. Den är enkel att använda och gör att du lär
dig att hålla lösare i klubban och lättare hittar rätt svingplan i svingen och
synkroniserar kroppsrörelsen och uppvridningen i baksvingen samtidigt som
du lär dig att releasa klubban på rätt sätt i nedsvingen.
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Perfekta golf release tränaren Tung + Medel 895:- Lär dig hur du ska
releasa golfklubban på rätt sätt! Denna unika golfsving-hjälpmedel lär dig
bland annat att synkronisera hela svingrörelsen från adresseringen till
baksvingen och till avslutningen. Du lär dig att känna hur en riktig sving ska
kännas och hur releasen av klubban ska kännas. Den är enkel att använda och
gör att du lär dig att hålla lösare i klubban och lättare hittar rätt svingplan i
svingen och synkroniserar kroppsrörelsen och uppvridningen i baksvingen
samtidigt som du lär dig att releasa klubban på rätt sätt i nedsvingen.
Perfekt Sving-laser system 1195:- Det här unika laser sving systemet består
av 2 olika komponenter; en laser sving matta med olika svingspår och
laserenheter som består av 2 olika lampor; en laser som du fäster i
greppänden och en laserenheter som du fäster på skaftet på valfri golfklubba.
Produkten fungerar bäst inomhus, fungerar ej utomhus i solljus. Laser golf
mattan visar olika svingspår och fotpositioner i förhållande till bollen och
klubban du använder. Laser golfmattan guidar laserstrålarna så att du känner
rätt svingspår och svingplan när du över svingen hemma. Genom att du får
omedelbart feedback (visuell) så ser du när svingspåret och planet avviker
från det perfekta svingspåret eller svingplanet. Se video-klipp på hemsidan
Power Golf Speed Trainer 595:- 349:- Den här unika svinghjälpmedlet
består av ett elastiskt band som du fäster under antingen den främre eller
bakre foten. Du fäster också en grepphållare på valfri klubba som du
använder. Du kan variera motståndet beroende på under vilken fot du placerar
produkten. Du kan använda produkten när du slår bollar eller när du tränar
utan bollar. Det elastiska bandet gör att du skapar extra motstånd i baksvingen
av svingen det gör att du förstärker musklerna du använder i baksvingen. I
nedsvingen så kommer det elastiska bandet att göra att du kan svingen
snabbare ner mot bollen och du lär därför kroppen att starta nedsvingen
automatiskt och du lär kroppen hur det känns att öka hastigheten i
nedsvingen.
Power Swing Angle 479:-395:- Power Swing Angle består av en lätt
plastarm med speciella skenor som begränsar armens böjning (sätts på bakre
armen; högerarm för högerspelare) till max 90 grader. På detta sätt så kan du
max böja den bakre armen i 90 grader vilket är den idealla kraft-positionen i
baksvingen. Du får du armen i den stakaste positionen möjlig och du får
maximal vidd i svingen också. Många böjer armen för mycket och tappar
både vidden och kraften i svingen. Med den rätta och kraftfulla positionen på
toppen av svingen ökar chanserna för att göra en korrekt och kraftfull
nedsvingen som både har rätt fart och riktningen.
Power Triangle Ball 595:- 495:- Det här svinghjälpmedlet består av en
hård, 750 gram gummiboll kombinerat med elastiskt band. Du förbättrar
uppvridningen och stärker golfmusklerna samtidigt som du lär dig att behålla
triangeln mellan armarna och axlarna genom svingen, vilket ger bättre
bollträff och bättre svingplan. Produkten förbättrar också armarnas position i
svingen samt uppvridningen i axlarna. Du lär dig också att synkronisera
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överkroppen och underkroppen när du använder Power Bollen.
Se video-klipp
Power golf sleeve 395:- Många tour-spelare använder denna produkt på
uppvärmningen, de kan då använda sina egna klubbor och samtidigt stretch
musklerna och tona musklerna. Utmärkt att använda som uppvärmningen före
rundan, förbättrar flexibiliteten och tränar upp golf specifika muskler. Du kan
också använda den när du slår bollar med valfri klubba. Vilken klubba som
helst kan bli en tung träningsklubba med denna produkt!
Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter höger 1195:- Det här är en tung träningsklubba, driver,
som du kan slå bollar med och som är balanserad som en vanlig golfklubba.
Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet för att förbättra din timing i
svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka. Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter vänster 1195:- Det här är en tung träningsklubba,
driver, Som du kan slå bollar med och som är balanserad som en vanlig
golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet för att förbättra
din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter järn höger 995:- 895:- Det här är en tung
träningsklubba, järnklubba, som du kan slå bollar med och som är balanserad
som en vanlig golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet
för att förbättra din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
Power swing hitter järn vänster 995:- 895:- Det här är en tung
träningsklubba, järnklubba, som du kan slå bollar med och som är balanserad
som en vanlig golfklubba. Du har också en funktion som är inbyggd i skaftet
för att förbättra din timing i svingen. Den förbättrar flexibilitet och styrka.
Se video-klipp på hemsidan
Power golf stance Pro 1195:- En produkt som förhindrar att du svajar i
baksvingen. Du "låser" också fast vänster fot så att du lär dig att slå mot en
fast vänster sida i nedsvingen (högerspelare). Bollplaceringen och siktet får
du också hjälp med. Du måste ha en stabil grund i svingen och underkroppen
är den grunden som resten av kroppen är beroende av. Kan justera bredden på
stancen så att den passar alla. Modellen är för höger-spelare. Dvd/cd
medföljer med instruktioner. Se video-klipp på hemsidan
Pro Power Release 1495:- 1295:- Det här är ett unikt nytt svingsystem som
gör att du kan lära dig att bibehålla vinklarna i handlederna i nedsvingen
längre mm för att du ska kunna maximera hastigheten i svingen och få en
stabilare sving gång på gång. Det bästa av allt är att det är enkelt och systemet
jobbar med att du lär dig hur det känns att göra en riktig rörelse och du får
direkt feedback både när och var du gör fel. Det finns 3 st olika
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svårighetsgrader; från nybörjare till proffs, som gör att du successivt kan
förfina din teknik. Se video-klipp på hemsidan
Rätt ben och höftrörelse 695:- Stabiliserar underkroppen och motverkar
överrotation av höfterna i baksvingen och motverkar Reverse Pivot mm. Ger
bättre längd och bollträff. Ökar X-faktorn i svingen, dvs skillnaden mellan
axel- och höft-vridningen. Lär dig använda höfterna och underkroppen på rätt
sätt i svingen. Framtaget av Karrie Webbs tränare. Video-klipp finns
Rätt Timing 179:- Förbättrar timingen och ger ljudlig feedback när högst
hastighet uppnås i svingen. Ger feedback både när du gör fel i svingen och när
du gör rätt. Du hör direkt om du har maximal hastighet i svingen på rätt eller
fel ställe. Lyssna dig till var i svingen som felet uppstår. Genom att kroppen,
hjärnan, hör när den har max hastighet på klubban så kan den snabbt korrigera
svingen så att max hastighet nås vid bollträffen. Ger bättre längd och riktning.
Monteras på valfri klubba. Video-klipp finns
Rätt viktförflyttning 149:-99:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i
bagen.
Rätt viktförflyttning Pro 219:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ger dig ljudlig feedback när du flyttar över
vikten vilket förenklar försökning och förbättrar synkroniseringen av underoch överkroppen. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i bagen.
Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga
produkt.
Smartphone hållare med stativ 295:-199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och siktet medan
du filmar.
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Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Smartphone hållare Plus med stativ 449:- 319:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Medföljer en extra delbar siktpinne för att förenkla uppställningen och sikte.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Ny modell CE-märkt
Video-klipp finns på hemsidan
Svingvikt järnklubbor 99:- Enkel och snabb metod att svinga en extra
svingvikt på dina järnklubbor. Utmärkt vid uppvärmning eller för träning av
golfmusklerna. Lätt och snabbt att sätta fast på valfri järnklubba.
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Tour Tempo boken 199:- Boken förklarar Tour Tempo konceptet,
bakgrund, fördelar, hur du lär ut det eller hur du kan lära dig själv. John
Novosel Sr förklarar vad som är unikt med konceptet och varför så många
golfspelare kan ta sitt spel till en ny nivå med konceptet. Det här är nog en av
historiens mest innovativa golfböcker och koncept. Kan användas
tillsammans med vilken svingteknik som helst. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo CD II 27/9, 24/8 eller 21/7 349:- Tour Tempo-tonerna följde
med boken (svingtonerna), men vill du påskynda inlärningen kan du skaffa
dessa extra cd-skivor med musikspår som går i samma takt som tempotonerna. Utmärkt att lyssna på när du kör bil till banan eller till jobbet eller
när du tränar på rangen eller spelar övningsrundor på banan. Innehåller
30 sånger allt från pop till blues på en cd-skiva. På cd skiva 2 ingår spår för
att öka fokusering, avslappning mm. Allt med respektive tempotoner inbakat.
Finns: antingen 27/9, 24/8 eller 21/7 tempo
Tour Tempo Spelaren 749:- 595:- Det här är en unik Tour Tempospelare med både sving- och de nya närspels-tonerna. 4 st toner för
svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya närspelstonerna;
14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning, bunkerslag etc).
Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till spelaren,
hörsnäcka till spelaren samt cd med 6 st musikspår per TourTempo ton (27/9,
24/8, 21/7 = svingtoner) som du kan lyssna på i bilen etc för att påskynda
inlärningen. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo Mikro-spelaren från 995:-795:- Det här är en unik Tour
Tempo spelare, extremt liten, med både sving- och de nya närspelstonerna.
4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya
närspels-tonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning,
bunkerslag etc). Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till
spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren, uppladdningsbart batteri med
adapter (amerikanskt uttag) med eller utan svensk adapter. Se video-klipp
Tour Tempo boken + Spelaren Paket 995:-799:- I paketet ingår både Tour
Tempo boken ovan samt Tour Tempo Spelaren ovan. Läs vidare ovan för
specifikation. Paketet innehåller all information du behöver för att till fullo
kunna utnyttja Tour Tempo konceptet för att förbättra din golf.
Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo boken + Mikro-spelaren Paket från 1195:-995:- Det här är en
unik Tour Tempo paket med bok och mikro-spelaren samt med både svingoch de nya närspelstonerna. 4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt
4 st toner med de nya närspelstonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid
puttning, chippning, bunkerslag etc). Medföljer gör en bok, en spelare, dvd
med instruktioner, fodral till spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren,
uppladdningsbart batteri med adapter (amerikanskt uttag) med eller utan
svenska adapter. Se video-klipp på hemsidan
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Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1095:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne. Se
video-klipp på hemsidan
Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1695:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne.
Se video-klipp på hemsidan
Golf övningsklubba Strip Swoosh 599:- En unik övningsklubba med en
långt band på cirka 110 cm som är fäst i klubban där huvudet ska sitta. Du
svingar klubban och ser ditt svingspåret genom att se det röda bandet om det
kommer inifrån eller utifrån och hör sedan ljudet från bandet i nedsvingen. Du
lär dig att använda de större muskelgrupperna och få Swoosh ljudet vid
bollträffen och inte före eller efter.
Golf övningsklubba Allt-i-en Klubban995:- En unik övningsklubba som
innehåller många olika delar som: siktpinnar, svingklubba tung, puttpinnar,
puttlinje. Du kan träna svingstarten, uppställning, puttrörelsen, chippning.
Utmärkt även som uppvärmingsklubba. Alla tillbehör finns innuti skaftet på
klubban så svingklubban är även en tung svingklubba. Du får med dig alla
tillbehör utan att de tar någon extra plats i bagen.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfhjälpmedel för golfsvingen – slå rakare
Här hittar du våra olika typer av hjälpmedel för att förenkla svingen för att slå rakare slag och bli av
med slicen eller hooken, toppen eller duffen eller dålig bollträff. Många av produktern påskyndar
din inlärning av bra svingteknik, gör att du kan förbättra din sving med hjälp av direkt feedback på
olika sätt. Du hittar också träningsutrustning för din golfsving som du kan använda hemma eller på
rangen. Du behöver ofta inte träna mer utan träna effektivare och bättre och det gör du med rätt
feedback när du tränar oavsett var någonstans du tränar din sving.
Balans-stav Plus golf 459:- En balansstav som du ska stå på för att förbättra
din viktfördelning och din balans. Den kan användas på många olika sätt för
att utsätta kroppen för ”sämre balans” så att kroppen kan förbättra balansen i
golfsvingen, puttningen eller närspelet. Hållbar 2-delad konstruktion.
Se video-klipp
Bunker Pro golf 559:- Ett effektivt hjälpmedel i bunkern så att du kan lära
dig att slå riktiga bunkerslag. Består av en bas och en svingspår-stav. Du ska
undvika basen och träffa sanden. Om du träffar staven så har du ett felaktigt
svingspår eller felaktigt avstånd till bollen. Du lär dig sedan att variera
mängden sand beroende på typ av sand och typ av slag. Se video-klipp.
Golf Aiming Alignment Pro 1395:- Ett unikt hjälpmedel som hjälper dig
och ger dig direkt feedback hur du siktar. Antingen ljudlig eller
vibrationsfeedback. Vänster, Höger eller Perfekt i förhållande till målet som
du står rakt imot vid kalibreringen vilket alla bra golfspelare gör i sin rutin
innan slaget (du förstärker rutinen med hjälp av apparaten).
Se video-klippet på hemsidan
Golf hemmarange träningssystemet 1095:- Ett unikt hemma-range system
som du kan använda inomhus eller utomhus. Den speciella range duken har
olika fält där bollarna kan fastna om du träffar rätt. Utmärkt för hemmabruk
eller skolor etc. Innehåller stativ, duk, 6 st speciella gummibollar med
karborrelåsning (känns som golfbollar i träffen)samt golfmatta.
Golf impact plan tränare 995:- Ett unikt hjälpmedel som gör att du kan
förbättra din impact-position och svingplane allt-i-ett. Du kan använda den
när du chippar, pitchar, fulla järnslag eller drivers. Du kan också snabbt och
enkelt förbättra svingspåret i baksvingen och nedsvingen. Se video-klipp
Golf impact trainer järnklubbor 295:- Den här unika impact-tränaren lär
dig att slå ner på bollen med dina järnklubbor samtidigt som den förbättrar
ditt sikte och ditt svingspår. Du får direkt feedback på ditt svingspår genom
att jämföra dina torvor mot riktningen på produkten. Du lär dig att förbättra
bollträffen med dina järnklubbor.
Golf Svinghastighetsmätare mini 749:- En unik svinghastighetsmätare som
du sätter på valfri golfklubba som visar svinghastigheten på klubban i MPH
eller Km/timme. Du kan också slå in längden på klubban och spara statistik.
Fungerar med alla golfklubbor; driver, metalwoods, järnklubbor. Fungerar för
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både vänster och höger-spelare. Skadar inte skaftet på golfklubban. Hög
noggrannhet när du slår bollar.
Golf in Sync 595:- Ett hjälpmedel som du kan använda när du svingar,
chippar, i bunkern eller pitchar. Hjälper dig med svingplanet och att
synkronisera kroppen när du svingar, chippar eller pitchar. Du kan slå bollar
med hjälpmedlet. Se video-klipp på hemsidan
Golfklubbor Extra vikt 179:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att du kan
fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra vikt. Du
kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en tung
golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Extra vikt 3-pack 459:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att
du kan fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra
vikt. Du kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en
tung golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubba Förbättra din bollträff och inspel 995:- Det här är en unik
golfklubba som tagit fram för att förbättra viktförflyttningen och främre
handledens position vid bollträffen. En extra tjock sula på klubban överdriver
alla felen så att du ser när du gör rätt och när du gör fel.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
Golf MISIG 3-in-1 Stretching Styrka Svingrörelse 949:- En unik produkt
som har 3 funktioner i en. Lär dig golfens viktigaste stretch övning där du
ökar smidigheten samtidigt som du ökar styrkan i ryggen och axlarna. Du kan
också stärka styrkan i ryggen och främre axeln genom att träna nedsvingen.
Genom att förbättra baksvingen och längden på baksvingen så får du en
inifrån och ut nedsving. Se video-klipp
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Golf Power Speed Weight System 199:- Du fäster vikten i greppänden på
klubban och får automatiskt lite längre slag och lite mindre spridning. Ett
system som många golfproffs redan använder och som använts under lång tid
av professionella golfspelare världen över, nu kan också du prova och
använda det på t ex driver, metalwoods, putter, wedgar.
Golf siktpinnar med kors + spegel standard 419:- Siktpinnar 3 st med ett
siktkors samt en spegel. Gör att du enkelt kan kontrollera din uppställning och
sikte samt lära dig att ställa upp lite stängt eller lite öppet för att forma dina
slag (slå fade eller draw). Medföljer även ett fodral till produkten som får
plats i bagen. Se video-klipp.
Golf siktpinnar deluxe 3-pack 229:- Ett proffsigt paket med siktpinnar i
toppkvalitet. 9 st ringar är markerade för förenklad bollplacering eller avstånd
till bollen. 3 st siktpinnar på 122 cm ingår. Kan användas vid svingträning
eller närspelet. Se video-klipp på hemsidan
Golf siktpinnar Plus 199:- Ett effektivt system för att förbättra siktet och
uppställningen när du tränar närspelet eller svingen. Systemet består av 2 st
siktpinnar på 122 cm samt 2 st träningskors som gör att du kan binda ihop
flera olika siktpinnar till olika formationer. Köper du fler förpackningar så
kan du ha större och effektivare formationer som du använder när du tränar!
Färg på pinnarna är gula.
Golf-simulator hemmabruk 5895:- 5295:- Marknadens mest avancerade
golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du kan spela på
många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st sensorer som
känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå riktiga boller
eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp på hemsidan
Golf-simulator hemmabruk + golfmatta 6795:- 6195:- Marknadens mest
avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året runt. Du
kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med 16 st
sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen. Slå
riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare
kan spela samtidigt. Även en golfmatta att stå på ingår (75 x 50 cm)
Se video-klipp på hemsidan
Golf Simulator nät Projektionsduk 3 x 3 meter 2195:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
Golf Simulator nät Projektionsduk 4 x 3 meter 2895:- Ett extremt slitstarkt
golfnät som också fungerar utmäkt som projektionsduk vid simulatoranvändning. Vi ger dig 18 månaders garanti (vid normal användning).
Storlek: 3 x 3 meter färg: vit.
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Golf-simulator Basic paket för hemmabruk 6895:- 6095:- Ett simulator
paket för den som inte har möjlighet att slå vanliga golfbollar inomhus utan
måste på grund av plats/design slå mjuka bollar. Med detta paket får du ett
golfnät med bas + Optishot 2 + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar
mjuka. Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan
du spela golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor.
Liten golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den
kommer in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan
spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic + Stancematta hemmabruk 7795:-6895:- Ett
simulator paket där du får ett golfnät med bas + Optishot 2 + Stance matta (75
cm x 50 cm) + 12 st mjuka bollar + 12 st nästan golfbollar mjuka.
Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela
samtidigt. En Stance-matta ingår också 75 cm x 50 cm att stå på.
Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus paket för hemmabruk 7195:- 6595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen
stance-matta ingår att stå på. Se video-klipp
Golf-simulator Basic Plus + Stancematta hemmabruk 8095:-7595:- Ett
simulator paket för dig som vill slå vanliga golfbollar eller mjuka bollar
inomhus. Med detta paket får du en nätbur stor inne/ute kraftig. Marknadens
mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela golf året
runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten golfmatta med
16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer in mot bollen.
Range-mode eller spelmode. Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. En stance
matta 75 x 50 cm ingår att stå på. Se video-klipp
Golf Simulator Optishot 2 + Projektionsduk nät 3 x 3 meter 8295:-7595:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Ingen stance-matta ingår att stå på.
Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18 månaders garanti.
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Simulator Optishot 2+Projektionsduk+stance matta 9195:-8395:Marknadens mest avancerade golfsimulator för hemmabruk! Nu kan du spela
golf året runt. Du kan spela på många av världens bästa golfbanor. Liten
golfmatta med 16 st sensorer som känner av klubbans rörelse när den kommer
in mot bollen. Slå riktiga boller eller mjukbollar. Range-mode eller spelmode.
Upptill 4 spelare kan spela samtidigt. Stance matta ingår i paketet
(75 cm x 50 cm). Storlek på duken/nätet är 3 x 3 meter. Extremt hållbart 18
månaders garanti på duken/nätet. Se video-klipp på hemsidan
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus.
Golf Skår verktyg 2-i-1 179:- Ett verktyg som hjälper dig att göra ren och
återskapa skårorna på dina järnklubbor så att dom blir vassa igen. Nednötta
och slitna skåror gör att du tappar backspin och kontroll på dina inspel mot
greenen. Genom att hålla dina skåror rena och vassa kan du maximera din
kontroll. Klarar både U-skåror och V-skåror.
Golfspegel helprofil sving & puttning tour edition 695:- En
golfspegel konvex för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus.
Löstagbar armstöd. Hållbar och kompakt spegel som du kan resa med. Med
rak botten mot marken och siktstreck på spegelytan för förenklar träning. Kan
användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar feedback under
träningen! Fodral medföljer också. Se video-klipp på hemsidan
Golf spegel konvex helprofil 30 cm rund 499:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 30 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
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Golf spegel konvex helprofil 40 cm rund 599:- 399:- En golfspegel konvex
för helprofil. Kan användas inomhus eller utomhus. Löstagbar armstöd. 40 cm
i omkrets. Kan användas vid svingträning eller närspelet. Ger dig omedelbar
feedback under träningen!
Golf stance balanstränare justerbar 795:- Detta är en uppblåsbar
balansbom och balanstränare för golf. Genom att variera lufttrycket så kan du
träna på olika lutningar och förbättra din balans och svingrörelse. Kan
användas vid fullsving, chippning eller puttning. Se video-klipp
Golf Swing Core Linker 379:- Ett hjälpmedel för att synkronisera armarnas
och överkroppens rörelse. Du kan använda bägge underarmsdynorna eller en
åt gången. Du får omedelbar feedback om du tappar kontakten mellan
underarmen och överkroppen. Lär de stora muskelgrupperna att styra de
mindre muskelgrupperna i armarna, handlederna och händerna.
Golf sving impact bollen 439:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf sving impact bollen 399:- Kan användas vid puttning, chippning,
pitchning eller golfsvingen. Hjälper dig att förbättra din teknik och bollträff,
förbättra vidden och bibehåller svingradien i svingrörelsen.
Golf Swing Plane Checker system 1495:- Detta är ett svingplan system som
fungerar för både enplans- eller flerplans-svingen. Ett justerbart svingplan
som ger dig visuell och kinistetisk feedback hela tiden. Du drar enkelt
klubban mot planet (olika plan beroende på hur lång du är och vilken klubba
du har) vilket gör att du kan upprepa samma svingrörelse gång på gång. Den
påskyndar inlärningen av en golfsving i rätt plan. Du får hjälp med med planet
från starten av baksvingen till 3/4-toppositionen genom att fysikt kunna känna
rätt plan i både baksvingen och nedsvingen. Enkel av justera. Se video-klipp
Golf svingpropeller standard 399:- En prisvärd svingpropeller som hjälper
dig att förbättra tekniken och stärka dina golfmuskler. Du lär dig att förbättra
din timing och din svinghastighet samtidigt som du lär dig att använda de
stora muskelgrupperna i svingen.
Golfsvingen rak vänsterarm 299:- Lär dig att hålla vänsterarmen rak i
svingen! Alla proffs håller deras främre arm; vänster armen för höger-spelare,
rak i baksvingen och i nedsvingen. Det gör att du får maximal vidd i svingen
och det ger maximal längd och säkrare bollträff. Många vanliga golfspelare
böjer vänster armen för mycket i baksvingen och tappar vidden och får både
sämre fart på klubban och sämre och ojämnare bollträff. Utan feedback är det
svårt att bli av med just detta problem, du måste få omedelbar feedback på när
du gör fel för att kunna korrigera det problemet. Kan användas av vänster
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eller höger-spelare. Se video-klipp på hemsidan
Golfsvingen Rätt handposition vid bollträffen 329:- Hjälper dig att hitta
rätt position för handlederna vid bollträffen så att höger handled är lite böjd
vid bollträffen vid fullsving, chippning eller pitchning vilket ger dig bättre
och renare bollträff samt starkare bollbana och bättre längd. Instruktions Dvd
medföljer. Endast för högerspelare (herr och dam standard storlek)
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.

Golfsving Stance spegel höger 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golfsving Stance spegel vänster 695:- En unik spegel som visar
bollpositionen för varje klubba och du ser vinkelt på skaftet och huvudets
position bland annat.
Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
Golfsvingen sikta klubbhuvudet rätt 595:- Ofta är det svårt att ställa in
riktningen på klubbhuvudet rakt mot målet. Detta hjälpmedel gör att du varje
gång vet att du har rätt riktning på klubbhuvudet och alla avvikelser beror på
svingrörelsen. Utmärkt att använda för svingen, puttning eller närspelet.
Enkelt att flytta framåt eller bakåt på skenan efterhand som du flyttar bollen.
Se video-klipp
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
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Golf sikta rätt + svingspår 129:- En unik gummi pekvisare som tål att slås
på och som visar hur du ska sikta och vilket svingspår du skall ha. Du kan
lägga bollen på gummi pekvisaren och slå bollen, pegga bollen eller använda
den som en siktpinne. Du kan även använda den i närspelet. Du kan rulla ihop
produkten så att den tar minimal plats i bagen. Du kan få ett visuellt inifrån
och ut svingspår liggande på marken under bollen!
Golf sving spegel platt 495:- Ett stor platt spegel som du lägger framför dig
när du svingar eller tränar närspelet. Storlek 45 cm x 25 cm samt hjälplinjer
så att du kan kolla olika positioner i svingen.
Golf triangel sving bollen 369:- Ett svinghjälpmedel som hjälper dig att
bibehålla triangeln mellan axlarna och armarna och händerna genom hela
rörelsen. Det är ett allsidigt hjälpmedel för puttning, chippning, pitchning och
fullsving. Du anpassar mängden luft i bollen beroende på storlek på personen.
Hjälper dig att synkronisera rörelsen och använda de stora muskelgrupperna i
svingen. Förbättrar bland annat bollträffen och impact-positionen.
Green Stick golf laser fitness trainer 1395:- En unika golftränings bom med
laser. Du placerar den på övre ryggen (ergonomiskt utformad). Bomen är
gjord i stål och i varje ände har den en laserstråle som du kan vrida på eller
av. Laserstrålen visar om du vrider upp axlarna i rätt plan så att svingrörelsen
och bålträningen blir golfspecifik. Det medföljer en rak plastskena som du
lägger ner på golvet framför som laserstrålen ska följa om du utför
bålträningen i rätt plan. På detta sätt kan du stretcha dina golfmuskler och din
bål på rätt sätt. Om du behöver stärka dina golfspecifika bålmuskler så
medföljer gummiband som du kan fästa i bomen när du utför samma rörelser.
På detta sätt så kan du både stretcha eller stärka dina golfmuskler med denna
unika produkt. Se video-klipp
Gyro golf svingtränings klubba 1895:- En unik golfklubba som lär dig på
ett enkelt och snabbt sätt att bli av med din slice eller pull. En inbyggd gyro i
klubbhuvudet gör att du direkt känner i klubban när du gör fel. Ny modell
med På/Av-knapp. Klubban är inte gjord för att slå bollar med utan att få rätt
svingkänsla och lära kroppen rätt känsla i svingen. Finns i höger eller vänster
Handleds ”klick” tränaren 349:- En produkt som du ger dig ljudlig
feedback när du böjder handleden fel i svingen; baksvingen, toppen av
svingen, nedsvingen eller vid bollträffen, eller när du använder handlederna
fel i ditt närspel; puttning, chippning, pitchning etc. Gör att du snabbt
förbättrar din teknik och att du får längre och rakare slag tackvare en bättre
position vid bollträffen mm. Se videoklipp på hemsidan
Impact bag standard 279:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
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detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet.
Impact golf bag standard 349:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet. Finns skafthållare samt
klubbhuvud fält på impact bagen.
Impact Bag Pro Plus 799:- Detta är en avancerad golf impact bag som har
olika lutningar; wedge lutning, J7:a lutning, driver lutning samt etn rund sida.
Gör att du kan använda den på flera olika sätt. Extremt hållbart material gör
att den tål mycket. Se video-klipp
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
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Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 1-pack 219:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor. Förbättra din sving och din bollträff
med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen
driver eller metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp spray 4-pack 699:- En unika produkt som gör att du enkelt och
snabbt kan se var du träffar bollen på dina golfklubbor; järn, trä eller putter.
Räcker till normalt cirka 125 st klubbor per flaska. Förbättra din sving och din
bollträff med hjälp av impact tejp spray som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Ingår gör också 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
driver + 1 skyddsfilm mot sky-märken till metalwoods + instruktioner på hur
du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Inside Approach 549:- Om du har problem med ditt svingspår, dvs om du
slicar eller hookar bollen då har du nytta av denna produkt. Du kan ställa in
den i olika vinklar och du ser visuellt hur du ska svinga klubban när du
kommer i närheten av bollen. Ersatts med Slice/Hook Eliminator PLUS
Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp
Ledad golfklubba träningsklubba järn 7:a 999:- En träningsklubba som
böjer sig när du gör fel i svingen; fel svingstart, baksving eller nedsving. Ger
dig bättre tempo, svingplan och svingspår. Direkt feedback var i svingen du
gör fel. Instruktions dvd medföljer. Höger-klubba endast.
.
Ledad gångjärnsklubba driver grafit höger 1395:- En patenterad och
unik golfklubba med grafitskaft som böjer sig i skaftet om du har fel
svingspår/svingplan och uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt
svingspår/svingplan. Den visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå
bollar med klubban om du gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas
hemma eller på rangen. Som att ha en golftränare med dig varje gång!
Se video-klipp på hemsidan
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a höger 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a vänster 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
Mjuk flexibel övningsklubba golf 40” 695:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
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lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 40” och passar
bland annat damer och juniorer.
Mjuk flexibel övningsklubba golf 48” 795:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 48” och passar
de flesta herrar.
Perfect Angle 329:- Nu kan du skapa vidd och rätt vinkel i höger armen
(högerspelare) eller vänster armen (vänster-spelare). Huvudmålet med
baksvingen är att skapa/hitta en kraftfull och upprepbar baksvingsposition att
starta nedsvingen från. För att du ska kunna skapa/hitta den så måste du skapa
och bibehålla rätt vinklar och vidd i baksvingen. Du måste då skapa en 90
graders vinkel mellan din högra överarm och underarm (högerspelare) och din
högra armbåge ska peka neråt. Den här produkt hjälper dig med detta!
Perfect Connection Golf 695:- Den här unika svingtränare och
närspelstränaren hjälper dig att synkronisera olika kroppsdelar i svingen och
närspelet. Triangeln som formas mellan axlarna, armarna och händerna vid
uppställningen är otroligt viktig att bibehålla under rörelsen. Den här tränaren
gör just detta och det förenklar och förbättrar din timing, teknik och kraft i
slagen. Storlek: S, M, L Se video-klipp på hemsidan
Perfekta golf release tränaren 595:- Lär dig hur du ska releasa golfklubban
på rätt sätt! Denna unika golfsving-hjälpmedel lär dig bland annat att
synkronisera hela svingrörelsen från adresseringen till baksvingen och till
avslutningen. Du lär dig att känna hur en riktig sving ska kännas och hur
releasen av klubban ska kännas. Den är enkel att använda och gör att du lär
dig att hålla lösare i klubban och lättare hittar rätt svingplan i svingen och
synkroniserar kroppsrörelsen och uppvridningen i baksvingen samtidigt som
du lär dig att releasa klubban på rätt sätt i nedsvingen.
Perfekta golf release tränaren Medium + Tung 895:- Lär dig hur du ska
releasa golfklubban på rätt sätt! Denna unika golfsving-hjälpmedel lär dig
bland annat att synkronisera hela svingrörelsen från adresseringen till
baksvingen och till avslutningen. Du lär dig att känna hur en riktig sving ska
kännas och hur releasen av klubban ska kännas. Den är enkel att använda och
gör att du lärdig att hålla lösare i klubban och lättare hittar rätt svingplan i
svingen och synkroniserar kroppsrörelsen och uppvridningen i baksvingen
samtidigt som du lär dig att releasa klubban på rätt sätt i nedsvingen.
Power Swing Angle 479:-395:- Power Swing Angle består av en lätt
plastarm med speciella skenor som begränsar armens böjning (sätts på bakre
armen; högerarm för högerspelare) till max 90 grader. På detta sätt så kan du
max böja den bakre armen i 90 grader vilket är den idealla kraft-positionen i
baksvingen. Du får du armen i den stakaste positionen möjlig och du får
maximal vidd i svingen också. Många böjer armen för mycket och tappar
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både vidden och kraften i svingen. Med den rätta och kraftfulla positionen på
toppen av svingen ökar chanserna för att göra en korrekt och kraftfull
nedsvingen som både har rätt fart och riktningen.
Perfekt Sving-laser system 1195:- Det här unika laser sving systemet består
av 2 olika komponenter; en laser sving matta med olika svingspår och
laserenheter som består av 2 olika lampor; en laser som du fäster i
greppänden och en laserenheter som du fäster på skaftet på valfri golfklubba.
Produkten fungerar bäst inomhus, fungerar ej utomhus i solljus. Laser golf
mattan visar olika svingspår och fotpositioner i förhållande till bollen och
klubban du använder. Laser golfmattan guidar laserstrålarna så att du känner
rätt svingspår och svingplan när du över svingen hemma. Genom att du får
omedelbart feedback (visuell) så ser du när svingspåret och planet avviker
från det perfekta svingspåret eller svingplanet. Se video-klipp på hemsidan
Power Triangle Ball 595:- 495:- Det här svinghjälpmedlet består av en
hård, 750 gram gummiboll kombinerat med elastiskt band. Du förbättrar
uppvridningen och stärker golfmusklerna samtidigt som du lär dig att behålla
triangeln mellan armarna och axlarna genom svingen, vilket ger bättre
bollträff och bättre svingplan. Produkten förbättrar också armarnas position i
svingen samt uppvridningen i axlarna. Du lär dig också att synkronisera
överkroppen och underkroppen när du använder Power Bollen.
Se video-klipp
Power golf stance Pro 1195:- En produkt som förhindrar att du svajar i
baksvingen. Du "låser" också fast vänster fot så att du lär dig att slå mot en
fast vänster sida i nedsvingen (högerspelare). Bollplaceringen och siktet får
du också hjälp med. Du måste ha en stabil grund i svingen och underkroppen
är den grunden som resten av kroppen är beroende av. Kan justera bredden på
stancen så att den passar alla. Modellen är för höger-spelare. Dvd/cd
medföljer med instruktioner. Se video-klipp på hemsidan
Pure golf strike 495:- Om du inte regelbundet träffar sweetspoten i
klubborna tappar du både längd och kontroll på banan. Med den här
produkten får du omedelbar feedback på din bollträff både inomhus eller
utomhus. Produkten består av ultra lätta övningsbollar som fastnar på
klubbhuvudet vid bollträffen. Allt detta gör att du kan träna din sving överallt
bara du har plats för att svinga en klubba. Du använder dina egna golfklubbor.
Se video-klipp på hemsidan
Rotera runt ryggraden 269:- Lär dig att hålla huvudet i jämnhöjd under
golfsvingen, varken höja eller sänka huvudet i baksvingen eller nedsvingen.
Res dig inte upp för tidigt! Lär dig att hålla ner huvudet på rätt sätt. Förbättrar
balans, bollträff,svingspår och längd. Anpassas enkelt efter din egen längd.
Video-klipp finns
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Rätt ben och höftrörelse 695:- Stabiliserar underkroppen och motverkar
överrotation av höfterna i baksvingen och motverkar Reverse Pivot mm. Ger
bättre längd och bollträff. Ökar X-faktorn i svingen, dvs skillnaden mellan
axel- och höft-vridningen. Lär dig använda höfterna och underkroppen på rätt
sätt i svingen. Framtaget av Karrie Webbs tränare. Video-klipp finns
Rätt Svingspår 549:- Mångsidigt hjälpmedel, vid puttning,svingen, bunkerslag. Förbättrar svingspår, ingångsvinkeln till bollen (brant/flack), låter
kroppen styra rörelsen. Om du använder för mycket händer och armar får du
direkt feedback på detta. Kroppen måste leda rörelsen annars får du problem.
Alla rörelser utförs med endast höger hand på golfklubban. Video-klipp finns
Rätt viktförflyttning 149:-99:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i
bagen.
Rätt viktförflyttning Pro 219:- Placeras under bakre foten, förhindrar
svajning i baksvingen, förenklar rätt viktförflyttning i svingen, förenklar rätt
höftrörelse i nedsvingen etc. Ger dig ljudlig feedback när du flyttar över
vikten vilket förenklar försökning och förbättrar synkroniseringen av underoch överkroppen. Ett litet svinghjälpmedel som får plats i en ficka i bagen.
Slice and Hook eliminator Plus 549:- Den här produkten hjälper dig att
förbättra ditt svingspår och bli av med slicen eller hooken. Du kan ställa
produkten i olika vinklar och justera de olika armarna för olika typer av
problem med slice eller hook mm. De justerbara armarna ger dig en visuell
bild över ett riktigt svingspår nere vid bollen. Du får omedelbar feedback om
du svingar för mycket utifrån- och-in eller inifrån- och-ut. Kan även motverka
att du svajar i baksvingen eller nedsvingen. Se video-klipp på hemsidan.
Sluta Slica 399:- Nu kan du på ett enkelt och effektivt sätt bli av med din
slice eller pull. Med den här produkten förbättrar du ditt svingspår,
uppställning och baksving. Du både ser och känner när du svingar rätt, dvs
när du svingar inifrån (och inte utifrån och in). Gör att du slår både längre och
rakare och du använder hela tiden dina egna golfklubbor, för snabbast,
varaktigast och bäst resultat! Video-klipp finns på hemsidan
Smartphone hållare med stativ 295:-199:- Nu kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne).
Smartphone hållare PLUS med stativ 395:- 269:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, 4s,
iPhone 5. Hållaren ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i
marken (siktpinne). Extra siktpinne förenklar uppställningen och siktet medan
du filmar.
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Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Smartphone hållare Plus med stativ 449:- 319:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne).
Medföljer en extra delbar siktpinne för att förenkla uppställningen och sikte.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
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Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Ny modell CE-märkt
Video-klipp finns på hemsidan
Sving Guiden 329:- Förbättrar svingplanet och toppen på baksvingen. Ger
också feedback på en riktig start av nedsvingen och genomsvingen. Används
av många tourspelare och topptränare i världen. Du känner när du har för
brant eller för flack baksvingen eller genomsving. Sätts fast på valfri
golfklubba, dvd-film medföljer ses på valfri dvd-spelare. Video-klipp finns
Sving Guiden + impact tejp 359:- Förbättrar svingplanet och toppen på
baksvingen. Ger också feedback på en riktig start av nedsvingen och
genomsving. Används av många tourspelare och topptränare i världen. Du
känner när du har för brant eller för flack baksving och när du har för brant
eller flack genomsving etc. Sätts fast på valfri golfklubba. Dvd-film
medföljer (originalet) samt 10 st impact tejper. Video-klipp finns
Video-klipp finns på hemsidan
Swing Perfect Gyro Trainer 749:- En unik svingprodukt som ger dig direkt
feedback när du tar klubban 3 grader utanför det rätta svingplanet. Du kan
använda den på valfri golfklubba och du kan även slå bollar med hjälpmedlet.
Den vibrerar när du du gör fel så du känner var i svingen du gör fel och när du
gör det! Fungerar för både vänster eller högerspelare.
Se video-klipp på hemsidan.
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Svingplanet 349:- Nu kan du på ett enkelt och snabbt sätt alltid veta om du
svingar valfri golfklubba i rätt svingplan. Du ställer in planet vid uppställningen (snabbt och enkelt) och sedan kan du kontrollera både vid baksvingen
och nedsvingen att du ligger i rätt svingplan. Du kan även använda produkten
när du slår golfbollar, justeras enkelt mellan slagen. Många proffs använder
produkten, bl a Justin Rose. Passar lika bra för nybörjare.
Se video-klipp hemsidan
Svingplanet + impact tejp 379:- Nu kan du på ett enkelt och snabbt sätt
alltid veta om du svingar valfri golfklubba i rätt svingplan. Du ställer in planet
vid uppställningen (snabbt och enkelt) och sedan kan du kontrollera både vid
baksvingen och nedsvingen att du ligger i rätt svingplan. Du kan även
använda produkten när du slår golfbollar, justeras enkelt mellan slagen.
Många proffs använder produkten, bl a Justin Rose. Passar lika bra för
nybörjare. 10 st impact tejper ingår också Se video-klipp
Sving-sele golf 395:- En klassisk svingsele för att synkronisera axlarna,
armarna och handlederna i svingen. Kan dra användas med en eller bägge
armarna samtidigt (bägge armarna vid korta slag oftast och en vid längre
slag). Lär dig att rotera överkroppen, synkronisera svingen, få bättre och
renare bollträff, bättre längdkontroll mm. Se video-klipp
Sving-spår Vision Track tränare 549:- Ett visuellt hjälpmedel som hjälper
dig med svingspår, sikte och uppställning. Du ser ett fysiskt svingspår ner till
bollen som klubban ska följa för att du ska komma inifrån och du ser ett
svingspår som klubban ska följa i starten av svingen.
Synkronisera Svingen 139:- Lär dig att hålla ihop armarna i svingen och på
detta sätt få bättre timing och vidd i svingen. Bibehåll triangeln från uppställningen mellan armarna, greppet och bålen och förbättra ditt svingplan
automatiskt. Gör att du får vidd i baksvingen och träffar bollen renare.
Tour Tempo boken 199:- Boken förklarar Tour Tempo konceptet,
bakgrund, fördelar, hur du lär ut det eller hur du kan lära dig själv. John
Novosel Sr förklarar vad som är unikt med konceptet och varför så många
golfspelare kan ta sitt spel till en ny nivå med konceptet. Det här är nog en av
historiens mest innovativa golfböcker och koncept. Kan användas
tillsammans med vilken svingteknik som helst. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo CD II 27/9, 24/8 eller 21/7 349:- Tour Tempo-tonerna följde
med boken (svingtonerna), men vill du påskynda inlärningen kan du skaffa
dessa extra cd-skivor med musikspår som går i samma takt som tempotonerna. Utmärkt att lyssna på när du kör bil till banan eller till jobbet eller
när du tränar på rangen eller spelar övningsrundor på banan. Innehåller
30 sånger allt från pop till blues på en cd-skiva. På cd skiva 2 ingår spår för
att öka fokusering, avslappning mm. Allt med respektive tempotoner inbakat.
Finns: antingen 27/9, 24/8 eller 21/7 tempo
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Tour Tempo Spelaren 749:- 595:- Det här är en unik Tour Tempospelare med både sving- och de nya närspels-tonerna. 4 st toner för
svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya närspelstonerna;
14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning, bunkerslag etc).
Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till spelaren,
hörsnäcka till spelaren samt cd med 6 st musikspår per TourTempo ton (27/9,
24/8, 21/7 = svingtoner) som du kan lyssna på i bilen etc för att påskynda
inlärningen. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo Mikro-spelaren från 995:-795:- Det här är en unik Tour
Tempo spelare, extremt liten, med både sving- och de nya närspelstonerna.
4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya
närspels-tonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning,
bunkerslag etc). Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till
spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren, uppladdningsbart batteri med
adapter (amerikanskt uttag) med eller utan svensk adapter. Se video-klipp
Tour Tempo boken + Spelaren Paket 995:-795:- I paketet ingår både Tour
Tempo boken ovan samt Tour Tempo Spelaren ovan. Läs vidare ovan för
specifikation. Paketet innehåller all information du behöver för att till fullo
kunna utnyttja Tour Tempo konceptet för att förbättra din golf.
Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo boken + Mikro-spelaren Paket från 1195:-995:- Det här är en
unik Tour Tempo paket med bok och mikro-spelaren samt med både svingoch de nya närspelstonerna. 4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt
4 st toner med de nya närspelstonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid
puttning, chippning, bunkerslag etc). Medföljer gör en bok, en spelare, dvd
med instruktioner, fodral till spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren,
uppladdningsbart batteri med adapter (amerikanskt uttag) med eller utan
svenska adapter. Se video-klipp på hemsidan
Triangel Bollen 195:- 149:- Enkelt hjälpmedel, som visar om svingplanet är
fel och starten av svingen är felaktig och om triangeln från uppställningen
förändras på grund av för mycket händer i baksvingen och/eller nedsvingen.
Sätts fast i hålet i grepp-ändan. Sätts fast på valfri golfklubba. Ger bättre
svingspår, riktning och kontroll. Skönhetsfel förekommer Video-klipp finns
Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1095:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne. Se
video-klipp på hemsidan
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Underkroppen Golfsvingen Power Swing System Pro 1695:- Systemet
förbättrar din svinghastighet, bollträff och jämnhet. Du lär kroppen att vrida
upp överkroppen mot underkroppen. Med en stabil underkropp så får du
bättre balans, bollträff och fart på klubban med mindre kraft! Justeras enkelt
till din kroppsbyggnad. Består av fotform, knä-support samt höft-pinne.
Se video-klipp på hemsidan
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic 295:- En övningsklubba och
svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att du
kan hålla igång din sving året runt. Den är viktad nedtill för bättre träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic Plus 349:- En övningsklubba
och svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att
du kan hålla igång din sving året runt. Tvåfärgad del på skaftet som gör att du
kan kontrollera att du svingar i rätt svingplan. Den är viktad nedtill för bättre
träning och den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Golf övningsklubba Strip Swoosh 599:- En unik övningsklubba med en
långt band på cirka 110 cm som är fäst i klubban där huvudet ska sitta. Du
svingar klubban och ser ditt svingspåret genom att se det röda bandet om det
kommer inifrån eller utifrån och hör sedan ljudet från bandet i nedsvingen. Du
lär dig att använda de större muskelgrupperna och få Swoosh ljudet vid
bollträffen och inte före eller efter.
Golf övningsklubba Allt-i-en Klubban995:- En unik övningsklubba som
innehåller många olika delar som: siktpinnar, svingklubba tung, puttpinnar,
puttlinje. Du kan träna svingstarten, uppställning, puttrörelsen, chippning.
Utmärkt även som uppvärmingsklubba. Alla tillbehör finns innuti skaftet på
klubban så svingklubban är även en tung svingklubba. Du får med dig alla
tillbehör utan att de tar någon extra plats i bagen.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golf paket produkter samt golffilmer:
Här hittar du våra olika typer av golf-paket produkter för golfklubbar eller tränare etc samt våra
golffilmer; dvd, cd eller videokassett. Du hittar filmer om golfsvingen, närspelet, puttning, mentala
spelet, ute på golfbanan med mera. Tips och information hur du kan förbättra olika delar i ditt
golfspel på ett effektivt och bra sätt.
Puttningspaket small 1295:- (1036:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar putt-träningen. Innehåller 3 st Mobila Golfhål + 2 st Puttnings
clip + 2 st Putt-linor Rak linje + Puttspegel Basic liten + 1 st Grindtränare
mall + 1 st Perfect Putt skena
Puttningspaket medium 2295:- (1836:- utan moms) Ett paket som
förenklar och förbättrar putt-träningen. Innehåller 2 st Tunga Puttbollar + 2 st
Golf Metronom Pro + 2 st Bulleye cup + 2 st Putting Arc T3 + 1 st Putt &
Chip Brace
Puttningspaket large 4495:- (3596:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar putt-träningen. Innehåller 1 st gångjärns putter + 2 st True Roll
tränare + 3 st Puttspegel Pro Plus (liten) + 1 st Putter impact system Hank
Haney + 1 st Puttnings bältet + 1 st Putter flexibelt skaft (justerbart flex)
Grunderna svingpaket 2695:- (2156:- utan moms) Ett paket som förbättrar
grunderna i golfen. Innehåller 2 st Golfsving/Putter spegel 360 Tour edition +
3 st Rätt golfgrepp med clip samt golfgrepp + 3 st Övningsgrepp flyttbart +
2 st Impact tränare
Jr och Dam Svingpaket 3495:- (2796:- utan moms) Ett paket för juniorer
och damer som innehåller 2 st Mjuka flexibla golfklubbor 40” + 3 st
Övningsgrepp (flyttbara snabbt mellan valfri klubbor) + 2 st Perfect
Connection small + 2 st Rätt viktförflyttning Pro
Svingpaket small 1995:- (1596:- utan moms) Ett paket som förenklar och
förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Sving Coil Master + 1 st Rak
vänsterarm + 1 st Rätt viktförflyttning Pro + 1 st Synkronisera svingen + 1 st
Sving Guiden + 1 st Handledstränaren Klick + 1 st Impact bag + 1 st Sluta
Slica Svinga inifrån
Svingpaket medium 3095:- (2476:- utan moms) Ett paket som förenklar
och förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Impact Sving Plan tränare +
1 st Sving Propeller Pro + 1 st Mjuk Flexibel Övningsklubba 48 tum + 1 st
Slice & Hook eliminator Plus + 1 st Sving Planet
Svingpaket large 4995:- (3996:- utan moms) Ett paket som förenklar och
förbättrar svingträningen. Innehåller 1 st Gyro Swing Trainer + 1 st Refiner
Ledad järnklubba + 1 st Pro Power Lag Trainer + 1 st Power Stance System
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Svingpaket hemmapaket small 1295:- Ett paket som gör din golfsvingträning effektivare och roligare. Paketet innehåller 1 st Golf sving/putt spegel
360 Tour Edition + 1 st Impact bag + 1 st Synkronisera svingen + 1 st
Siktpinnar Plus
Träningstillbehör paket 1795:- (1436:- utan moms) Ett paket som gör
träningen roligare och effektivare. Innehåller 3 st Mobila Golfhål + 2 st
5-pack distanskoner + 2 st 4- pack Green mål + 2 st 2-pack Målcirklar Small
och Medium
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Chippaket 1 495:- 329:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag, utslag
eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som ett
vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå i
utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 2 529:- 449:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
och en tunn utslagsmatta/chipmatta som du kan använda för chippning,
järnslag eller utslag. Medföljer gör även gummipegg
Chippaket 3 695:- 595:- En paket som består av 2 st produkter; en chipkorg
5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en tjock utslagsmatta/chipmatta
(50 cm x 26 cm) med unika fairway-känsla som du kan använda för
chippning, järnslag eller utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar
(1 kort + 1 lång)
Chippaket Extra 1 895:- 629:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en multi-golfmatta som du kan använda för chippning, järnslag,
utslag eller även vid övning av puttning (ett hål i mattan som är lika stort som
ett vanligt golfhål). Finns även en snöre med en plast golfboll så att du kan slå
i utomhus eller inomhus. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
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Chippaket Extra 2 959:- 799:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg och en utslagsmatta och chipmatta som du kan använda för
chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även gummipegg. Till sist ingår en
produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta pitchar eller
puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln mellan
axlarna och händerna med direkt feedback. Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra 3 1099:- 959:- En paket som består av 3 st produkter; en
chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och chipmatta som
med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda för chippning,
järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st lång + 1 st kort).
Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du chippar, slår korta
pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att bibehålla triangeln
mellan axlarna och händerna med direkt feedback
Se video-klipp på hemsidan
Chippaket Extra Plus 3 1595:- 1449:- En paket som består av 4 st
produkter; en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål att träffa) och en utslagsmatta och
chipmatta som med unika fairway-känsla (50 x 26 cm) som du kan använda
för chippning, järnslag, utslag. Medföljer gör även 2 st evighetspeggar (1 st
lång + 1 st kort). Till sist ingår en produkt som förbättrar din teknik när du
chippar, slår korta pitchar eller puttar. Du lär dig en pendelrörelse genom att
bibehålla triangeln mellan axlarna och händerna med direkt feedback. Ingår
gör även en Golf Chip Pro matta som är en special chipträningsmatta som
automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till
bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för chippning).
Se video-klipp på hemsidan
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter 5595:- En jättestor golfnätbur
med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk. Kan
användas inomhus eller utomhus. Golfnät och stålrör ingår i paketet (ej
golfmatta och slagnät imitten)
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 meter + slagnät 6995:- En jättestor
golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för hemmabruk.
Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren, stålrör samt
slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är speciellt utformad för
buren. Du byter bara ut slagnätet när det är för nött och slitet (ej nätet runt
hela buren).
Extra stor golfnätbur proffsig 3x3x3 m+nät/projektionsduk 7995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt slagnät mitt i buren. Slagnätet är 3 x 3 meter och är ett extremt
slitstarkt golfnät och projektionsduk (2-i-1), kan användas tillsammans med
golfsimulatorer.
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Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 14795:-13995:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golf
stance matta att stå på (75 cm x 50 cm) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan
stå på stancematta och slå från simulator mattan.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 15495:-14695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
2-i-1 (stancematta 75 cm x 50 cm + slagmatta 75 x 25 cm med fairwaykänsla) + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå i nätet utan simulator eller slå
med simulatorn inomhus eller utomhus.
Golfsimulator Optishot 2+nät/duk+matta+super bur 17495:-16695:- En
jättestor golfnätbur med kraftiga stålrör till träningsanläggningen eller för
hemmabruk. Kan användas inomhus eller utomhus. Golfnät runt buren,
stålrör samt ett slagnät och projektionsduk (2-i-1) mitt i buren + golfmatta
150 cm x 150 cm med fairway-känsla + Golfsimulator Optishot 2. Du kan slå
i nätet utan simulator (inne/ute) eller slå med simulatorn inomhus
Golf Hemträningspaket Basic inomhus utomhus 995:- 899:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg Basic, ett golfnät
3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus + uppsättningsdetaljer) och enkel
golfmatta 40 x 20 cm med gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus inomhus utomhus 1249:- 1049:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller
utomhus + uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe inne ute 1799:- 1495:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät 3 x 2.5 meter Basic (inomhus eller utomhus +
uppsättningsdetaljer) och en golfmatta tjock unik fairway-känsla
(50 cm x 26 cm) samt en Golf Chipping Pro matta som är en special
chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din chiprörelse och bollträffen
(ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du inte bollen, endast för
chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Basic utomhus 1129:- 899:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 6 st golfbollar, en chipkorg, ett golfnät 210 cm x 3
meter med pinnar (utomhus) och en enkel golfmatta 40 x 20 cm med
gummibas. Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma;
chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus utomhus 1429:- 1049:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt
alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Basic Plus Deluxe utomhus 1995:- 1559:- Ett
paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät 210 cm x 3 meter med pinnar (utomhus)
och en golfmatta tjock unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). samt en Golf
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra utomhus 1729:- 1449:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus utomhus 3969:-3595:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe utomhus 4549:-4099:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur stor (utomhus) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra inne/ute 2229:- 1995:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Extra Plus inne/ute 4469:-4095:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Extra Plus Deluxe inne/ute 5049:-4549:- Ett paket
som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), en golfnät bur stor (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic inne/ute 1849:-1495:- Ett paket som
består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik fairwaykänsla (50 cm x 26 cm) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar +
12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill träna golf
hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus inne/ute 4079:-3595:- Ett paket
som består av 5 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små
mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock unik
fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar
(24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Basic Plus Deluxe inne/ute 4669:-4099:Ett paket som består av 5 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), ett golfnät med ram (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar) ett paket med 36 st övningsbollar (24 st luftbollar + 12 st mjuka bollar). Ett väldigt prisvärt alternativ om
du vill träna golf hemma; chippning eller svingen. Chipping Pro matta
som är en special chipträningsmatta som automatiskt förbättrar din
chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du fel träffar du
inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ om du vill
träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 2529:-2229:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (50 cm x 26 cm). Ett väldigt prisvärt alternativ om du
vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
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Golf Hemträningspaket Mobil Extra inne/ute 4769:-4295:- Ett paket som
består av 4 st produkter; 8 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1 (5 st små mål
att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en golfmatta tjock
unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Hemträningspaket Mobil Extra Deluxe inne/ute 5359:-4759:- Ett
paket som består av 4 st produkter; 12 st evighetspeggar, en chipkorg 5-i-1
(5 st små mål att träffa), en golfnät bur Quick Up&Down (inne/ute) och en
golfmatta tjock unik fairway-känsla (150 cm x 100 cm rullbar). Ett väldigt
prisvärt alternativ om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Chipping Pro matta som är en special chipträningsmatta som automatiskt
förbättrar din chiprörelse och bollträffen (ingångsvinkeln till bollen; gör du
fel träffar du inte bollen, endast för chippning). Ett väldigt prisvärt alternativ
om du vill träna golf hemma; chippning eller svingen.
Golf Aiming Alignment Pro 1395:- Ett unikt hjälpmedel som hjälper dig
och ger dig direkt feedback hur du siktar. Antingen ljudlig eller
vibrationsfeedback. Vänster, Höger eller Perfekt i förhållande till målet som
du står rakt imot vid kalibreringen vilket alla bra golfspelare gör i sin rutin
innan slaget (du förstärker rutinen med hjälp av apparaten).
Se video-klippet på hemsidan
Golf Chip Pro mattan 499:- En unika chipmatta som är gjord med rätt
chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller fel. Du måste
unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner klaffen i framkanten
på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt feedback!
Storlek: 38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Small 695:- 649:- En unika chipmatta som är
gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt eller
fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka ner
klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Chip Pro mattan Paket Medium 1029:- 959:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
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Golf Chip Pro mattan Paket Large 1379:- 1195:- En unika chipmatta som
är gjord med rätt chipteknik i tanken. Du får direkt feedback när du gör rätt
eller fel. Du måste unvika bakkanten på matten i baksvingen och trycka
ner klaffen i framkanten på mattan för att lära dig rätt chipteknik med direkt
feedback! I paketet ingår även ett chipnät 3-i-1. Storlek på mattan
38 cm x 22 cm. Utmärkt till nybörjare eller låghandikappare.
Se video-klipp på hemsidan
Golf flaggpinne med bollskopa 199:- En flaggpinne som är 90 cm hög och
har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig ner för att
plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer skopan.
Flaggpinnen i metal. Fungerar med vanliga hålkoppar. (utan hålkopp)
Golf flaggpinne med bollskopa + hålkopp 289:- En flaggpinne som är 90
cm hög och har en praktisk skopa för bollarna så att du inte behöver böja dig
ner för att plocka upp bollarna utan du lyfter bara ut flaggpinnen och tömmer
skopan. Flaggpinnen i metal. Hålkopp medföljer (standard storlek)
Golfhål reducerare 2-pack 129:- Ett enkelt sätt att minska golfhålet på när
du övar puttning; 2 olika storlekar. Gör din putt-träning roligare och mer
effektiv. Fungerar på vanliga puttkoppar.
Golfklubba Förbättra din bollträff och inspel 995:- Det här är en unik
golfklubba som tagit fram för att förbättra viktförflyttningen och främre
handledens position vid bollträffen. En extra tjock sula på klubban överdriver
alla felen så att du ser när du gör rätt och när du gör fel.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
Golf-metronom Pro 249:- Det här är den ultimata metronomen för golfare,
med en mänd avancerade funktioner men fortfarande väldigt kompakt och lätt
att använda! Justerbart tempo; omfång 30-250 BPM (pip per sekund),
justerbar volym, digital klocka, uttag för egna hörlurar (3.5 mm), skyddande
fodral i konstläder, justerbara tonsekvenser mm. Storlek: 56 x 30 x 20 mm
Video-klipp finns på hemsidan
Golf Puttklossar till siktpinnar 2-pack 109:- Passar till tunna siktpinnar,
bildar med hjälp av siktpinnarna ett putthjälpmedel med guide för en rak
puttrörelse (rakt bakåt och rakt igenom; eller vid korta puttar; alltid rakt bakåt
och rakt igenom). Bildar också en bollgate att putta igenom. Kan användas
inomhus eller utom.
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Golf Swing Plane Home Checker System 1495:- Detta är ett svingplan
system som fungerar för både enplans- eller flerplans-svingen. Ett justerbart
svingplan som ger dig visuell och kinistetisk feedback hela tiden. Du drar
enkelt klubban mot planet (olika plan beroende på hur lång du är och vilken
klubba du har) vilket gör att du kan upprepa samma svingrörelse gång på
gång. Den påskyndar inlärningen av en golfsving i rätt plan. Du får hjälp med
med planet från starten av baksvingen till 3/4-toppositionen genom att fysikt
kunna känna rätt plan i både baksvingen och nedsvingen. Enkel av justera.
Se video-klipp
Impact bag standard 279:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet.
Impact golf bag standard 349:- Förbättra din position vid bollträffen, lär
kroppen en bättre och kraftfullare position. Du tränar också på att komma ned
till bollen infrån till square, där klubbhuvudet är square vid bollträffen. För att
få maximal längd måste du också ha känslan av att händerna är strax före
bollen vid bollträffen och skaftet luta svagt fram mot målet. Du svingar på
detta sättet hela klubban och inte bara klubbhuvudet. Finns skafthållare samt
klubbhuvud fält på impact bagen.
Impact Bag Pro Plus 799:- Detta är en avancerad golf impact bag som har
olika lutningar; wedge lutning, J7:a lutning, driver lutning samt etn rund sida.
Gör att du kan använda den på flera olika sätt. Extremt hållbart material gör
att den tål mycket. Se video-klipp
Impact tejp standard 48-pack 119:- Förbättra din bollträff genom att få
omedelbar feedback på hur du träffar bollen i klubbhuvudet. Du ser direkt om
du träffar på tån, hälen, högt eller lågt på klubbhuvudet och kan korrigera din
rörelse eller din uppställning för att få en bättre bollträff. Kan användas på
järn eller träklubbor.
Impact tejp järnklubbor universal 30-pack 139:- Förbättra din svingoch
din bollträff med hjälp av impact
tejp som visar exakt var du träffar bollen
på klubbhuvudet. Består av 30 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även
på träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till antingen driver eller
metalwoods + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp Drivers 24-pack 129:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 24 st impacttejper till drivers oversized + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + instruktioner på hur du kan förbättra
svingen beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
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Impact tejp Drivers 100-pack 399:- Förbättra din driver sving och din
bollträff med hjälp av impacttejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impacttejper till drivers oversized + 2 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver.
Impact tejp 100-pack järnklubbor universal 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 100 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm
mot sky-märken metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen
beroende på var du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 40-pack 169:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 35 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 5 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var
du träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp paket järn/rescue/putter 115-pack 379:- Förbättra din sving
och din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar
bollen på klubbhuvudet. Paketet består av 100 st impact tejp till järnklubbor
(fungerar även på träklubbor) + 15 st impact tejp till putter/rescue + 1 st
skyddsfilm mot sky-märken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken till
metalwood + instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du
träffar bollen på klubbhuvudet.
Impact tejp 70-pack järnklubbor/drivers 329:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 40 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 30 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Impact tejp 150-pack järnklubbor/drivers 549:- Förbättra din sving och
din bollträff med hjälp av impact tejp som visar exakt var du träffar bollen på
klubbhuvudet. Består av 90 st impact tejp till järnklubbor (fungerar även på
träklubbor) + 60 st impact tejp till drivers oversized. 1 st skyddsfilm mot skymärken till driver + 1 st skyddsfilm mot sky-märken metalwood +
instruktioner på hur du kan förbättra svingen beroende på var du träffar bollen
på klubbhuvudet.
Mobilt golfhål 360 139:- Ett enkelt och praktiskt mobilt golfhål 360 grader.
Du kan använda det från varje håll runt hela hålet. Du kan använda det
inomhus eller utomhus. Utmärkt på övningsgreenen eller på inspelsvarvet,
kompakt och tålig modell. Kan även användas på puttmattor eller
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konstgreener
Mobilt golfhål 360 3-pack 419:- 349:- Ett enkelt och praktiskt mobilt
golfhål 360 grader. Du kan använda det från varje håll runt hela hålet. Du kan
använda det inomhus eller utomhus. Utmärkt på övningsgreenen eller på
inspelsvarvet, kompakt och tålig modell. Kan även användas på puttmattor
eller konstgreener
Mål cirkel Putt cirkel tunn Small 249:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.
Mål cirkel Putt cirkel tunn Medium 349:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 183 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.

Mål cirkel Putt cirkel tunn Large 695:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 360 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare.
Mål cirkel Putt cirkel tunn Mini 159:- En tunn målcirkel i glasfiber som
du kan vika ihop. Omkrets på 30.5 cm. Den gör träningen effektivare och
roligare. Används vanligen till chip/pitch landningszon cirkel.
Mål cirklar Putt cirklar 2-pack tunn 595:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm och 183 cm. De gör träningen
effektivare och roligare.
Mål cirklar Putt cirklar 3-pack tunn 1295:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 91 cm, 183 cm samt 360 cm. De gör
träningen effektivare och roligare.
Mål cirklar Putt cirklar 4-pack tunn 1449:- En tunn målcirkel i glasfiber
som du kan vika ihop. Omkrets på 30.5 cm, 91 cm, 183 cm samt 360 cm. De
gör träningen effektivare och roligare. Den minsta cirkeln (mini) används
vanligen till chip/pitch landningszon cirkel.
Målträning närspelet 139:- Består av 4 st olika mål i fyra olika färger. Du
kan enkelt bara slänga iväg målen om du vill. Du har också 4 st olika nylon
fodral. Utmärkt att använda både hemma eller på träningsområdet. Ger
effektivare och roligare träning, kan användas vid chippning, pitchning eller
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puttning!
Pendel Puttnings-stav 349:- Pendel puttningsstaven kopplar ihop din putter
och axeln runt vilken rörelsen roterar runt vilket enklast och bäst är bröstbenet
i rörelsen. De flesta känner redan efter första putten med pendelstaven att
detta är någon helt ny rörelse, allt sker i en enhet och allt blir enklare att
repetera gång på gång! Se video-klipp på hemsidan
Pendel Puttnings-stav Plus 399:- Pendel puttningsstaven kopplar ihop din
putter och axeln runt vilken rörelsen roterar runt vilket enklast och bäst är
bröstbenet i rörelsen. De flesta känner redan efter första putten med
pendelstaven att detta är någon helt ny rörelse, allt sker i en enhet och allt blir
enklare att repetera gång på gång! En längre modell som även passar juniorer.
Se video-klipp på hemsidan
Puttboll putt-träningshjulet 1-pack 169:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet.
Se video-klipp
Puttboll putt-träningshjulet 3-pack 459:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet. Paketet
innehåller även en förvaringsväska samt en unikt puttlinje-verktyg som
fungerar tillsammans med bollarna. Se video-klipp
Putt-green Mål-cirkel medium 379:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 183 cm (6 fot) Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirkel small 249:- Den här mål cirkeln har 3 st viktiga
egenskaper: den är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. Den kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. Den är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirkeln:
cirka 91 cm (3 fot). Se video-klipp på hemsidan
Putt-green Mål-cirklar 2-pack 595:- De här mål cirklarna har 3 st viktiga
egenskaper: de är väldigt tunn så att bollar kan rulla över den utan att
påverkas för mycket. De kan formas på 3 olika sätt beroende på vad och hur
du vill träna; full cirkel, 1/2 cirkel eller 3/4 cirkel. De är gjord i slitstarkt
material så att den tål att användas gång på gång! Omkrets på mål-cirklarna:
1 st cirka 183 cm (6 fot), 1 st cirka 91 cm (3 fot)
Se video-klipp på hemsidan
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Perfect Putting Cup 360 295:- En perfekt puttkopp som du kan använda
utomhus eller inomhus. Du kan använda den från varje håll, 360 grader runt
om. Gör att du kan öva puttning var som helst. Storleken på koppen är lika
stor som ett riktigt golfhål. Du kan placera den var som helst på
övningsgreenen; nedförslut, uppförslut, sidlut och träna på de puttar du
behöver träna på!
Putter kubben handledsplan-tränare 159:- Ett enkelt men väldigt effektivt
putthjälpmedel som automatiskt placerar handleden i samma plan som
putterskaftet och gör det enkelt att bibehålla samma förhållande genom hela
rörelsen. Kan användas på alla typer av putters och puttergrepp. Vänster,
Höger, Reverse, etc. Se video-klipp
Putting string Plus 0-10 meter 269:- En lång utdragbar puttlina, upptill 10
meter lång. Som gör att du kan få en rak eller lutande puttlinje ovanför
greenytan att följa. Enkel att fästa i flaggan eller liknande. Kan formas på
olika sätt beroende på vad du tränar. Se bilder på hemsidan för exempel.
Slice and Hook eliminator Plus 549:- Den här produkten hjälper dig att
förbättra ditt svingspår och bli av med slicen eller hooken. Du kan ställa
produkten i olika vinklar och justera de olika armarna för olika typer av
problem med slice eller hook mm. De justerbara armarna ger dig en visuell
bild över ett riktigt svingspår nere vid bollen. Du får omedelbar feedback om
du svingar för mycket utifrån- och-in eller inifrån- och-ut. Kan även motverka
att du svajar i baksvingen eller nedsvingen. Se video-klipp på hemsidan.
Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när
det blåser ute.
Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.
Tunga puttbollar av stål 3-pack 399:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tunga puttbollar av stål 2-pack 299:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
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annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tung puttboll av stål 1-pack 169:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
75 Driver-tips från Touren 295:- Lär dig tips och knep som tour-spelarna
använder sig av när de slår sina drives. Allt från greppet och uppställningen
till felsökning och svingteknik. Finns bara som DVD-skiva och i NTSCformat, vilket gör att Dvd-spelaren måste kunna spela upp NTSC-skivor.
85 Putt-tips från Touren 295:- Lär dig knep och tips som tour-spelarna
använder sig av när de puttar. Lär dig allt från uppställning och sikt till
mentalt och putt-teknik.Finns bara som DVD-skiva och i NTSCformat, vilket gör att Dvd-spelaren måste kunna spela upp NTSC-skivor.
Bli av med din Slice 339:- 239:Går igenom varför du slicar och hur du kan bota det. Lär dig ett grepp,
baksving och nedsving som gör att du slutar slica. Lär dig ett knep för
att garanterat flytta vikten på rätt sätt i svingen. Justera din bollplacering för bättre bollträff etc. Video-kassett. Språk: engelska
Förbättra din smidighet 349:-/249:- Lär dig att öka både din längd och
kontroll genom att bli smidigare. Golfanpassade övningar, lär dig att hålla
igång kroppen mellan golf-rundorna, under vinter-uppehållet etc. Enkla och
effektiva övningar som håller igång lederna och musklerna, lär dig undvika
golfskador, öka din koordinationsförmåga. DVD eller Video Språk: engelska
En perfekt golfsving 495:-/ 369:- Detta är en dubbel-volym, 2-i-en (2 st
videos eller 1 st Dvd) Går igenom allt från greppet, uppställningen till
baksvingen och genomsvingen. Förenklar svingen istället för att krångla till
den. Lär dig att tänka på rätt sätt, lär dig ett bra tempo, lär dig att ”ta i” på rätt
sätt etc. Dvd eller Video. Språk: engelska
Golf for women 395:- 299:- En golffilm för damgolfare, den går igenom alla
grunder samt hur du slår längre, slår rakare, puttning, chippning, övningar
som förbättrar din golfsving och närspel. Förenklar ditt golfspel så att glädjen
kommer tillbaka. Gjord av en duktig kvinnlig golftränare i USA.
Språk: engelska Format: dvd Spel-tid: 63 minuter
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Golfsvingen 395:- (dvd) 299:- (video) Lär dig en enkel och effektiv
golfsving där du använder hela kroppen. Vilket ger både längd och riktning.
Förenklar din sving så att du har så lite saker som möjligt att tänka på. Video
eller DVD. Kan byggas på med olika filmer, se nedan. Språk: engelska
How to beat the Bogey man 495:- Ett paket som består av 4 st DVD och 4st
CD-skivor. Varje golfspelare har sin egen Bogey Man. Han/hon är rösten som
ger dina tvivel kraft och näring och som dyker upp när du minst behöver det.
Det här kompletta programmet med 4 st DVD-skivor och 4 st CD-skivor, lär
dig ett smart sätt att blockera negativa tankar och att släppa över kontrollen
från den medvetna och kontrollerande delen av hjärnan till den undermedvetna delen av hjärnan.
Ljudbok: Zen Golf 4 st CD-skivor 395:- Genom att dela med sig av sin
förståelse för Buddistisk tradition och hur det kan appliceras på golf, Zen Golf
visar hur du kan använda din hjärna för att förenkla och förbättra saker istället
för att sätta upp hinder. Lär dig att behålla lugnet i olika pressade situationer,
att rensa hjärnan från saker som distraherar dig ute på banan, eliminera dåliga
vanor och mentala misstag mm. Ljudboken består av 4 st CD-skivor.
Ljudbok: Zen Putting 5 st CD-skivor 395:- Den här ljudboken handlar om
puttning och hur du ska tänka och använda ditt undermedvetna för att få bättre
och snabbare resultat. Du ska fokusera med på nuet istället för att oroa dig för
resultatet. Dr. Joe Parent är metaltränare för många av världens bästa
golfspelare, bl a Vijay Singh. Ljudboken består av 5 st CD-skivor
Long-Driving Tips från Touren 269:- Lär dig knep och tips från LongDriving Specialister använder sig av när de försöker maximera sin längd. Allt
från grepp och uppställning till svingteknik och uppvisning. Finns bara som
DVD-skiva och i NTSC-format, vilket gör att Dvd-spelaren måste kunna
spela upp NTSC-skivor.
Lär dig golf från Venus 295:-/del Lär ut tips och teknik som är anpassat för
tjej/dam-golfare. Gjorda av en av USA:s bästa dam-tränare som själv har
spelat på LPGA-touren i USA. Finns i 2 olika delar, en film lär ut golfsvingen
och det långa spelat medan den andra filmen lär ut närspelet. De anatomiska
skillnaderna mellan män och kvinnor måste man ta hänsyn till för att få bra
resultat. Utsedd till marknadens bästa dam instruktionsserie av
många.
Lär dig konsten att putta 299:- 249:- Lär dig putt-teknik av Europas
puttnings-guru nummer ett, Mr Swash. Han har tränat många av Europas och
världens bästa puttare i att förbättra och förenkla sin puttning ännu mer. Går
igenom alla grunder och förklarar och visar sin teknik. Finns bara som Video.
Lär dig slå 20 meter längre 395:- (dvd) 299:- (video) Slår du kanske rakt,
men känner att du i vissa fall behöver 20 meter extra ibland. Denna film
visar hur du kan öka din längd genom att justera vissa saker i uppställningen
och använda kroppen på ett annat sätt, vilket gör att du ökar din längd. Går
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också igenom styrkeövningar och övningar för att öka din rörlighet mm.
Video eller DVD Språk: engelska
Lär dig slå en golfboll +300 yards i luften 379:-/299:- En instruktionsfilm
av en av USA:s bästa Long Driving tränare. Han lär ut knep,teknik och
övningar för dem som vill lära sig att slå riktigt långt. Han vissar också upp
olika typer av Trick-shots som han är känd för, bl a slår han iväg en boll med
puttern över 300 yards. Finns i Dvd eller Video-format. Dvd-filmen
kräver att dvd-spelaren klarar Ntsc-format. Språk: engelska
Lär dig träna som proffsen gör 695:- Ett DVD-paket som består av 5 st
DVD-skivor; 4 st DVD-skivor som visar hur du ska kunna förbättra din
träning i ditt närspel; puttning, chippning, pitchning och bunkerslag samt 1
bonus DVD. Den viktigaste delen av ditt golfspel är närspelet. DVD serien
presenteras av Dr. Bob Rotella, mental tränare för många av världens bästa
golfspelare, tillsammans med Tour spelaren Tripp Isenhour. Du får lära dig
tips och tricks som tour spelarna använder sig av för att förbättra sin träning
och sitt spel ute på banan. Video-klipp finns på hemsidan
Mental game: Getting out of trouble 1&2 DVDs 395:- Paketet består av
2 st DVD. Alla missar vi ju både fairway och greenen emellanåt. På de här två
DVD:erna från Dr. Joe Parent lär du dig att hantera olika situationer du ställs
inför när du missar fairway (del 1) och när du missar green (del 2). Du lär dig
att tänka på rätt sätt och utföra slaget på rätt sätt för att spara slag på banan.
Video-klipp finns på hemsidan
Mental game: Putting with confidence DVD 295:- Du kommer bland
annat att lära dig en uppvärmningsrutin som du kan använda innan du ska ut
och spela på banan eller innan tävlingen. Dr. Joe Parent lär många av världens
bästa spelare mentala tricks och tips för att förbättra deras golfspel och dessa
tips kommer garanterat att förbättra ditt självförtroende ute på golfbanan och
på greenen. Video-klipp finns på hemsidan
Mental game: Taking your range play to the course DVD 295:- Om du
brukar råka ut för att ofta slå bra slag på rangen innan rundan men sedan när
du kommer ut på banan så är dom bra slagen som bortblåst då är detta en
DVD för dig. Dr Joe Parent förklarar för dig hur du kan ta dina bästa slag från
rangen och använda dom på banan från första tee och framåt.
Se video-klipp på hemsidan
Mental träning för golf paket; bli en vinnare 549:- Unikt paket på
svenska som består av bok, CD och DVD som lär dig att utnyttja mental
träning för att bli en bättre golfspelare. Kan användas av nybörjare eller
proffs. Du får gå igenom grundläggande mental träning och mer avancerad
mentalträning, du hittar övningar och svar, CD med avslappning och DVD
med föreläsningar och visuell beskrivning av viktiga delar i din mentala
träning. Matrialet är framtaget av en av Sveriges bästa och mest kända
mentala golf-coacher, Anders Colstrup. Han har under mer än tio år utbildat
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golfare i mental träning; allt från Europa Tourspelare till nybörjare.
Se video-klipp på hemsidan
Närspelet 319:-/249:- Lär dig puttning, chippning och pitchning. Förenkla
din teknik så att du har så enkel teknik som möjligt. Lär dig olika knep runt
greenerna som sparar slag. Lär dig att stanna bollen snabbare etc. Lär dig att
tänka på rätt sätt runt och på greenen. Lär dig olika övningar som påskyndar
din inlärning av rätt längdkänsla. Dvd eller Video. Språk: engelska
Olika lägen på banan 319:-/249:- Lär dig att hantera olika lägen ute på
golfbanan. Lär dig att justera kroppshållningen, bollplaceringen och hur du
siktar beroende på hur bollen ligger. Maximera dina chanser att träffa fairway
vid utslagen, lär dig att slå draw och fade, långa bunkerslag, slag ur ruffen,
ojämna lägen mm. Video eller Dvd. Språk: engelska
Puttning – en komplett guide 499:- En interaktiv puttnings-cd som ger
ingående information om puttning. Gjord av Europas puttningsguru nummer
1, Mr Swash. Han har tränat många av Europas och världens bästa puttare i
att förbättra och förenkla sin puttning ännu mer. Ger dig allt från grunderna
till avancerad information om putt-teknik, mentalt, hjälpmedel, putters mm.
Tänkt för golftränare, golfproffs och andra seriösa golfare.
Svinga bättre och slå längre som Senior 395:- (dvd) 299:- (video) Lär dig
att maximera din längd genom att använda hela kroppen inte bara armar och
händer. Går också igenom enkla övningar för att träna upp rörligheten och
styrkan som behövs för att slå längre. Lär dig att använda benen och höfterna
på rätt sätt mm. Dvd eller Video. Språk: engelska
Träna på rätt sätt 339:- / 249:-Lär dig hur du på bästa sätt skall använda
din tid på rangen. Lär dig att träna närspelet och golfsvingen på rätt sätt. Lär
dig själv att bli din egen bäste tränare, lär dig att värma upp på rätt sätt inför
en golfrunda, lär dig att variera dina träningspass, tänk på rätt sätt när du är på
rangen etc. Dvd eller Video. Språk: engelska
Vinterträning 349:-/249:- Lär dig att så på plus istället för på noll vid
säsongs-starten. Justera din teknik under vinteruppehållet, då har du tid. Lär
dig att hålla igång svingen under vinteruppehållet med enkla medel i hemmet.
Lär dig att hålla igång kroppen under vintern, enkla övningar som ökar
styrkan och din smidighet. Lär dig att hålla igång ditt närspel under vintern.
Dvd eller Video. Språk: engelska.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfklubbor, golfgrepp, sko-tillbehör mm:
Här hittar du våra olika typer av golfklubbor, golfgrepp och sko-tillbehör. Du hittar olika unika
putters och vanliga klubbor och bra tillbehör.
Byxbensskydd eller fästingskydd 139:- Nu kan du enkelt och snabbt
skydda dina långbyxor från smuts eller blöta. Praktiskt på morgonrundan eller
när du spelar när det har regnat, du letar boll i högt gräs etc. Dras utanpå
byxorna och sätts fast med karrborreband, en storlek passar alla. Utmärkt
även som skydd mot fästingar om du går i djuptgräs. Användning: ute på
golfbanan, vid ridhuset, när du cyklar etc.
Bälte golfmotiv äkta läder svart/blå 349:- Ett tjusigt bälte med golfmotiv i
äkta läder. En utmärkt present för alla golfspelare. Kraftigt bälte i hög
kvalitét. Färger: svart/blå
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart
eller rosa
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd
eller blå.
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Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Elastiska Skosnören gula 75:-/par Det här är ett unikt par elastiska
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäderaktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc.
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt
rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att
behöva knyta skorna igen!
Elastiska Skosnören neon rosa 75:-/par Det här är ett unikt par elastiska
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäderaktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc.
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt
rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att
behöva knyta skorna igen!
Golfgrepp Golf Pride New Decade Multicompound Cord blå 89:- Detta
Golf Pride Multi-Compound Cord grepp kombinerar mjuk och bra känsla
med bra grepp i alla väder. Cord grepp ger det bästa greppet vid dåligt väder,
detta grepp har cord upptill för övre handen och nertill har du gummi. Storlek
0.58 standard för stålskaft.
Golfgrepp Golf Pride New Decade Multicompound Cord blå 0.60 89:Detta Golf Pride Multi-Compound Cord grepp kombinerar mjuk och bra
känsla med bra grepp i alla väder. Cord grepp ger det bästa greppet vid dåligt
väder, detta grepp har cord upptill för övre handen och nertill har du gummi.
Storlek 0.60 standard för vanliga grafitskaft
Golfgrepp Golf Pride New Decade Multicompound Cord blå 10-p 799:Detta Golf Pride Multi-Compound Cord grepp kombinerar mjuk och bra
känsla med bra grepp i alla väder. Cord grepp ger det bästa greppet vid dåligt
väder, detta grepp har cord upptill för övre handen och nertill har du gummi.
Storlek 0.58 standard för vanliga stålskaft
Golfklubbor barn plast med puttmatta 179:- Barn klubbor i plast med en
puttmatta samt plast bollar.

Golf hemmarange träningssystemet 1095:- Ett unikt hemma-range system
som du kan använda inomhus eller utomhus. Den speciella range duken har
olika fält där bollarna kan fastna om du träffar rätt. Utmärkt för hemmabruk
eller skolor etc. Innehåller stativ, duk, 6 st speciella gummibollar med
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
karborrelåsning (känns som golfbollar i träffen)samt golfmatta.
Golfklubba Förbättra din bollträff och inspel 995:- Det här är en unik
golfklubba som tagit fram för att förbättra viktförflyttningen och främre
handledens position vid bollträffen. En extra tjock sula på klubban överdriver
alla felen så att du ser när du gör rätt och när du gör fel.
Golfklubba skårförbättrare 2-i-1 139:- Ett verktyg som gör att du kan göra
rent eller förbättra skårorna på dina järnklubbor som är nednötta. Klarar av Uskåror och V-skåror. Nu kan du få tillbaka kontrollen med bättre backspin
igen.
Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 39:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
Golf klubborste mini 3-i-1 med skårrengörare 3-pack 89:- En enkel
klubborste med skårrengörare. 2 olika typer av borstar; en mjuk och en hård.
Enkel att ha i fickan, du kan enkelt skjuta in borstarna och skårrengöraren när
du inte använder dom.
Golfklubbor Extra vikt 179:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att du kan
fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra vikt. Du
kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en tung
golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Extra vikt 3-pack 459:- Ett praktiskt hjälpmedel som går att
du kan fästa en extra vikt på valfri golfklubba och svinga klubban med extra
vikt. Du kan även slå bollar med klubban. Gör att valfri golfklubba kan bli en
tung golfklubba. Utmärkt för uppvärmning eller för att stärka golfmusklerna i
armarna och händer och hela kroppen. Fästes med 2 st karrborrelås runt
skaftet; skadar ej skaftet på något sätt vid normal användning.
Vikt: 83 gram 1 st per förpackning. Du kan använda flera samtidigt vid
behov.
Golfklubbor Riktning träffytan 295:- Ett praktiskt hjälpmedel som du
enkelt fäster på valfri golfklubba på träffytan (magnetisk fastsättning).
Produkten visar riktningen på klubbhuvudet och träffytan. Utmärkt för
nybörjare eller erfarna spelare när men över från ojämna lägen (bollen
nedanför eller ovanför fötterna) och när du ”hoodar” klubbhuvudet och flyttar
bollen bakåt i stancen etc. Nu behöver du aldrig fundera på var du siktar.
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Golfklubbor Skår-rengörare Pro 119:- En unika skårrengörare för dina
golfklubbor som kan göra ren 8 st skåror samtidigt. En hållare med teleskoplina gör att du enkelt och snabbt kan fästa den på golfbagen eller i byxorna.
Rena skåror ger bättre kontroll och mer bakskruv och mindre sidskruv.
Golfklubbor förbättra skårorna 179:- En praktisk produkt som hjälper dig
att hålla rent i skårorna och förbättra ytan i skårorna så att små ojämnheter tas
bort och skårorna blir jämnare och vassare så att du får mer backspin och
kontroll på dina inspel!
Golfklubbor Laga Återskapa dina skåror Pro 159:- En unik produkt som
hjälper dig att laga och återskapa dina skåror på dina järnklubbor. Den tar bort
ojämnheter och yta som är nöt ner i skårorna och gör att skårorna nästan blir
som nya. Ger klubborna mer bakskruv och mindre sidskruv och bättre
kontroll. Du kan inte påverka och skada skårorna (göra dom bredare eller
djupare t ex).
Golf Power Speed Weight System 199:- Du fäster vikten i greppänden på
klubban och får automatiskt lite längre slag och lite mindre spridning. Ett
system som många golfproffs redan använder och som använts under lång tid
av professionella golfspelare världen över, nu kan också du prova och
använda det på t ex driver, metalwoods, putter, wedgar.
Golf Reseputter-paket höger 395:- En uppskattad present till den som reser
mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter (höger-spelare) som
går att dela i 4 delar + putterkopp + 2 golfbollar samt en förvaringsväska i
konstläder. Nu kan du få tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golf Reseputter-paket universal hö/vä 395:- En uppskattad present till den
som reser mycket i jobbet eller privat. Paketet består av en putter universal
(både höger- och vänster-spelare bullseye-modell) som går att dela i 4 delar +
putterkopp + samt en förvaringsväska i konstläder. Nu kan du få
tidsfördriv och träning även på resande fot!
Golfklubba kort med release 369:- En svingklubba för inomhus bruk som är
kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). En release boll finns på skaftet
och frigörs när klubbhuvudet releasar i nedsvingen. Du märker när du releasar
klubban och skaftet blir längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i
nedsvingen istället för i starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla
igång svingen året runt hemma! Liten golfklubba med klubbhuvud.
Golf sko dubb borste Pro 99:- En borste för dina dobbar på undersidan av
dina golfskor. 3 olika borstar i en för att ta dobbarna från olika håll samtidigt.
Ett clip för att enkelt fästa den i golfbagen.
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Golf Skår verktyg 2-i-1 179:- Ett verktyg som hjälper dig att göra ren och
återskapa skårorna på dina järnklubbor så att dom blir vassa igen. Nednötta
och slitna skåror gör att du tappar backspin och kontroll på dina inspel mot
greenen. Genom att hålla dina skåror rena och vassa kan du maximera din
kontroll. Klarar både U-skåror och V-skåror.
Golf Svingklubba kort med release 399:- En svingklubba för inomhus bruk
som är kort och med uppbyggd grepp (högerspelare). Skaftet expanderar och
blir längre vid bollträffen. Du märker när du releasar klubban och skaftet blir
längre; målet är att releasen kommer nära bollträffen i nedsvingen istället för i
starten i nedsvingen. Utmärkt klubba för att hålla igång svingen året runt
hemma!
Golf Swing Power Stick 45” 499:- En lång träningsklubba som är 45 tum
lång och väger cirka 535 gram. Du kan använda den för uppvärmning, som
stretch pinne som sving hastighetspinne etc. Klubban har ett golfgrepp i varje
ände så det blir mindre luftmotstånd än ett klubbhuvud så du kan svinga
klubban snabbare än en vanlig driver.
Golf Öka Svinghastigheten Standard paket 1395:- Ett mycket effektivt
sätt, och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta och kommer du ner square vid träffen så fastnar plattan på
klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så fastnar inte plattan. I
bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen vilket ökar kraften i
svingen utan att påverka tekniken negativt. Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Pro paket 1795:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (1 st) och kommer du ner square vid träffen
så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet square så
fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid bollträffen
vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
Golf Öka Svinghastigheten Totalt System 2295:- Ett mycket effektivt sätt,
och troligen det enda som fungerar över längre tid, för att öka svinghastigheten är att svinga med motstånd vid bollträffen. Om du vill lära dig att
slå längre måste du också se till att klubbhuvudet är square vid
bollträffen, det gör även denna produkt. Du svingar mot en mjuk impactplatta med extra motståndsband (2 st olika) och kommer du ner square vid
träffen så fastnar plattan på klubbhuvudet, men har du inte klubbhuvudet
square så fastnar inte plattan. I bägge fallen så svingar du med motstånd vid
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bollträffen vilket ökar kraften i svingen utan att påverka tekniken negativt.
Se video-klipp på hemsidan
Gyro golf svingtränings klubba 1895:- En unik golfklubba som lär dig på
ett enkelt och snabbt sätt att bli av med din slice eller pull. En inbyggd gyro i
klubbhuvudet gör att du direkt känner i klubban när du gör fel. Ny modell
med På/Av-knapp. Klubban är inte gjord för att slå bollar med utan att få rätt
svingkänsla och lära kroppen rätt känsla i svingen. Finns i höger eller vänster
Hybridklubba herr höger 21 grader grafit 595:- 449:- En prisvärdig och
lättspelad hybridklubba som ersätter järn 3 eller liknande. Lätt att få bollen i
luften. Headcover medföljer.
Hybridklubba dam höger 24 grader grafit 595:- 449:- En prisvärdig och
lättspelad hybridklubba som ersätter järn 4 eller liknande. Lätt att få bollen i
luften. Headcover medföljer.
Klubb-borste med vattenbehållare 59:- En klubb-borste med
vattenbehållare samt baghållare. Nu kan du enkelt göra ren dina golfklubbor
på rundan, hemma eller på resan. Vatten tillsammans med borsten gör att du
få bort smutsen mycket lättare. Enkelt att hänga på bagen.
Klubborste Pro 195:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Röd, Blå, Grå, Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro 199:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubborste Pro Deluxe paket 329:-249:- Troligen marknadens bästa
klubborste; du kan göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt,
både enkelt och snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt
kan dra lös borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten
så ”hoppar” den tillbaka till bagen. Extra borstar och spikverktyg ingår också
i paketet. Färger: Röd, Blå, Grå och Orange
Se video-klipp på hemsidan
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Kort tung svingplan golfklubba höger 549:- Det är nog marknadens bäst
viktade korta inomhus träningsklubba. Det känns som en vanlig golfklubba än
fast den här är tyngre och kortare. Den har också 2 olika färger så att du har
koll på att du svingar den i rätt svingplan. Väger cirka 1.2 kg. Se video-klipp.
Ledad golfklubba träningsklubba järn 7:a 999:- En träningsklubba som
böjer sig när du gör fel i svingen; fel svingstart, baksving eller nedsving. Ger
dig bättre tempo, svingplan och svingspår. Direkt feedback var i svingen du
gör fel. Instruktions dvd medföljer.
Ledad gångjärnsklubba grafitskaft driver höger 1395:- En patenterad och
unik golfklubba med grafitskaft som böjer sig i skaftet om du har fel
svingspår/svingplan och uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt
svingspår/svingplan. Den visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå
bollar med klubban om du gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas
hemma eller på rangen. Som att ha en golftränare med dig varje gång!
Se video-klipp på hemsidan.
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a höger 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Ledad gångjärnsklubba järnklubba 7:a vänster 995:- En patenterad och
unik golfklubba som böjer sig i skaftet om du har fel svingspår/svingplan och
uppför sig som en vanlig klubba om du har rätt svingspår/svingplan. Den
visar när och var i svingen du gör fel. Du kan slå bollar med klubban om du
gör rätt men inte om du gör fel. Kan användas hemma eller på rangen. Som
att ha en golftränare med dig varje gång! Se video-klipp på hemsidan.
Mjuk flexibel övningsklubba golf 40” 695:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 40” och passar
bland annat damer och juniorer.
Mjuk flexibel övningsklubba golf 48” 795:- En mjuk och flexibel
övningsklubba som förbättrar din sving och tempo. Det mjuka skaftet gör att
du lär dig att starta nedsvingen med underkroppen. Klubban gör också att du
lär dig att ha ett jämnt tempo med bra rytm. Denna modell är 48” och passar
de flesta herrar.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger metalgäng 149:- Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Varje förpackning
innehåller 22 st mjuka golfspikar, förvaringsask samt enkel spiknyckel.
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Mjukspik Champ Scorpion Stinger metalgäng 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Tri-LOCK 149:- Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Varje förpackning
innehåller 16 st mjuka golfspikar, förvaringsask samt enkel spiknyckel.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Tri-LOCK 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Q-LOCK 149:- Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Varje förpackning
innehåller 18 st mjuka golfspikar, förvaringsask samt enkel spiknyckel.
Mjukspik Champ Scorpion Stinger Q-LOCK 5:-/st Detta är en innovativ
mjuk spik från Champ; Scorpion Stinger. Du har slitage indikator på
dubbarna. Dubbarna är enkla att rengöra och ger bra grepp. Pris per styck i
enkel zip-påse.
Mobil Skoborste 119:- 95:- Du har alltid en kraftig borste till hands på
vagnen för att hålla skorna rena under sulan. Hjälper dig att hålla rent under
dina golfskor och få bättre sko-grepp när du använder mjuka dobbar. Ger dig
bättre balans och trygghet i din golfsving. Slipper riskera att ramla i uppförseller nedförsbackar på grund av dåligt skogrepp. Video-klipp finns
Magputter omvandlingssats för putters standard 459:- 399:- Nu kan du
snabbt, enkelt och prisvärt bli en bättre puttare genom att omvandla din
vanliga putter till en magputter och snabbt och enkelt få en naturlig
pendelrörelse som är förankrad runt en punkt. Du kan använda en vanlig
standard putter och genom att använda detta unika paket kan du göra om den
till en magputter för träning eller spel snabbt och enkelt. Du kan när som helst
återfå din standard puttter som den var innan om du vill. En riktig pendel
rörelse roterar runt en ankar punkt, med en magputter ligger den i
magområdet (ofta naveln eller liknande). Skaftet pendlar runt den punkten
och du får på detta sätt enkelt och snabbt en bättre bollträff och rull på bollen.
Se video-klipp på hemsidan
Pendelgreppet 199:- Det här är inget vanligt puttergrepp, det här är ett nytt
puttningskoncept som gör puttningen mer naturlig och effektiv. Balans,
symmetri och en naturlig pendelrörelse är grunderna i det nya
puttningskonceptet som startats med Pendelgreppet. Fungerar bland annat
utmärkt med magputters eller vårt magputter omvandlingssats
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Perfekt Sving-laser system 1195:- Det här unika laser sving systemet består
av 2 olika komponenter; en laser sving matta med olika svingspår och
laserenheter som består av 2 olika lampor; en laser som du fäster i
greppänden och en laserenheter som du fäster på skaftet på valfri golfklubba.
Produkten fungerar bäst inomhus, fungerar ej utomhus i solljus. Laser golf
mattan visar olika svingspår och fotpositioner i förhållande till bollen och
klubban du använder. Laser golfmattan guidar laserstrålarna så att du känner
rätt svingspår och svingplan när du över svingen hemma. Genom att du får
omedelbart feedback (visuell) så ser du när svingspåret och planet avviker
från det perfekta svingspåret eller svingplanet. Se video-klipp på hemsidan
Putterhållare till bagen 59:- En putter-hållare eller putter clip som du fäster
på din golfbag. Clipet gör att du kan placera puttern på utsidan av din golfbag
och få större utrymme för dina golfklubbor. Medföljer gör också en
markeringsknapp som sitter på hållaren.
Putter justerbar längd 31” - 48” 2495:- Nu kan du enkelt använda en och
samma putter vare sig du vill ha en långputter eller en ”vanlig” putter.
Utmärkt för custom fitting av alla typer av putters, standard, mag eller långa
putters upp till 48”. Får även användas vid tävlingar (dock ej ändra under
spelets gång). Tungt huvud med stor träffyta som gör det enkelt att göra en
pendel rörelse.Problemet med längre putters, mag etc, är att du måste ha exakt
längd för dig personligen annars så blir det nästan omöjligt att putta med dom.
Nu kan du själv själv prova dig fram till rätt längd och justera längden efter
hand om du vill byta etc. Finns vänster och höger modeller
Putter justerbar längd 31” - 39” 1995:- Den här puttern kan du enkelt
justera längden på, mellan 31” och 39”. Du kan ibland stå lite mer böjd över
bollen och ibland stå mer upprätt om du vill. Utmärkt om du ibland har ont i
ryggen och vill stå mer upprätt. Tungt huvud med stor träffyta som gör det
enkelt att göra en pendel rörelse. Utmärkt för custom fitting av alla typer
av standard putters. Får även användas vid tävlingar (dock ej ändra under
spelets gång). Finns vänster och höger modeller.
Putter justerbar lie,57 grader – 79 grader 2395:- Nu kan du enkelt justera
lie:n på puttern. Den här puttern gör att du kan ställa in exakt rätt lie för dig,
vilket gör att den fungerar optimalt för just din uppställning. Du kan också
närsomhelst ändra lie:en om du vill stå längre ifrån bollen eller närmare.
Puttern är även godkänd att använda på tävling, du får dock inte ändra lie:n
under spelets gång. Även utmärkt för custom fitting av putters.
Finns vänster- och höger modeller
Putter justerbar lie mag/bröst/hakputter,57 grader – 79 grader 2895:- Nu
kan du enkelt justera lie:n på puttern. Den här puttern gör att du kan ställa in
exakt rätt lie för dig, vilket gör att den fungerar optimalt för just din
uppställning. Du kan också närsomhelst ändra lie:en om du vill stå längre
ifrån bollen eller närmare. Puttern är även godkänd att använda på tävling, du
får dock inte ändra lie:n under spelets gång. Även utmärkt för custom fitting
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av putters. Finns vänster- och höger modeller, specificera längden
Putter-tränare mjukt skaft 995:- En helt unik putter med mjukt flexibel
skaft som du kan justera böjningen på om du vill ha hög, medel eller låg
flexpunkt. Du ändrar med andra ord flexibiliteten i skaftet beroende på hur
duktig du är på att putta. Putt-tränaren hjälper dig att putta med axlarna och
de stora muskelgrupperna och minimera användningen av händerna. Du lär
dig också att förbättra tempot i rörelsen eftersom du känner rörelsen i skaftet
direkt om det inte är en jämn och mjuk rörelse. Se video-klipp
Pure roll & strike putter 1695:- Det här är en ny och unik putter som är
centrumskaftad, har negativt loft och är fräst i mjuk matrial för ökad känsla,
förbättrad rull och större sweetspot. Puttern gör att bollen börjar rulla tidigare
på greenen än med andra putters. Det medför att det blir lättare och stabilare
rull på bollen med förbättrad riktning och längdkänsla.
Finns i vänster eller höger modell
Pure roll & strike putter 2thumb 1695:- Det här är en ny och unik putter
som är centrumskaftad, har negativt loft och är fräst i mjuk matrial för ökad
känsla, förbättrad rull och större sweetspot. Puttern gör att bollen börjar rulla
tidigare på greenen än med andra putters. Det medför att det blir lättare och
stabilare rull på bollen med förbättrad riktning och längdkänsla. 2Thumb
greppet gör att du t ex kan placera bägge tummarna i jämnhöjd på greppet
vilket gör att axlarna också kommer i jämnhöjd och i en helt naturlig position.
Finns i vänster eller höger modell
Putter med insert 595:- 449:- En putter med insert och som är
centrumskaftad. Har olika viktskruvar så du kan ändra vikten. Mjuk träff och
mycket känsla och stor sweetspot. Mallet huvud, större modell, headcover
medföljer. Höger-modell.
Putter med insert 495:- 299:- En billig putter med insert i mallet typ,
större putterhuvud. 3 långa siktstreck. Headcover medföljer. Höger-modell
Finns 2 olika modeller ytterligare i mallet typ med ett långt siktstreck,
likvärdiga putter och samma pris Headcover medföljer, höger-modeller
Putter med insert 495:- 299:- En billig putter med insert av mallet typ,
större putterhuvud. 3 st långa siktstreck. Headcover medföljer. Höger-modell
Rena spikar skoborste 79:- en effektiv borste som du kan hålla skornas
undersida ren med. Inga vanliga borstar hjälper i regel med de nya dubbarna,
utan gräs och annat fastar. Med den här speciella "borsten" har du möjlighet
att på kort tid få bort det värsta
Sko fresh doft kapslar 69:- Utmärkt i träningsskorna, träningsväskan eller
liknande. Du vrider upp kapseln och lägger den i skon. 2-pack. Håller 3-4
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månader.
Sko deodorant lukta fräscht spray 75:- Utmärkt till dina löparskor,
cykelskor, tenniskor, golffskor, skridskor, sportväskan, omklädningsskåpet,
dvs allt som kan lukta lite ofräscht och unket. Enkel och snabb att använda;
skaka, sikta och spraya!
Sko rengöringssats deluxe 129:- En skorengörningspaket i 7 delar;
1 st förvaringsväska, 2 skokrämsfärger (svart + neutral), 2 st borstar, 1 st
skohorn, 1 st putsduk. Allt som du behöver för att hålla dina skor rena och
fina
Skoväska deluxe grå/svart 179:- 149:- En skoväska är praktiskt för dina
golfskor, det gör att du håller rent i bilen och skyddar dina golfskor! En
kraftigare modell med extra vaddering och separering mellan skorna i väskan.

Skoväska med skotillbehör 295:- En skoväska i hög kvalitét med
tillbehörfack samt ventilation. Ingår gör också skofärg (svart), putsduk,
skoborste med dobbverktyg samt en klubborste (2-i-1 borstar).
Spiknyckel standard 59:- En standard spiknyckel som kan användas på i
stort sett alla typer av spikar som finns.

Spiknyckel comfort 99:- Tar enkelt och snabbt bort spikar. Följer med 3
olika bits för golfspikar, mjukspikar och ett stjärnmejsel-huvud. Stort
ergonomiskt huvud och huvud som snurrar så att du snabbt kan lossa och
skruva fast spikar.

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
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Övningsklubba svingtränare inomhus Basic 295:- En övningsklubba och
svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att du
kan hålla igång din sving året runt. Den är viktad nedtill för bättre träning och
den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den inomhus. Det
är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller utan) gör att du
kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp
Övningsklubba svingtränare inomhus Basic Plus 349:- En övningsklubba
och svingtränare som du kan använda inomhus eller utomhus och som gör att
du kan hålla igång din sving året runt. Tvåfärgad del på skaftet som gör att du
kan kontrollera att du svingar i rätt svingplan. Den är viktad nedtill för bättre
träning och den är mycket kortare än en vanlig klubba så du kan svinga den
inomhus. Det är ett formgjutet grepp på klubban. Justerbar vikt (med eller
utan) gör att du kan träna med lättare eller tyngre klubba. Se video-klipp

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Rehabiliterings-produkter endast support och olika stöd
Här hittar du olika support och stöd i rehabiliteringssyfte. Från knä, rygg och handleden till nacken
och fotleden. Du kan använda dom i vardagen och ibland även när du idrottar och vissa modeller
ökar automatiskt blodcirkulationen i aktuell kroppsdel vilket påskyndar läkningen.
Armbågs-support Titan 395:- Det här är ett unikt armbågen-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring armbågen. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring armbågen. Passar personer som har musarm, tennisarmbåge,
golfarmbåge, som vill påskynda läkningen av olika skador i området eller
operationer etc.
Elastisk binda 68 cm 129:- Det här är praktisk elastisk binda som du kan
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.

Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.

Energi bandage support 50 cm M 189:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.
Energi bandage support 35 cm S 159:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning.
Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L
Fotleden support justerbart Titan S-L 295:- Det här är ett unikt fotledensupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du kan justera
trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 1-pack
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Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2
Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49
Fotleden support justerbart Titan 2-pack S-L 549:- Det här är ett unikt
fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning
och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också
smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom rem du
kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som
vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Personer som vill
undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L. 2-pack
Halkskydd Broddar till skor M-XL 149:-/par De här broddarna är enkla att
använda. Du använder dom utanpå dina vanliga skor/stövlar.
Gummiblandning som är anti-glid ner till -40 grader och med extra dobbar så
kan dom förhindrar att du halkar under vintern. Är enkla att ta på eller av så
du kan använda dom när du vill; är ute och handlar, ute och går, på resan etc.
Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handledensupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Handleden-support justerbart mjukt 159:- Ett stöd och support som är
mjukt och följsamt och fungerar utmärkt att jobba i. Supportet är justerbart;
en storlek passar nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.
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Handleden-support justerbart hårt Pro 269:- Ett stöd och support som är
hårt för maximal stöd och support. Supportet är justerbart; en storlek passar
nästan alla. Kan användas på höger eller vänster hand.
Hålfoten support Neoprene 199:- En mjuk kudde ger riktat tryck på fotens
senplatta vilket ger lindring av smärtan. Justerbart låsband ger personlig
inställning och tryck. Rekommenderas till: smärtor i hålfoten, hälsporre,
smärta fotens senplatta
Idrottstejp Titan rulle 50 mm x 4.5 meter 179:- Den här unika idrottstejpen innehåller titan, vilket gör att musklerna slappnar av bättre och ökar
blodcirkulationen i aktuellt område. Samtidigt så balanserar tejpen upp
energiflödet i aktuellt område. Tejpen andas och är flexibel och elastisk
anpassar sig med rörelser. Du kan nu enkelt klippa passande längder för att
placera på områden på kroppen där du behöver. Utmärkt vid skador,
träningsvärk, stela leder etc.
Knä-support ITB 219:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome).
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.
Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)
Knä-support Löparknä 279:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä,
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism,
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc
Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän.
Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på
knäet)
Knä-support Patella 149:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område,
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vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet).
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan.
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling,
träning eller i vardagen.
Knä-support Titan S-XL 395:- Det här är ett unikt knä-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda
läkningen av knäskador, operationer etc.
Knä-support titan justerbart S-L från 559:- Det här är ett unikt knäsupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring knäet. Det ger dig också smärtlindring i och
omkring knäet. Passar personer som har ont i knäet, som vill påskynda
läkningen av knäskador, operationer etc. Du kan också få extra stöd med detta
support med hjälp av extra stöd remmar du kan justera enligt behov.
Kudde Titan x30 förbättrar sömnen 1695:- Det här är en unik kudde som
innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet när du sover/vilar och gör att du kan slappna av
ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!
Kudde Titan x30 stor förbättrar sömnen 1795:- Det här är en unik kudde
som innehåller titan, vilket ökar avslappningen i huvudet och nacken samt ger
ökad blodcirkulation i nacken och huvudet. En god natts sömn är väldigt
viktigt för kroppen för att ladda batterierna för en ny dag. Det gör att vi kan
vakna utvilade och pigga. Kudden är ergonomisk utformad för att ge huvudet
och nacken extra stöd. Kudden är gjort lite fastare (trycks ihop väldigt lite) för
att lätta på trycket på huvudet, nacken och axlarna när du sover/vilar och gör
att du kan slappna av ännu mer. Nöjd-eller-pengarna-tillbaka-garanti!
Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för axeln och olika axelproblem.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
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blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt
du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom
eller har reumatisk i handleden etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i
knäet etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig
smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen)
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp på hemsidan
Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energibältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.
Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm
Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm
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Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och
är väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra
remmar som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och
du blir mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
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mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-support stöd extra brett 399:- Mjukt neoprene blandning, elastiska
band och stål fjädrar ger dig en stabilt och jämt stöd som ger komfort. Passar
både herrar och damer och juniorer. Justerbara band ger optimal passform och
komfort. Rekommenderas för: ischias, muskel spasmer i ryggen
(överspänning), smärtor i ländryggen, allmänt ont i ryggen. Storlek: mät runt
midjan - passar 70 cm -128 cm. Bredden på bältet cirka 22.5 cm
Skydd mot stukning av fotlederna Titan S-L 2-pack 549:- Det här är ett
unikt fotleden-support som innehåller Titanium, vilket medför ökad
avslappning och ökad blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig
också smärtlindring i och omkring fotleden. Du får också extra stöd genom
rem du kan justera trycket runt fotleden. Passar personer som har ont i
fotleden, som vill påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc.
Personer som vill undvika stukningar och vrickningar etc. Storlekar: S, M, L.
2-pack.
Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
Tennisarmbåge support justerbart 179:- Ett support och stöd om du har
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan
ej jämföras med vanliga support på marknaden.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Strumpor och tröjor funktion
Här hittar du många unika produkter allt från pikéer och t-shirt som ökar blodcirkulationen och
minskar tröttheten i bålen och ökar avslappningen i axlarna. Till strumpor som tillverkats till
diabetiker eller strumpor gjorda för extremt besvärliga fötter som minimerar risken för skavsår och
ger extrem komfort.
Finstrumpa Dam och Herr Grå VS funktionXtra+ 159:-

Finstrumpa Dam och Herr Svart VS funktionXtra+ 159:-

Golfstrumpor Dam/Herr tunna no show svartaVS funktionXtra+ 119:-

Golfstrumpor Dam/Herr tunna ankel svartaVS funktionXtra+ 129:-

Golfstrumpor Dam/Herr tunna crew svartaVS funktionXtra+ 139:-

Golfstrumpor Dam och Herr vardag sport vita VS funktionXtra+ 149:-

Golfstrumpor Dam och Herr vardag sport grå VS funktionXtra+ 149:-

Golfstrumpor Dam och Herr vardag sport svart VS funktionXtra+ 149:-
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Golfstrumpor Dam och Herr vardag trek blå VS funktionXtra+ 159:-

Golfstrumpor Dam och Herr vardag trek gröna VS funktionXtra+ 159:-

Golfstrumpor Dam och Herr vardag trek grå VS funktionXtra+ 159:-

Golfstrumpor Dam/Herr varma Merino ull grå VS funktionXtra 349:-

Sportstrumpor Dam och Herr vita VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr grå VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr svarta VS funktionXtra+ 149:-

Strumpor Hiking Trek Dam och Herr blå VS funktionXtra+ 159:-

Strumpor Hiking Trek Dam och Herr gröna VS funktionXtra+ 159:-
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Strumpor Hiking Trek Dam och Herr grå VS funktionXtra+ 159:-

Strumpor Hiking Dam/Herr korta Merino ull grå VS funktionXtra 349:-

Strumpor Titan Sport 179:-/st Det här är unika strumpor som innehåller
Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till fötterna
och vristerna. Mycket användbart om du har problem med blodcirkulationen,
reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Idrottare ser även fördelar med
att energin balanseras upp i fötterna och fotlederna så att du inte blir lika trött
i fötterna, vristerna och vaderna när du idrottar. Färg: vit eller svart. Storlek:
34-38 eller 39-43 1/2
Strumpor Titan Executive 179:-/st Det här är unika strumpor som
innehåller Aqua Titan, vilket ger en avslappning och ökad blodcirkulation till
fötterna och vristerna. Mycket användbart om du har problem med
blodcirkulationen, reumatism etc i fötterna och/eller fotlederna. Efter en dag
på jobbet så känner du dig lite piggare i fötterna, fotlederna och vaderna!
Färger: rutig, marin, svart eller grå (olika modeller). Storlek: 39-43
Stödstrumpor unisex vit 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Stödstrumpor unisex svart 199:- Genom att reducera uppkomsten av
mjölksyra i musklerna, öka blodcirkulationen och motverka onödiga
muskelrörelser, så minskar stöd-strumporna trötthet och ömhet i området
samtidigt som dom möjliggör snabbare återhämtning i muskler efter träning
och skador i området. Storlekar: S-L (unisex)
Strumpor Fusion Extreme vit/grå 159:- En unik strumpa som ger maximal
komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du garanterat skavsår
med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen, omkring tå-partiet,
mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort! Storlekar: 38 ½ - 46
Strumpor Fusion Extreme vit/grå dam 159:- En unik strumpa som ger
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen,
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort!
Storlekar: 35 ½ – 43 dam
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Strumpor Fusion Extreme svart/grå 159:- En unik strumpa som ger
maximal komfort och även om du har besvärliga fötter så slipper du
garanterat skavsår med dessa strumpor. Extra vaddering runt hälsenan, hälen,
omkring tå-partiet, mjuk och minimal tå söm ger dig maximal komfort!
Storlekar: 38 ½ – 46
Strumpor Support strumpor vit dam 159:- De här strumporna är
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder.
Storlek: 35 ½ – 43 dam
Strumpor Support strumpor svart herr 159:- De här strumporna är
speciellt framtagen för att ge ett bra stöd åt fotleden när du har stela, svaga
eller ömma fotleder. Strumporna hjälper dig i förebyggande syfte, vid
behandling eller rehabilitering av fotledsskador; t ex vrickningar, hälsene
problem etc. Samtidigt som den ger extra support så håller den foten sval och
torr. Hjälper dig vid Reiters syndrom, minskar trycket på fotleden och
hälsenan,smärtlindring vid stela, svaga eller ömma leder.
Storlek: 38 ½ – 46 herr
Tri Strumpor Dam vit/ljusblå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon,
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 35 ½ – 43 dam
Tri Strumpor herr svart/grå 99:- Det här är en unik sport strumpa gjord i
Marfil - det lättaste garnet som finns att få tag på. Det ger dig en extremt lätt
strumpa som samtidigt andas och håller din fot torr. Strumpan är framtagen
för triathlon, minimal vikt men ändå komfort! Platt tåsöm för att optimera
komfort, stretch över vristen för bästa passformen på foten, venilation på
ovansidan - håller foten sval och torr, används bland annat inom triathlon,
löpning, cykel, walking etc. Storlek: 38 ½ – 46 herr
Strumpor Sport Kompression svart 199:- Gradvis kompression ökar
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa
Storlek: 38 ½ – 46 unisex
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Strumpor Sport Kompression vit 199:- Gradvis kompression ökar
blodcirkulationen effektivt, vilket främjar återhämtningen i musklerna och
minskar slaggprodukter och mjölksyra i musklerna. Den här unika sport
kompression strumpan; minskar mjölksyra i musklerna under strumpan, ökar
blodcirkulationen och minskar muskel oscillationer, minimerar muskeltrötthet
och ömhet vilket ger snabbare återhämtning under och efter träning/tävling
och kortare rehabiliterings tider på skador bland annat. Unik strumpa
Storlek: 38 ½ – 46 unisex
Strumpor för diabetiker vit herr 185:- Denna speciella strumpa ger extra
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem.
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 38 ½ – 46 herr
Strumpor för diabetiker vit dam 185:- Denna speciella strumpa ger extra
komfort och ökat skydd mot blåsor för personer med cirkulationsproblem.
Extra förstärkningar under fotdynan, tå och hälen ger extra komfort. Medan
övre delen på strumpan är tunnare för att hålla foten sval. Tå sömen är
extremt jämn för att minimera risken av skavsår och problem. Den tunnare
övre delen av strumpan förbättrar cirkulationen i fötterna. Strumpan är
framtagen speciellt för diabetiker. Extra bredd hals på strumporna förbättrar
blodcirkulationen, ergonomisk utformning av halsen på strumpan.
Storlek: 35 ½ – 43 dam
Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar.
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit eller svart
T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
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Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå eller röd
T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra Tennis-produkter:
Här hittar du våra olika typer av tennis-produkter. Allt från olika hjälpmedel för bättre teknik till
olika produkter som förbättra kroppens prestationsförmåga och balans. Genom att förbättra
kroppens förmåga och ork blir du automatiskt en bättre tennisspelare med högre potential.
Läs även mer om tennis här
Handledscoachen tennis 399:- Ett av de vanligaste problemen med att
förbättra grundslagen i tennis är att använda handlederna på rätt sätt. Många
nybörjare och duktigare tennisspelare använder handlederna på ett felaktigt
sätt och tappar både kraft och precision i slagen. Den här produkten har tagits
fram för att kunna öva in bättre grundslag, vare sig du är hemma eller i
tennishallen. Träna in en bättre forehand, backhand (1 eller 2-hands), volley,
skuret slag. Video-klipp finns
Rätt grundslag 599:- Den här produkten är framtagen för att göra dig till en
bättre tennisspelare. Produkten gör att dina handleder används på rätt sätt för
att slå rena och kraftfulla grundslag. Kan användas för att förbättra forehand,
backhand (enhands eller tvåhands), volley, skuret slag. Du kan även
träningsspela med hjälpmedlet, dvs du kan varva olika typer av slag utan att
ändra inställningen. Se video-klipp på hemsidan.
Serve Rätt uppkast 319:- Förbättra din serve genom ett bättre och säkrare
uppkast! Nu kan du snabbt och enkelt förbättra ditt uppkast och det är nyckeln
till en stabil och bra serve. Alla riktigt duktiga servare har ett bra uppkast som
de kan upprepa gång på gång. Nu kan också du träna in ett bra och säkert
uppkast! Se video-klipp på hemsidan
Tennis Flex Pro LTE 349:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren,
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan
Detta är dam och junior-modellen (= lättaste modellen)
Tennis Flex Pro 349:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren,
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan
Detta är herr-modellen (+starka damer +starka juniorer) = 50% tyngre än dam
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Tennis Flex Pro PLUS 395:- Gör att du enkelt och snabbt kan träna dina
tennisspecifika muskler och teknik på samma gång. Fäster ena delen i dörren,
tennisnätet eller staket och två andra änder i ditt tennisracket. Du kan träna
alla typer av tennisslag och positioner; volley, serve, grundslag. Utmärkt för
att stärka dina tennismuskler, förebygga skador och problem, rehab träning
efter skador, uppvärmning före träningspass och matcher; med andra ord en
total produkt som förbättrar din tennis. Se video-klipp på hemsidan
Herr X-modellen (endast till extra starka herrar) = 50% tyngre än herr-modell
Tennis 3D analyserar sensor tennistränare 1895:- En unika tennisprodukt
som hjälper dig att bli en bättre tennisspelare. Du fäster sensorn på valfritt
tennis-racket och informationen från sensorn skickas till din smartphone eller
liknande. Du får information om serv-hastighet, serv-rörelse i 3D, spinn,
kraften i slagen, bollträffen i ditt racket mm. Se video-klipp
Tennis handledssensor 399:- Ett enkelt och effektivt träningsredskap för
tennisspelare. Du kan använda den för att träna forehand, backhand (enhands
eller tvåhands). Lär dig att använda handleden på rätt sätt för att få mer fart
och bättre bollträff. Se video-klipp
Tennis Shoulder Rotation sensor 549:- Ett enkelt och effektivt
träningsredskap för tennisspelare. Du kan använda det till att förbättra serven
eller forehand. Du lär dig att få synkronisera kroppen på ett bättre sätt och få
högre fart på ditt racket och renare bollträff. Se video-klipp

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
3-i-1 fystränare maximal träning 795:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
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Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i
muskler och leder.
Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Elastisk binda 68 cm 129:- Det här är praktisk elastisk binda som du kan
använda som ett bandage eller support som är mjukt och följsamt. Du kan
använda den gång efter gång. Kan även användas som handled support.
Fusion Energiarmband Elite svart 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
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Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
/

Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och
fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid
30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
1-pack. Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen,
handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
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Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden

Energi-armband sport/fashion röd 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Valfri längd upptill 25 cm
Energi-armband sport/fashion svart 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns även i vit eller röd. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Valfri längd upptill 25 cm
Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten).
Energi-armband golf sport PE XSmall 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
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studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med väldigt smala handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Small 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Medium 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Medium storlek passar män eller kvinnor med väldigt grova handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Large 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90%
av alla kvinnor eller män med smala handleder. Se även våra unika
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller
kvinnor med grova handleder. Se även våra unika viktminskings-kapslar
PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast
personer med väldigt grova handleder. Se även våra unika
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi bandage support 100 cm L 279:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt ben, lår eller armar. Med karborrelåsning.
Energi bandage support 50 cm M 189:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben, fotled eller armar. Med karborrelåsning.

Energi bandage support 35 cm S 159:- En rehabiliteringsprodukt som ger
ökad blodcirkulation, extra stöd och mer energi till aktuellt område. Kan
användas runt underben eller handleden. Utmärkt handledsstöd vid
styrketräning och liknande; minskar tröttheten i handleden och händerna och
ökar återhämtningen i musklerna kring området.. Med karborrelåsning.
Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
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Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
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Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Energihalsband x50 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: blått, grönt, svart
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Fotleds-support Titan 349:- Det här är ett unikt fotleden-support som
innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring fotleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring fotleden. Passar personer som har ont i fotleden, som vill
påskynda läkningen av fotledsskador, operationer etc. Storlekar: M, L
Fotleden Support Sport XS-M 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis 38 – 44 1/2
Fotleden Support Sport L-XL 279:-/st Ett mycket omtyckt och bra
fotledssupport och fotledsskydd. Det skyddar mot vrickningar och stukningar
utan att påverka rörligheten i höjdled och sidled negativt. Du har kvar din
rörlighet och den behöver inte extra utrymme i skon som många andra skydd
mot stukningar som finns. Används bland annat i tennis, fotboll, basket,
volleyboll, innebandy, handboll etc. Säljes styckvis. 44 ½ - 49
Fysiskträning Styrketräning komplett 3-pack 499:- 399:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 3 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Fysiskträning Styrketräning komplett 5-pack 649:- 499:- Ett komplett
hemmaträningspaket för idrottare eller hemmatränare. Du kan träna alla
muskelgrupper; ben, armar, bål. Medföljer gör 5 st olika motståndsband, 2 st
grepphandtag, 2 st ben/arm remmar, dörrstopp, förvaringsväska.
Instruktionsblad med 18 st basövningar medföljer också. Effektiv och
skonsam träning som ger dynamisk träning för kroppen och ger explosivitet!
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
Förvaringsbälte löpning fritid idrott expanderbart svart/blå 195:- Ett
förvaringsbälte för nycklar, mobilen, iPhone, pass etc. Gjort speciellt för
löpning så att det inte studsar omkring upp och ner. Expanderbart så att det
rymmer det viktigaste sakerna. Nu behöver du inte springa med nycklarna i
handen. Utmärkt även på stranden eller på resan. Vattentätt fack.
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Grepp- och fingertränare Xlätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Lätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Medel 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Tung 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Lätt + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och grepptränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf.
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Medel + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Tung 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
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balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Xtung 319:- 269:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung 339:- 295:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Handleds-support Titan höger 349:- Det här är ett unikt handleden-support
som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Handleds-support Titan vänster 349:- Det här är ett unikt handledensupport som innehåller Titanium, vilket medför ökad avslappning och ökad
blodcirkulation i området kring handleden. Det ger dig också smärtlindring i
och omkring handleden. Passar personer som har ont i handleden, som vill
påskynda läkningen av handledsskador, operationer etc. Storlekar: M och L
Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
Hand Yoga PLUS Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på
apparaten. 16 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack
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Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll.
Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm.
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm som kan
sträckas ut till upptill 651 cm.
Knä-support ITB 219:- Detta support är gjort i neoprene som gör att det
sitter bättre mot huden utan att glida samtidigt som materialet andas bra och
hanterar fukt och svett bra. Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Rekommenderas till: lindring av värk på
utsidan av knä-leden som orsakas av ITB (iliotibial band syndrome).
Justerbart för personlig komfort och kompression av knä-skadan.
Storlek: passar 27 cm - 47 cm (mäts i mitten av knäet)
Knä-support Löparknä 279:- 3-vägs kompression och tryck som riktas runt
hela knä-leden för att lindra kronisk knäsmärtor. Justerbar inställning ger
personlig passform och kompression och tryck. Designen är gjord så att din
rörlighet inte påverkas på något sätt! Rekommenderas till: Hoppar knä,
iliotibial band syndrom (ITB), löparknä, patella tendonitis, reumatism,
Osgood-Schlatters, problem med knäskålen etc
Knä-support med stabiliteringsband M-L 399:- Detta knä-support ger
tryck och stöd i alla olika riktningar medan den mjuka neoprene blandningen i
materialet ger stabilt och jämt stöd som påskyndar läkningen. En mängd olika
stabiliseringsband gör att du kan justera trycket som du vill. Stålfjädrar ger
också stabilitet. Rekommenderas till: svaga knän, reumatism, ostabila knän.
Kan användas i vardagen eller under träning. 30-50 cm (mäts i mitten på
knäet)
Knä-support Patella 149:- Supportet är justerbart så att du kan anpassa det
till ditt eget knä-område. En mjuk neoprene blandning ger en stabilt och jämt
stöd och påskyndar läkningen. Ger kompression och stöd i aktuellt område,
vilket lindrar smärtor från patella senan (mellan knäskålen och underbenet).
Utmärkt för att lindra och motverka patella smärtor som orsakas av löpning
eller hopp. Genom att skapa tryck på senan så lindras smärtan.
Rekommenderas till: Patella tendonitis, Osgood Schlatter problem (eller
slatter), chondromalacia patellae (löparknä). Kan användas under tävling,
träning eller i vardagen.
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Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter.
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc.
Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb
vid skrivbordet eller andra saker
Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st
Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad
Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:- 995:- En helt
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.
Luftjonisator luftrenare inomhus 749:- Nu kan du rena luften och göra den
mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och gör luften
mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och gör att du
känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föroreningar och
dam samlas i damm-facken som töms och torkas rena. Behöver inte byta filter
utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. Driftspänning är 220-240 volt.
Enkelt och effektiv att använda i bilen.
Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
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Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart
(Tung).
Muskel avslappnings Gel Pro 199:- En professionell produkt mjukar upp
muskler och leder och slappnar av musklerna. Utmärkt efter träning eller
matcher för att påskynda återhämtningen i kroppen eller för personer som har
led eller muskelvärk, reumatism etc.
Muskel Kylspray 179:- Utmärkt produkt för idrottare eller för företag att ha i
förebyggande syfte. Kyler direkt skadan och begränsar skadan och håller ner
svullnaden. Påskyndar rehabiliteringen.
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Muskel/led värme gel 169:- Du kan på kort tid öka blodcirkulationen i
aktuell kroppsdel med denna snabbverkande gel. Utmärkt för personer som
idrottar för att få igång blodcirkulation, i skadeförebyggande syfte, reumatiker
och andra med värk och dålig blodcirkulation i händer etc.
Må bättre näringstillskott Enada NADH 30-pack 229:- Det här är ett
väldigt unikt och effektivt näringstillskott som förbättrar livskvalitéten hos
många människor med olika åkommor, problem och sjukdomar. Det fungerar
också mycket bra för dig som bara vill ha mer energi i livet och bättre
hjärnfunktion utan att ha åkommor och problem. Kliniska studier har get
positiva effekter för människor med bland annat: ADHD, Alzheimers's
sjukdom, högt blodtryck, kronisk trötthetssyndrom, Parkinson's sjukdom,
Fibromyalgi etc. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad NADH
(Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som kickstartar
produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer NADH en cell
har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan den fungera och
ju längre lever cellen i fråga. Utan bieffekter, succé i USA i över 10 år
Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Aktiv 30-pack 319:- Det här är ett
väldigt unik och effektivt näringstillskott till aktiva personer inom affär, idrott
eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland annat ökad
energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus och allt detta
på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all energi direkt så att
du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket gäller för många
tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen är en stabiliserad
NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en substans som
kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i musklerna. Ju mer
NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du producera, ju bättre kan
den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar inom 10 minuter efter
intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan bieffekter, succé i USA i
över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
Mojo näringstillskott Enade NADH Maximalt 30-pack 399:- Det här är
ett väldigt unik och effektivt näringstillskott till väldigt aktiva personer inom
affär, idrott eller vardag. Den har många kliniskt bevisade effekter bland
annat ökad energi i kroppen, förbättrad uthållighet, förbättrad mental fokus
och allt detta på naturlig väg utan stimulanser. Det gör att du får inte all
energi direkt så att du "går upp som en sol och ner som en pannkaka" vilket
gäller för många tillskott samt t ex kaffe. Den aktiva och unika ingrediensen
är en stabiliserad NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide). NADH är en
substans som kickstartar produktionen av ATP (= energi i cellerna) i
musklerna. Ju mer NADH en cell har i kroppen, ju mer energi kan du
producera, ju bättre kan den fungera och ju längre lever cellen i fråga. Verkar
inom 10 minuter efter intag = tas upp extremt snabbt av kroppen. Utan
bieffekter, succé i USA i över 10 år. Se video-klipp på hemsidan
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Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten
Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar.
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit eller svart
Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.
Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Axeln Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1595:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för axeln och olika axelproblem.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
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Rehab Foten Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för foten, utmärkt om du har problem på under sidan av foten, hälsporre etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Fotleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för fotleden, utmärkt om du har stukat eller vrickat dig på olika sätt.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar. 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Golf/Tennis-armbåge Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1295:En unika rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3
produkter i en. Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i
3 olika styrkor, du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt
du får ett support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord
speciellt för armbågen; tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Handleden Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1195:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
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för handleden, utmärkt om du har stukat dig eller har Karpel Tunnel syndrom
eller har reumatisk i handleden etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador, ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga biverkningar
30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Knä Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för knäleden, utmärkt om du har korsbandsskador, ledbandskada, artros i
knäet etc.
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Lår Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1395:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för låret, utmärkt om du har sträckningar, lårkakor, bristningar etc .
Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig smärtlindring, kan
användas separat eller tillsammans med annan professionell behandling.
Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för att förebygga problem;
friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (vidgar
blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar blodcirkulationen på ett
naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen) kylterapi. Ger inga
biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp på hemsidan
Rehab Ryggen Infraröd värme/kyla/support 3-i-1 1495:- En unika
rehabiliteringsprodukter/återhämtning/friskvård som ger dig 3 produkter i en.
Du kan ge dig själv professionell djupgående infraröd värme i 3 olika styrkor,
du kan ge kylterapi (svullnader, överansträngningar etc) samt du får ett
support du kan ha för extra stöd och värme. Denna modeller är gjord speciellt
för ryggen, utmärkt om du har ont i ryggen, stel i ryggen, sträckningar i
ryggen etc. Du påskyndar läkningen av olika skador och ger tillfällig
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smärtlindring, kan användas separat eller tillsammans med annan
professionell behandling. Utmärkt på resan, hemma, på kontoret. Utmärkt för
att förebygga problem; friskvård. Ökar blodcirkulationen på ett naturligt sätt i
kroppen (vidgar blodkärlen) djupgående infraröd värme eller minskar
blodcirkulationen på ett naturligt sätt i kroppen (drar ihop blodkärlen)
kylterapi. Ger inga biverkningar! 30 dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp på hemsidan
Rehabiliteringspaket allt-i-ett hela kroppen 2895:- Ett perfekt
rehabiliteringspaket/friskvårdspaket/återhämtningspaket för små företag,
familjer, idrottsklubbar, föreningar och idrottare på alla nivåer. Innehåller allt
du behöver för att påskynda läkningsprocessen i kroppen på ett naturligt sätt
samt påskynda återhämtningen i kroppen efter träning och mycket mer. 2 st
olika produkter som kan användas över hela kroppen från ryggen och nacken
till benen och fötterna. Ger både professionell djupgående infraröd värme
samt kylterapi samt vardags stöd för ryggen och armbågen. Innehåller även
professionell muskelavslappning för att påskynda återhämtning efter träning
och skador/överansträngningar. Se video-klipp på hemsidan
Rygg-problem Titan-bälte 595:- Det här unika midjebältet och ryggbältet är
gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger
smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett
stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i ryggslutet kan
behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp av energibältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så att det ska
vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan obehag.
Storlekar: 90 cm, 100 cm samt 120 cm
Rygg-problem Energi-bälte Titan S-L 595:- Det här unika midjebältet och
ryggbältet är gjort i titan, vilket gör att den slappnar av musklerna i nedre
ryggen, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger
samtidigt ett stöd åt ryggen och är väldigt bekämt att använda det. Smärtor i
ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir mjukare i området med hjälp
av energi-bältet. Bältet är två-delat för att ge extra bra support. Det är gjort så
att det ska vara bekvämt att använda mot kroppen under längre tid utan
obehag. Storlekar: 90 cm, 105 cm samt 120 cm
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 115 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
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Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 100 cm 895:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte brett justerbart 80 cm 849:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 115 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 100 cm 749:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Rygg-problem rygg-support bälte smalt justerbart 80 cm 699:- Det här
unika midjebältet och rygg-support bälte gjort i bland annat titan, vilket gör
att den slappnar av musklerna i nedre ryggen, ger smärtlindring och ökar
blodcirkulationen i nedre ryggen. Det ger samtidigt ett stöd åt ryggen och är
väldigt bekämt att använda det. Du kan få extra support genom extra remmar
som du kan dra åt. Smärtor i ryggslutet kan behandlas och släppa och du blir
mjukare i området med hjälp av energi-bältet.
Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid
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daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar
Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du
använder dagligen i cirka 15 minuter
Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc.
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att
koncentrera dig på näsgångarna om du har behov.
Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:- 995:- En helt
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
sömnbesvär med mera. Klarar en yta upptill 150 kvadrat meter.
Sko fresh doft kapslar 69:- Utmärkt i träningsskorna, träningsväskan eller
liknande. Du vrider upp kapseln och lägger den i skon. 2-pack. Håller 3-4
månader.
Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga
produkt.
Sko deodorant lukta fräscht spray 75:- Utmärkt till dina löparskor,
cykelskor, tenniskor, golffskor, skridskor, sportväskan, omklädningsskåpet,
dvs allt som kan lukta lite ofräscht och unket. Enkel och snabb att använda;
skaka, sikta och spraya!
Smartphone hållare med stativ 295:- 199:- Ny kan du enkelt och snabbt
spela in svingen var som helst. En smartphone hållare till iPhone 4, iPhone 5.
Hållaren ställer du i valfri höjd. Hållaren kör du ner i marken (siktpinne).
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Smartphone hållare universal med stativ 349:- 249:- Nu kan du enkelt och
snabbt spela in svingen var som helst. En smartphone hållare som är justerbar
och universal och passar de flesta mobiltelefoner på marknaden. Hållaren
ställer du i valfri höjd (max 110 cm). Stativet kör du ner i marken (siktpinne)
Sportkoner 5-pack 79:- Stapelbara sportkoner som tar lite plats. 5 olika
färger.

Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när
det blåser ute.
Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller
racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren.
Se video-klipp på hemsidan
Sportstrumpor Dam och Herr vita VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr grå VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr svarta VS funktionXtra+ 149:-

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
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parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över
tiden så minskar antalet dammkvalster.
Tennisarmbåge support justerbart 195:- Ett support och stöd om du har
tennisarmbåge eller golfarmbåge. Enkelt och effektivt support som lindrar
besvären. Utmärkt att använda till vardags; en storlekt passar nästan alla. Kan
ej jämföras med vanliga support på marknaden.
Tryck bort smärtan TENS vit 395:- En unik och effektiva produkt för alla
med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten på
aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
Tryck bort smärtan TENS grön/vit 395:- En unik och effektiva produkt för
alla med kronisk eller andra smärttillstånd. Tryck ned knappen på produkten
på aktuell smärta 30-40 gånger (tar cirka 30 sekunder). Det går du signaler till
hjärnan att skicka ut endorfiner (kroppens naturliga smärtlindring). Minskar
och tar ibland tillfälligt bort all smärta. Ett drogfritt alternativ som fungerar
snabbt och effektivt kräver inga batterier. Storlek som en stor och kraftig
penna som du kan ha med överallt. Fungerar även på idrottsskador och andra
saker som ger smärta på kroppen. Har gjorts kliniska tester på allt från
personer med kroniska smärttillstånd till tennisarmbåge, reumatism etc. Kan
användas direkt på smärtpunkterna eller på speciella akupunktur-punkter.
Fungerar utmärkt tillsammans med våra smärtlindrings-armband.
Vi ger alltid 30-dagars nöjdhets garanti.
T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå eller röd
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T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå
Uppvärmnings Gel Pro 179:- En professionell produkt som får igång
cirkulationen i kroppen där den appliceras. Utmärkt före träning eller
matcher, efter skador etc. Minskar risken för skador i aktuellt område.

Vatten Jonisator Hälsovatten 2695:- Nu kan du använda vanliga kranvatten
och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat vatten höjer pH-värdet i
kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger energi och välmående.
Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten och 0.7 liter joniserat
surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande med timer. 2 års garanti
Vatten Jonisator med Silver Hälsovatten 3195:- Nu kan du använda
vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat vatten
höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger energi
och välmående. Ger även 1.5 liter silver-vatten som stärker immunförsvaret
bland annat. Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten och 0.7
liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande med
timer. 2 års garanti
Vatten Jonisator Deluxe Hälsovatten 4595:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande
med timer. 2 års garanti
Vatten Jonisator Deluxe med Silver Hälsovatten 5195:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Ger även 3 liter silver-vatten som stärker immunförsvaret bland annat. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande
med timer. 2 års garanti
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Victory smärtlindring tennisarmbåge, musarm mm 399:- 349:- produkten
avlastar senfästet för sträckmusklerna i underarmen och ger smärtlindring vid
akuta problem med tennisarmbåge, golfarmbåge eller musarm.Om du vill
spela tennis, golf, pingis eller andra racketsporter eller om du vill hålla på i
trädgården, snickra eller datorarbete och har problem med tennisarmbåge,
musarm eller golfarmbåge så gör det ont vid varje rörelse. Den här produkten
är framtagen för att avlasta underarmben och ska användas vid just sådana
tillfällen, så att du förfarande kan utföra det du vill göra.
Viktminsknings-kapslar PREE 6-pack 79:- PREE är en ny innovativ
viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30%
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan
användas separat eller som komplement till andra viktminskningssystem/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband +
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.
Se video-klipp på hemsidan
Viktminsknings-kapslar PREE 75-pack 695:- 499:- PREE är en ny
innovativ viktminskningskapsel som är enkel att använda och den ger dig inga
bieffekter. Vem som helst kan använda dom för att minska sina matportioner
varje dag under en lång eller kort tid. Tester visar att du minskar dina
portioner i snitt 32% och det gör att du får i dig mindre kalorier och
därigenom kan du gå ner i vikt. Finessen med dessa viktminskningskapslar är
att du känner dig fortfarande mätt och belåten trots att du ätit cirka 30%
mindre mat, det beror på den unika egenskapen som kapslarna har. Kan
användas separat eller som komplement till andra viktminskningssystem/produkter på marknaden. Se även våra unika Energi-armband +
Viktminskningsarmband som är ett utmärkt komplement.
Se video-klipp på hemsidan
Viktminsknings-paket Small 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Small storlek
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp
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Viktminsknings-paket Medium 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket som består av 2 st olika produkter; energi-armband +
viktminskningsarmband som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten
samtidigt som den ökar energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig
piggare tillsammans med våra PREE viktminskningskapslar som på ett
naturligt sätt minskar dina matportioner utan att du känner dig hungrig,
kliniska tester visar att du i snitt kan minska dina portioner med cirka 30%.
Det här är det optimala paketet tillsammans med motion för att gå ner i vikt
och bibehålla viktnedgången även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt
om du vill. Innehåller 75 st kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet
håller normalt i minst 3 år med normalt handhavande. Armbandet finns i svart
eller vitt. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder.
Se video-klipp
Viktminsknings-paket Large 1095:- 795:- Vårt unika viktminskningspaket
som består av 2 st olika produkter; energi-armband + viktminskningsarmband
som ökar förbränningen i kroppen, minskar aptiten samtidigt som den ökar
energin i kroppen så att du orkar mer och känner dig piggare tillsammans med
våra PREE viktminskningskapslar som på ett naturligt sätt minskar dina
matportioner utan att du känner dig hungrig, kliniska tester visar att du i snitt
kan minska dina portioner med cirka 30%. Det här är det optimala paketet
tillsammans med motion för att gå ner i vikt och bibehålla viktnedgången
även på sikt. Armbandet har du på dygnet runt om du vill. Innehåller 75 st
kapslar, du tar minst 1 kapsel per dag. Armbandet håller normalt i minst 3 år
med normalt handhavande. Armbandet finns i svart eller vitt. Large storlek
passar endast personer med väldigt grova handleder. Se video-klipp
Vilostöd - avlastningsstöd med väska 359:- Den här produkten är
framtagen som ett avlastningsstöd för olika ändamål. Den ger dig möjlighet
att var du än befinner dig luta dig tillbaka en liten stund för att vila ben och
fötter och avlasta ryggen under en tid. Beroende hur man lutar
avlastningsstödet avlastar du fötter och ben med mellan 50-65% av din
kroppsvikt. Stödet är utformad så att den ger en avlastning för hela kroppen
och om du står upp under lång tid kan du klara långa arbetspass vare sig du
står på mässa, som säkerhetsvakt, på ett jaktpass eller väntar på din tur på
golfbanan, du spelar boule, åskådare på olika evenemang mm.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra Vatten-filter, filterkannor, vatten-jonisatorer, vattenflaskor etc:
Här hittar du våra olika typer av vattenfilter och filterkannor och vatten-jonisatorer andra vatten
relaterade produkter som vattenflaskor, sportdryck etc. Vill du dricka renare och nyttigare vatten
och förbättra hälsan på ett enkelt och snabbt sätt då kan du hitta intressanta produkter här.
Barn pipmugg Sippymugg KK rostfritt stål 355ml 209:- En giftfri
pipmugg eller Sippymugg i rostfritt stål med volym 355 ml. Finns i blå, röd
och borstat stål.
Barn sportflaska KK rostfritt stål 355ml 209:- En giftfri sportflaska för
barn. En naturlig övergång från pipmugg, volym på 355ml. Finns i blå, röd
och borstat stål.
Duschhandtag + vattenfilter 569:- Ett dusch-handtag med vattenfilter som
tar bort bland annat kloret och tungmetaller ur vattnet och gör vattnet
nyttigare för huden och håret. Filtret klarar 1000 liter vatten innan du behöver
byta det. Handtaget passar alla vanliga kranar och duschkabiner.
Extra dusch-filterpatroner 2000 liter 199:- Ett paket med extra
filterpatroner till vårt duschhandtag. Filtret tar bland annat bort kloret och
tungmetaller ur vattnet och gör vattnet nyttigare för huden och håret. Filtret
klarar 1000 liter vatten innan du behöver byta det. Paketet innehåller 2 st
patroner (= 2000 liter)
Filterkanna alkaliskt vatten högre pH 549:- En unik vattenkanna;
filterkanna som ger dig renare vatten och alkaliskt vatten. Vattenkanna som
renar ditt vatten och gör ditt vatten alkaliskt (basiskt). Utmärkt hemma, på
kontoret eller på resan. Höjer ph-värdet i vattnet till 8.5 eller högre normalt
(beror på kvalitéten på vattnet), ORP värdet kan bli upp till -250 (beror på
kvalitéten på vattnet) = antioxidant effekten i vattnet. Se video-klipp
Ersättningsfilter Filterkanna alkaliskt vatten 1-pack 219:- Ett ersättningsfilter till våra filterkannor alkaliskt vatten (modell mindre).Vattenfiltret räcker
ungefär i 800 liter eller omkring 3 månader
Golf-flaska rostfritt stål 1000 ml koppar 399:- De här unika flaskorna är
gjorda i högsta kvalitét; 18/304 rostfritt stål och 100% BPA fri plast. 100%
bly och gift fri färg har använts, allt för att göra en säker produkt som inte ger
ifrån sig några gifter. Våra unika flaskor har en patenterad dubbel vägg, och
en vakum tät flask kork. Det gör att du kan förvara valfri vätska i den; varm
eller kall och den håller temperaturen upp till 24 timmar! Vätskan håller sig
fräsch och du känner aldrig någon konstig eftersmak från flaskan. Utmärkt för
dig som vandrar, spelar golf, spelar tennis, cyklar eller reser och behöver ta
med dig vatten, kaffee, te etc. Volym: 1 liter
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Golf-flaska rostfritt stål 500 ml koppar 299:- De här unika flaskorna är
gjorda i högsta kvalitét; 18/304 rostfritt stål och 100% BPA fri plast. 100%
bly och gift fri färg har använts, allt för att göra en säker produkt som inte ger
ifrån sig några gifter. Våra unika flaskor har en patenterad dubbel vägg, och
en vakum tät flask kork. Det gör att du kan förvara valfri vätska i den; varm
eller kall och den håller temperaturen upp till 24 timmar! Vätskan håller sig
fräsch och du känner aldrig någon konstig eftersmak från flaskan. Utmärkt för
dig som vandrar, spelar golf, spelar tennis, cyklar eller reser och behöver ta
med dig vatten, kaffee, te etc. Volym: 0.5 liter
Luft-jonisator luftrenare till bilen 395:- Om du kör mycket bil privat eller i
tjänsten så är detta en utmärkt produkt för dig. Den renare och gör luften mer
energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och gör att du
känner dig alertare och piggare. Driftspänning är 12 Volt (cigarettuttaget i
bilen). Enkelt och effektiv att använda i bilen.
Luftjonisator luftrenare inomhus 749:- Nu kan du rena luften och göra den
mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och gör luften
mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och gör att du
känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föroreningar och
dam samlas i damm-facken som töms och torkas rena. Behöver inte byta filter
utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. Driftspänning är 220-240 volt.
Enkelt och effektiv att använda i bilen.
Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter.
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Behöver också våra
bakteriedödande Aroma-terapi dofter för att fungera optimalt (medföljer ej).
Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st
Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Bakteriedödande.
Nappflaska giftfri rostfritt stål KK 266ml 249:- En giftfri nappflaska med
dinapp medium flöde. Volym 148 ml). Färg: borstat stål.

Nappflaska giftfri rostfritt stål KK 148ml 229:- En giftfri nappflaska med
dinapp långsamt flöde. Volym 148 ml). Färg: borstat stål.
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Dinapp nappflaska KK långsamt flöde 2-pack 99:- En dinapp till våra
rostfria och giftfria nappflaskor. Finns med 3 olika flöden: långsamt, medel
och snabbt flöde.

pH-mätare vatten Basic 199:- En pH-mätare som mäter vattnets pH-värde
(0-14) med 0.1 pH intervall och 0.1 noggrannhet. Kan användas i skolan, i
poolen, i akvariumet, mäta pH-värdet i alkaliska vattenkannor eller vatten
jonisatorer. Kalibreringspulver, skruvmejsel samt förvaringsask medföljer
Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten
Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:- 995:- En helt
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan.
Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Saltluftrenare. Naturligt och rent salt.

Sport energi alkalisk vattenflaskan 349:- Den här unika sport energi
alkaliska vattenflaskan omvandlar vanligt kranvatten till alkaliskt vatten med
antioxidant effekt bland annat. Flaskan har 2 olika vattenfilter varav ett av
filterna behöver du byta ut med 3 månaders intervall (eller 800 liter). Ger dig
alkaliskt vatten (svagt alkaliskt vatten 7.8+ pH) neutraliserar sura ämnen,
förbättrar rening i kroppen och stärker immunförsvaret. Balanserar syra-bas
balansen i kroppen, ger vatten med negativ potential (antioxidant effekt).
Volym: 3.7 dl
Sportflaska KK rostfritt stål 800ml grön 269:- En giftfri sportflaska i
rostfritt stål med volymen 800 ml. Utmärkt som träningsflaska, finns i blå,
grön och borstat stål.
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Extra filter Sport energi flaskan 2-pack 199:- Detta är ett extra
ersättningsfilter till våra sport energi alkaliska flaskor (3.7 dl). 2 st vattenfilter
i varje paket.
Extra filter Sport energi flaskan 4-pack 339:- Detta är ett extra
ersättningsfilter till våra sport energi alkaliska flaskor (3.7 dl). 4 st vattenfilter
i varje paket.

Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över
tiden så minskar antalet dammkvalster.
TDS-mätare vatten Basic 349:- Fickmodell som alla kan använda. Kan
användas för att kontrollera dricksvattnet, kolla vattenpool-vattnet, akvarium
etc. Kan användas hemma, på labb, på skolor etc. Kontroll av koncentration
av vätska i vatten även (homopat medicin etc). TDS område: 0-1999ppm
/mg / L. Noggrannhet: 1 Ppm(mg/L). Kalibreringsvätska, skruvmejsel samt
förvaringsask medföljer.
Vattenbehållare giftfri KK 1900ml 699:- En stor vattenbehållare som är
giftfri och riktigt tillsluten. Utmärkt för alkaliskt vatten eller andra vätskor
som kan tappa viktiga egenskaper om den inte är riktigt tillsluten. Behållaren
rymmer 1.9 liter. Finns i bärsten och borstat stål.
Vatten filterkanna + Alkalisk filterkanna 2-i-1 svart 595:- Det här är en
unik vatten filterkanna som också ger dig alkaliskt vatten med antioxidant
egenskaper (negativ potential = positivt för kroppen). Du får alltså 2
funktioner i en produkt! Den här produkten passar även till hela familjer
eftersom den rymmer upptill 3.5 liter så kan du vid behov fylla den så att det
räcker större delen av dagen även om ni är många. Ger ökat pH värde på
vattnet normalt till mellan 8.5 och 9.5 pH. Ändrar oxidations potentialen på
vatten (ORP) till normalt mellan -100 mV och -250 mV = antioxidant effekt
Vatten filterkanna + Alkalisk filterkanna 2-i-1 blå 595:- Det här är en
unik vatten filterkanna som också ger dig alkaliskt vatten med antioxidant
egenskaper (negativ potential = positivt för kroppen). Du får alltså 2
funktioner i en produkt! Den här produkten passar även till hela familjer
eftersom den rymmer upptill 3.5 liter så kan du vid behov fylla den så att det
räcker större delen av dagen även om ni är många. Ger ökat pH värde på
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vattnet normalt till mellan 8.5 och 9.5 pH. Ändrar oxidations potentialen på
vatten (ORP) till normalt mellan -100 mV och -250 mV = antioxidant effekt
Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna L 2-i-1 1-pack 295:Det här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar
vattnet samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra 3.5 liters kannor.
(den äldre modellen med digital räknare) Innehåller 1 st filter. Klarar 800 L
Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna L 2-i-1 3-pack 769:Det här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar
vattnet samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra 3.5 liters kannor.
(den äldre modellen med digital räknare). Innehåller 3 st filter-patroner.
Klarar 800 L
Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna M 2-i-1 1-pack 199:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor.
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 1 st filter. Klarar 400 L
Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna 2-i-1 M 3-pack 559:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor.
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 3 st filter-patroner.
Klarar 400 L
Extra filter Vattenfilter kanna + Alkalisk kanna 2-i-1 M 6-pack 999:- Det
här är ersättningsfilter till vara unika 2-i-1 vatten filterkannor (renar vattnet
samt gör det alkaliskt 2-i-1 produkt). Passar våra nyaste 3.5 liters kannor.
(den nya modellen med manuell räknare). Innehåller 6 st filter-patroner.
Klarar 400 L
Vattenfilter krantoppsfilter Renare vatten 695:- Unikt och högeffektiva
filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken och
lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. En mycket behändig,
liten men ändå effektiv vattenrenare som exempelvis skruvas på kökskranen.
När man vill ha kristallklart vatten för dryck, te, matlagning etc vrider man
bara på ett vred. Filterpatronen räcker normalt i 3000 liter.
Extra vattenfilter Krantoppsfilter Renare vatten 195:- extra vattenfilter
till våra krantoppfilter 100% klorfritt! Dessa patroner är mycket lätta att byta
och har en kapacitet att rena cirka 3000 liter vatten i normalfallet. Ger bland
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus,
läkemedelsrester, kemikalier etc. Räcker normalt för 3000 liter
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Vatten Dusch-filter 100% klorfritt vatten 1395:-

Extra Dusch-vatten filter 100% klorfritt vatten 695:-

Vattenfilter diskbänksmodell hårt vatten filter Rent vatten 1995:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder ovanpå diskbänken. Extremt
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Vattenfilter diskbänksmodell standard filter Rent vatten 1995:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder ovanpå diskbänken. Extremt
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Vattenfilter under-disk modell hårt vatten filter Rent vatten 2295:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Vattenfilter under-disk modell standard filter Rent vatten 2295:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Vattenfilter under-disken 2-i-1 hårt vatten filter Rent vatten 2695:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken.
Extremt effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte
bara smaken och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna.
Vattenfiltret räcker normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel
familj!). Enkel att använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten.
Vattenflöde på 10 L/min. Ingår gör en extra Kolfilter-patron
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Vattenfilter under-disken 2-i-1 standard filter Rent vatten 2695:- Ett
vattenfilter utöver det vanliga som du använder under diskbänken. Extremt
effektivt filter som bland annat renar vattnet från klor 100% (inte bara smaken
och lukten som vanliga kolfilter) även klorföreningarna. Vattenfiltret räcker
normalt till 25000 liter vatten (räcker i 1 år för en hel familj!). Enkel att
använda och välja mellan filtrerat/ofiltrerat vatten. Vattenflöde på 10 L/min
Ingår gör en extra Kolfilter-patron
Extra vattenfilter diskbänksmodell hårt vatten Rent vatten 695:- En
extra filterpatron till vår diskbänksmodell med hårt vatten filter som ger dig
100% klorfritt vatten. Dessa patroner är mycket lätta att byta och har en
kapacitet att rena cirka 25000 liter vatten i normalfallet. Ger bland
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus,
läkemedelsrester, kemikalier etc. Passar även underdiskbänken-modellen
Extra vattenfilter diskbänksmodell standard filter Rent vatten 695:- En
extra filterpatron till vår diskbänksmodell med standard filter som ger dig
100% klorfritt vatten. Dessa patroner är mycket lätta att byta och har en
kapacitet att rena cirka 25000 liter vatten i normalfallet. Ger bland
annat 100% klorfritt vatten (inte bara smaken och lukten)! Hög effektivt
filtermaterial som tar bort klor, klorföreningar, bakterier, virus,
läkemedelsrester, kemikalier etc. Passar även underdiskbänken-modellen
Vatten filterkanna Rent vatten standard filter 2.2 liter 599:- Snygg,
praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 2.2 liter. Kannan har standard filter som räcker normalt i 500 liter.
Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att ta av locket.
Vatten filterkanna Rent vatten bakterie/virus filter 2.2 liter 599:Snygg, praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc.
Samma unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan
inte producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill
och vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 2.2 liter. Kannan har specialfilter mot bakterier/virus som räcker
normalt i 500 liter. Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att
ta av locket.
Vatten filterkanna Rent vatten hårt vatten filter 2.2 liter 599:Snygg, praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc.
Samma unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan
inte producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill
och vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 2.2 liter. Kannan har specialfilter mot hårt vatten som räcker
normalt i 500 liter. Volym: 2.2 liter. Genomskinlig plast, kan fyllas på utan att
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ta av locket.
Vatten filterkanna Rent vatten standard filter 3.3 liter 499:- Praktisk
kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har
standard filter som räcker normalt i 500 liter. Volym: 3.3 liter
Vatten filterkanna Rent vatten bakterie/virus filter 3.3 liter 499:Praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har
specialfilter mot bakterier/virus räcker normalt i 500 liter. Volym 3.3 liter
Vatten filterkanna Rent vatten hårt vatten filter 3.3 liter 499:Praktisk kanna att ta med på resan, i husvagnen, sommarstugan etc. Samma
unika, högeffektiva filter som i de större anläggningarna, men kan inte
producera lika stor mängd renat vatten. Man fyller alltså på vatten upptill och
vattnet renas automatiskt i fyra steg och rinner ner i den undre delen som
rymmer 3.3 liter. Okrossbar plast som ej är genomskinlig. Kannan har
specialfilter mot hårt vatten räcker normalt i 500 liter. Volym 3.3 liter
Extra filter filterkanna standard filter Rent vatten 169:- Dessa
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter
vatten i normalfallet. Detta är standard filtret i våra vatten filterkannor 2.2
liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.
Extra filter filterkanna bakterie/virus filter Rent vatten 169:- Dessa
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter
vatten i normalfallet. Detta är bakterie/virus filtret för våra vatten filterkannor
2.2 liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.
Extra filter filterkanna hårt vatten filter Rent vatten 169:- Dessa
patroner är mycket lätta att byta och har en kapacitet att rena cirka 500 liter
vatten i normalfallet. Detta är hårt vatten filtret för våra vatten filterkannor
2.2 liter och 3.3 liter som ger 100% klorfritt vatten.
Vattenfilter UF Rentvatten mobilt 399:- Utmärkt på camping resan eller i
utlandet eller på vandringen. Det renar vattnet direkt från sjöar, vattenpölar
och bäckar etc. Fungerar som ett stort sugrör där du suger in i ena änden och
dricker i andra änden kan också sugas över i flaska eller behållare.
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Vattenfilter UF Rentvatten vattenflaska 449:- Utmärkt på camping resan
eller i utlandet eller på vandringen. Det renar vattnet direkt från sjöar,
vattenpölar och bäckar etc. En flaska med inbyggt vattenfilter som renar
vatten direkt från sjöar, bäckar, vattenbölar etc.
Vattenflaska golf sport KK rostfritt stål 800ml 259:- En giftfri flaska med
ögelkork som rymmer 0.8 liter. Utmärkt för träning, fritid eller golf. Finns i
blå, grön och borstat stål.
Vattenflaska giftfri KK rostfritt stål 1182ml 369:- En giftfri flaska med
ögelkork som rymmer 1.18 liter. Utmärkt för golf eller fritid. Finns i mörkblå,
ljusblå eller borstat stål.
Vattenflaska golf giftfri KK rostfritt stål 1900ml 489:- En giftfri flaska
med ögelkork som rymmer 1.9 liter. Utmärkt för golf eller fritid. Finns i svart
eller borstat stål.
Vattenflaska med Cooler och hållare 129:- Flaskan rymmer 0.7 liter och
den håller drycken sval. Kan enkelt fästas på golfbagen. Flaskan gjord i plast.

Vatten Jonisator Regular Hälsovatten 2695:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat
vatten och 0.7 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt
handhavande med timer. 2 års garanti
Vatten Jonisator Regular med Silver Hälsovatten 3195:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Ger även 1.5 liter silver-vatten som stärker immunförsvaret bland annat. Storlek: 1.5 liter; ger 0.8 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.7 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande
med timer. 2 års garanti
Vatten Jonisator Deluxe Hälsovatten 4695:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande
med timer. 2 års garanti
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Vatten Jonisator Deluxe med Silver Hälsovatten 5195:- Nu kan du
använda vanliga kranvatten och göra hälsovatten av detta. Alkaliskt joniserat
vatten höjer pH-värdet i kroppen, fungerar som en naturlig antioxidant, ger
energi och välmående. Ger även 3 liter silver-vatten som stärker immunförsvaret bland annat. Storlek: 3 liter; ger 2.7 liter alkaliskt joniserat vatten
och 0.3 liter joniserat surt vatten (för disinfektion etc). Enkelt handhavande
med timer. 2 års garanti
Vatten mätare 3-i-1 pH-mätare + ORP-mätare + temperatur 995:- Det
här är en vatten testmätare 3-i-1 som visar pH-värdet, ORP-värdet och
temperaturen på vattnet och vätskan. Enkel att använda för vem som helst
hemma, på labbet eller på skolan. Du kan kontrollera dricksvattnet,
vattenjonisatorn, alkaliska filterkannor etc. Område: mV 0~±1999mV (ORPmätaren), pH: 0.00 till 14.00 pH, temperatur 0 till 55°C

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Våra Energiarmband, energihalsband, hälsoarmband, bioarmband etc:
Här hittar du våra olika typer av energiarmband, energihalsband, bioarmband och relaterande hälso
och peak performance produkter inom hälsa och sport.
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Small 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Finns i svart
eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Medium 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Medium storlek
passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder. Finns i svart
eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova handleder.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Bättre sömn och mindre stress Large 399:- Ett
unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram speciellt
för att förbättra sömnen, minska stressen och förbättra avslappning i kroppen.
Utmärkt för personer som har svårt att sova eller stressar mycket. Letar du
våra vanliga energi-armband se våra övriga produkter nedan. Large storlek
passar endast personer med väldigt grova handleder. Finns i svart eller vit.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande S 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Finns i svart eller vit. Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män
med smala handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande M 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller kvinnor med grova
handleder. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Bio Frekvens-armband Sluta röka Anti beroende-framkallande L 399:Ett unikt biologiskt frekvens-behandlingsarmband som har tagits fram
speciellt för personer som vill sluta med saker som är beroendeframkallande;
typ rökning och andra typer av droger. Utmärkt för personer som vill sluta
röka eller sluta dricka etc. Letar du våra vanliga energi-armband se våra
övriga produkter nedan.
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder.
Finns i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Body-in-Balance armband Spektrum lila stenar 595:- Vårt mest
avancerade energiarmband som innehåller många fler frekvenser än andra på
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress,
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt
på jobbet, fritiden eller på festen.
Body-in-Balance armband Spektrum mörkblå stenar 595:- Vårt mest
avancerade energiarmband som innehåller många fler frekvenser än andra på
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress,
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt
på jobbet, fritiden eller på festen.
Body-in-Balance halsband Spektrum lila sten 595:- Vårt mest avancerade
energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på marknaden.
Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in frekvenserna i
stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, balanser upp
obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller
på festen.
Body-in-Balance halsband Spektrum vit sten 595:- Vårt mest avancerade
energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på marknaden.
Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in frekvenserna i
stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress, balanser upp
obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller
på festen.
Body-in-Balance halsband Spektrum grön sten 595:- Vårt mest
avancerade energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress,
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt
på jobbet, fritiden eller på festen.
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Body-in-Balance halsband Spektrum grön sten 595:- Vårt mest
avancerade energihalsband som innehåller många fler frekvenser än andra på
marknaden. Tillverkad med unik apparat som kan permanent lägga in
frekvenserna i stenarna. Kan förbättra din sömn, energi, fokus, minska stress,
balanser upp obalanser du har i kroppen. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Utmärkt
på jobbet, fritiden eller på festen.
Fusion Energiarmband Elite svart 469:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
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Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Energiarmband sport 249:- Ett unikt armband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet fungerar
på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att du får ökad
blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen, handleden och
fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid 30-dagarnöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten). 1-pack.
Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
Energiarmband sport svart/svart 249:- Ett unikt armband som omedelbart
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Armbandet
fungerar på armbåge, underarm, handled och hand på aktuell hand. Gör att
du får ökad blodcirkulation och blir lite mer avslappnad i underarmen,
handleden och fingrarna. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger dig alltid
30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Se video-klipp på hemsidan
Färger: blå/gul/vit, grön/vit/grå, blå/vit, vit/rosa/lila, svart/svart
Passar endast personer med max 20 cm omkrets på handleden
Energi-armband sport/fashion röd 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Kan justeras till valfri längd. Finns
även i svart eller vit. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars
pengarna tillbaka (du står bara för frakten). Valfri längd upptill 25 cm
Energi-armband sport/fashion svart 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns även i vit eller röd. Vi ger
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dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Valfri längd upptill 25 cm
Energi-armband titan länkkedja 17-21 cm från 895:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i 3 olika längder: 17 cm, 19
cm eller 21 cm. En hälsosam investering som håller år efter år. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten).
Energi-armband golf sport PE XSmall 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
XSmall storlek passar juniorer eller kvinnor med väldigt smala handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Small 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Small storlek passar till 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband golf sport PE Medium 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin
Medium storlek passar män eller kvinnor med väldigt grova handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
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Energi-armband golf sport PE Large 299:- Det här unika armbandet
förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den förbättrar
blodcirkulationen och förbättrar bland annat din balans och din
koncentrationsförmåga etc. Genom att ta bort obalanser i din kropp kommer
du att omedelbart se förbättring i att du orkar mer saker; du blir mindre trött
och återhämtar dig snabbare. Du får också förbättrat blodcirkulation i området
kring armbandet. Utmärkt för personer som idrottar, jobbar på kontor,
studenter och andra som vill må lite bättre. Finns i svart, vit, marin.
Large storlek passar endast personer med väldigt grova handleder.
Se video-klipp på hemsidan Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Small 399:- Det här unika
armbandet förbättrar på många olika sätt hur din kropp fungerar; den
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Small storlek passar normalt 90%
av alla kvinnor eller män med smala handleder. Se även våra unika
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Medium 399:- Det här unika
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Medium storlek passar män eller
kvinnor med grova handleder. Se även våra unika viktminskings-kapslar
PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energi-armband + viktminskningsband Large 399:- Det här unika
förbättrar bland annat din balans och din koncentrationsförmåga etc. Genom
att ta bort obalanser i din kropp kommer du att omedelbart se förbättring i att
du orkar mer saker; du blir mindre trött och återhämtar dig snabbare. Bandet
är också gjort för att påskynda och förbättra viktminskning; ökar förbränning,
minskar aptiten etc. Finns i svart eller vit. Large storlek passar endast
personer med väldigt grova handleder. Se även våra unika
viktminskings-kapslar PREE som är ett utmärkt komplement.
Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Energihalsband golf sport svart 55 cm 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
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koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall
våra andra modeller med enklare fastsättning.
Energihalsband golf sport gult 55 cm 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp på hemsidan
Modell: passar ej person med fin motorisk nedsättning i händerna, se isåfall
våra andra modeller med enklare fastsättning.
Energihalsband Ion 55 cm vit 319:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna.
Energihalsband Ion 55 cm svart 319:- Ett unikt halsband som omedelbart
tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna.
Energihalsband sport 50 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
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Energihalsband sport 43 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på
överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig
alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energihalsband sport 50 cm svart/svart 395:- Ett unikt halsband som
omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar.
Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt
(tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka
(du står bara för frakten). Se video-klipp
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna. Finns olika färger: vit, svart, orange eller rosa
Energi-halsband hund svart 399:- Det här unika energihalsbandet gör att
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor.
Energi-halsband hund rött 399:- Det här unika energihalsbandet gör att
din hund mår lite bättre på många olika sätt. Precis som våra populära
energihalsband för människor så förbättrar det här energihalsbandet
välmåendet genom att bland annat; din hund blir mindre trött, får lättare att
focusera, får mindre problem med stelhet och krämpor. Utmärkt för alla typer
av hundar; tävlingshundar, sällskapshundar, jakthundar, unga hundar, gamla
hundar, friska hundar eller hundar med krämpor. Finns även i klar
genomskinlig färg
Energihalsband titan länkkedja 40-50 cm från 1595:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
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Energihalsband titan länkkedja 60-65 cm från 2195:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband kristall kedja 43-52 cm från 3395:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband kristall kedja 62-65 cm från 4695:- Ett unikt halsband
som omedelbart tar bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen
fungerar. Används av många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton
Hewitt (tennis), Paula Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning,
koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För bra för att vara sant"produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och överdelen av ryggen och
huvudet. Endast beställningsvara, normalt 2-4 veckor leveranstid. En
hälsosam investering som håller år efter år. Se video-klipp
Energihalsband x30 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Energihalsband x30 45 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
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personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: svart/grå, svart/röd, blå/vit, röd/vit
Energihalsband x50 55 cm 395:- Ett unikt halsband som omedelbart tar bort
obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Används av
många toppidrottare; Ernie Els, Sergio Garcia, Lleyton Hewitt (tennis), Paula
Radcliff (maraton). Förbättrar balansen, återhämtning, koncentrationen och
gör att du mår lite bättre. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. "För bra för att vara sant"- produkt. Vi ger
dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Se video-klipp
Modell: Fastsättning med plastclip, kräver viss finmotorik (passar ofta inte
personer med nedsatt finmotorik i händerna).
Färger: blått, grönt, svart
Magnetarmband för barn djupgående bioflow blå 269:- En unik produkt
som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används
vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband är statiska och ger
därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande
magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika
magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och
djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål Golf design djupående bioflow 895:- En
unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält
som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. Detta är en unik golf design
med en golfboll i varje ände av armbandet. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband rostfritt stål matt djupående bioflow 895:-795:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Storlek: S-L. Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
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Magnetarmband Titan djupgående bioflow röd M-L 849:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Titan djupgående bioflow svart M-L 849:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Koppar djupgående bioflow M-L 895:-795:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 2 olika storlekar; medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband Stål djupgående bioflow silver/guld S-L 895:- En unik
produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som
används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger statiska
fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen
är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här
unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt en stark
och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen.
Finns 3 olika storlekar; small, medium och large.
Består av 2 st magneter. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband nylon smalt djupgående bioflow svart L-XXL 795:En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
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kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Smalare band än på
standard-modellen. Består av 1 st magneter + relay.
90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetarmband nylon standard djupgående bioflow svart L-XXL 795:En unik produkt som är patenterad och som simulerar en pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga magnetarmband ger
statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen, de som ger bra effekt på
kroppen är pulserande magneter men de kräver ström och blir väldigt dyra.
Det här unika magnetarmbandet består av en patenterad CRP teknologi samt
en stark och djupgående magnet som simulerar ett pulserande magnetfält för
kroppen. Finns 3 olika storlekar; L, XL eller XXL. Bredare band än på det
smala modellen. Består av 1 st magneter + relay. 90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnetbälten 3-pack djupgående bioflow svarta 1195:- Ett unikt paket
som består av 3 st magnetbälten som du kan använda på ryggen, ben, arm
eller liknande. Produkterna som är patenterad och som simulerar en
pulserande magnetfält som används vid medicinsk behandling. Alla vanliga
magnetarmband/bälten ger statiska fält och ger därför dålig effekt på kroppen,
de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de kräver ström
och blir väldigt dyra. Det här unika magnetbälterna består av en patenterad
CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som simulerar ett
pulserande magnetfält för kroppen. Består av 3 olika bälten; ryggen, ben,
arm. Varje bälte har en magnet.
90-dagars-nöjdhetsgaranti
Magnet-halsband katt djupgående bioflow 339:- Ett unikt magnethalsband till din katt. Ett katthalsband som är patenterad och som simulerar
en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling. Alla
vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig effekt
på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter men de
kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet består av
en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet som
simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Justerbart halsband; en
storlek passar alla katter.
Magnet-halsband hund djupgående bioflow svart 399:- Ett unikt
magnethalsband till din hund. Ett hundhalsband som är patenterad och som
simulerar en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling.
Alla vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig
effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter
men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet
består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet
som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Två olika storlekar:
upptill 45 cm i omkrets och upptill 65 cm i omkrets.
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Magnet-halsband hund djupgående bioflow grön 399:- Ett unikt
magnethalsband till din hund. Ett hundhalsband som är patenterad och som
simulerar en pulserande magnet-fält som används vid medicinsk behandling.
Alla vanliga magnetarmband/halsband ger statiska fält och ger därför dålig
effekt på kroppen, de som ger bra effekt på kroppen är pulserande magneter
men de kräver ström och blir väldigt dyra. Det här unika magnethalsbandet
består av en patenterad CRP teknologi samt en stark och djupgående magnet
som simulerar ett pulserande magnetfält för kroppen. Två olika storlekar:
upptill 45 cm i omkrets och upptill 65 cm i omkrets.
Magnet dyna säng hund/katt 1195:- En unika magnetdyna säng till din
hund eller katt. Dynan innehåller 10 st patenterade CRP magneter som
emulerar dyra djupgående pulserande magneter
Piké funktion unik med krage svart eller vit 499:- Den här unika pikén är
tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är en unik
piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller idrottar.
Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser i
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: bomull 77% polyester 23%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit eller svart

i

T-shirt funktion unik svart, vit, röd eller marin 449:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött. Ökad
blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: 100% polyester
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå eller röd
T-shirt funktion unik svart, vit eller marin 395:- Den här unika tshirten är tillverkad av tyger som är inpregnerade med Aqua-Titanium. Det är
en unik piké som passar till vardags, i jobbet eller när du motionerar eller
idrottar. Material ökar blodcirkulationen i överkroppen och tar bort obalanser
i överkroppen som gör att du får mer energi och ork och blir mindre trött.
Ökad blodcirkulation minskar värk i ryggen, nacken och axlarna. Den ökade
blodcirkulationen minskar också risken för skador inom idrott/fritid/jobb.
Storlekar: S-XXL, Material: polyester 62% bomull 38%
Något små på storlekarna. Även logo produkt till företag mm, ring oss.
Färger: vit, svart, marinblå
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Smärtlindringsband + ökad cirkulation Small 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Small storlek
passar normalt 90% av alla kvinnor eller män med smala handleder.
Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Medium 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Medium storlek passar män
eller kvinnor med grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
Smärtlindringsband + ökad cirkulation Large 399:- Den här innovativa
och nya hälsoprodukten kan ge smärtlindring och öka blodcirkulationen.
Mycket bra för personer med inflammationer, dålig cirkulation och olika
kroniska smärtor. Blodcirkulationen ökar mest omkring området där du har
armbandet. Det här unika armbandet kan hjälpa din kropp att bli mer
balanserad och öka din livskvalitét. Du kan bland annat få hjälp om du har:
muskel och ledvärk, ont i huvudet, reumatism och tendinit, mens kramper etc.
Det är naturligt och säkert. Finns i svart eller i vit. Large storlek passar endast
personer med väldigt grova handleder. Alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golfbollar, bolltvättar, bollväska, bollplockare, bollhåv
Här hittar du våra olika golfbollar, bolltvättar, klubbtvättar, bollväska, bollhåv, bollplockare och
greenlagare.
Aim Like A Pro 109:- Att rita en linje på golfbollen för att underlätta siktet
på greenen är sedan tidigare en metod som många proffs och vanliga
golfspelare använder sig av. Den här produkten tar allt till en ny nivå, det blir
enklare och effektivare att sikta på greenen. Det är en unik markeringsknapp
som är lika stor som en golfboll. Du sparar både tid och slag på greenen.
Se video-klipp på hemsidan.
Birdie Balls övningsbollar hemmabruk 3-pack 89:- En unik övningsboll
för hemmabruk som skruvar sig som en vanlig golfboll och känns som en
golfboll i träffen men går mycket kortare. En järn 6:a går max 50 meter.
Hållbar konstruktion, du ser om du hookar, slicar etc. Cylinderformade bollar
Blyerts pennor med sudde 5-pack 29:- Ett paket med 5-st blyerts pennor
med sudde. Utmärkt som golfpennor eller gå bingo eller liknande. Färgerna
kan variera.
Bollhåv golf 3 meter 149:- Ett klassiskt tillbehör i golfbagen, en bollhåv, för
att nå bollar i vattenhinder eller utom räckhåll. Ofta den enda saken i
golfutrustningen som på mycket kort tid betalar sig själv! Längd: 3 meter,
teleskop-modell. Förvaras enkelt i golfbagen
Bollhåv liten kompakt 2 meter 169:- Ett klassiskt tillbehör i golfbagen, en
bollhåv, för att nå bollar i vattenhinder eller utom räckhåll. Ofta den enda
saken i golfutrustningen som på mycket kort tid betalar sig själv! Liten och
kompakt modell som får plats i en ficka i golfbagen. Längd: 2 meter
Bollplockare golf 24 st bollar 195:- 139:- En unik golfplockare för dina
träningsbollar hemma eller runt övningsgreenen etc. Du kan enkelt förvara
den i din golfbag. En slitstark och hållbar konstruktion gör att du både sparar
plats i bagen och tid när du plockar upp dina övningsbollar. Du placerar
enkelt den öppna änden över bollen du ska plocka upp och "klickar" in bollen
i röret. Röret rymmer 24 st golfbollar, du kan enkelt tömma röret på bollar en
i taget eller alla bollar på en gång. Du kan enkelt frigöra bollarna med
antingen foten eller tummen (en åt gången)
Bollväska liten 249:- 199:- En bollväska till dina träningsbollar, rymmer
35-45 st golfbollar. Gjord i slitstark, lätt och motståndskraftig 600 Denim
Nylon. Utmärkt att ha på övningsgreenen, övningsfältet, hemma, i stugan.
Färg: svart
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Bollväska standard 329:- En väska åt dina övningsbollar. Slitstark design
och rund bollen. Extra ficka på framsidan. Håller mer än 100 st bollar.

Bollväska stor 295:- 249:- En stor bollväska med extra fickor och axelrem!
Håller 70-80 bollar, är gjord i slitstark, lätt och motståndskraftig 600 Denim
Nylon. Utmärkt att ha med på resan, vid övningsgreenen eller på övningsfältet
Förenkla siktet på green 69:- En produkt som låter dig rita raka siktstreck
på bollen av valfri längd. Du sätter bollen i hållaren sedan drar du bara
strecket efter kanten på hållaren. Används av många proffs för att förenkla
siktet på greenen. Mycket prisvärd och effektiv! Se även vår Aim like a Pro
Förenkla siktet på greenen paket 239:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven. 1 st unik
markeringsknapp som är like stor som en golfboll för att förenkla och
förbättra siktet med en putt-linje på bollen.
Golf boll-upptagare sugkopp 99:- En sugkopp som du fäster på din egen
putter i greppänden. Du kan ha på den hela tiden utan att du märker den när
du puttar. Gör att du kan plocka upp bollen ur hålet utan att böja dig framåt.
Passar på alla vanliga puttergrepp med ett hål i greppänden
Golfbollar billiga nya Black Diamond 12-pack 99:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar.
Golfbollar billiga nya Black Diamond 36-pack 269:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar. (lägre än 90:-/dussin)
Golfbollar billiga nya Black Diamond 72-pack 469:- En väldigt prisvärd
boll som inte är för hård utan har lite känsla samtidigt som den ger bra höjd
och längd. Utmärkt för nybörjare eller du som hör hcp 15 eller högre. Även
bra som träningsbollar. (lägre än 80:-/dussin)

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Golfbollar Floridabollar Callaway mix 12-pack 199:- Floridabollar i topp
skick; i nyskick och i mix av; Callaway Tour i, Callaway Tour i(s), Callaway
Tour i(z), Callaway Tour ix. Kan användas av vem som helst som söker en
golfboll i högsta kvalitét men till ett överkomligt pris! Klass A
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour A-klass 12-pack 179:Floridabollar i nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av alla, en
högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre! Klass A
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour B-klass 12-pack 139:Floridabollar i nästan nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av
alla, en högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre!
Klass B
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour A-klass 36-pack 499:Floridabollar i nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av alla, en
högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre! Klass A
Golfbollar Floridabollar Titleist NXT Tour B-klass 36-pack 389:Floridabollar i nästan nyskick Titleist NXT Tour golfbollar. Kan användas av
alla, en högklassig golfboll i nyskick men som kostar betydligt mindre!
Klass B
Golfbollar Floridabollar träningsbollar Klass A 12-pack 69:- Använda
floridabollar som passar till nybörjare eller som träningsbollar. Klassificeras
som träningsbollar klass A och lämpar sig som träningsbollar eller som en
billig spelboll för nybörjare som slår bort mycket golfbollar. En mix av
bollmärken som är i bra skick och kan användas för spel eller träning.
Golfbollar Lady Precept 12-pack rosa 299:- 199:- Marknadens
populäraste golfboll för damer och spelare med långsammare svinghastighet.
Den är speciellt utformad för långsammare golfsving och ger bättre längd på
utslagen och kontroll runt greenerna. Färg: neon rosa
Golfbollar Lady Precept 12-pack vit 299:- 199:- Marknadens
populäraste golfboll för damer och spelare med långsammare svinghastighet.
Den är speciellt utformad för långsammare golfsving och ger bättre längd på
utslagen och kontroll runt greenerna. Färg: vit
Golfbollar mjuka inne/ute 6-pack vita 69:- En mjuk golfboll som du kan
använda inomhus eller utomhus. Den går ungefär 30% av slaglängden som en
vanlig golfboll gör. Bollen har dimples och känns mer som om vanlig boll än
t ex luftbollar. Kan slås mot en vägg så den är bra för prova på golfare,
nybörjare eller skolor eller läger. Kan användas inomhus eller utomhus.
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Golfbollar övningsbollar max 30 meter 12-pack 139:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än vanliga plastbollar eller vanliga skumplastbollar. Kan användas
inomhus eller utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har
begränsat utrymme på tomten eller i närområdet.
Golfbollar övningsbollar max 30 meter 6-pack 79:- Övningsbollar för
hemmabruk som är mjukare än en vanlig golfboll men känns mer som en
vanlig boll än vanliga plastbollar eller vanliga skumplastbollar. Kan användas
inomhus eller utomhus. Bollen går max 30 meter så utmärkt om du har
begränsat utrymme på tomten eller i närområdet.
Golfbollar övning skumplast 6-pack gula 45:- En mjuk golfboll som du
kan använda inomhus. Kan slås mot en vägg eller liknande.

Golfbollar övning skumplast Standard 6-pack flerfärgad 35:- En mjuk
golfboll som du kan använda inomhus. Kan slås mot en vägg eller liknande.

Golfbollar orange 12-pack 129:- Om du vill spela vintergolf eller vill ha
färgade bollar då är detta en produkt för dig. Enkelt att hitta bollen även vid
frost eller snö.
Golfbollar som flyter 24-pack 179:- Golfbollar som flyter på vattnet är
utmärkta att ha om du har brygga och kan slå ut bollar i vattnet t ex.
Golfbollarna är inte helt nya men i bra skick; nästan nya.
Golf boll-tvätt fickformat 89:- En lite och kompakt bolltvätt som du kan
torka av bollen när du är på greenen. Funkten hålls endast på insidan av bolltvätten så du kan förvara den i valfri ficka i byxorna. Nu slipper du torka av
bollen på dina vanliga kläder och samtidigt se till att bollen är torr och ren när
du puttar på den!
Golfbollar Titleist Pro V1 Refinished 339:-/ds 229:- Köp billigare Pro V1
genom att köpa fabriksrenoverade golfbollar! ProV1-bollarna är mjuka, vilket
ger en otroligt skön känsla. Bollen har låg spinn vilket gör att du får en
enastående bra längd med din driver och bra kontroll med wedgen! På
golftouren så är detta i särklass den mest populära bollen
Golfbollar dambollar XDC Lady Crystal 139:-/ds Det här är en speciell
damboll som ger extra längd även om du har lägre svinghastighet. XDC Lady
överträffar dina förväntningar på distansslag. Den stora snabbreaktionskärnan,
det smalare elastiskta skalet och dual radius multi dimple mönstret ger dig
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extra längd. Billigare med fler paket …
Golfbollar skämtbollar 3-pack 89:- 3 st skämt golfbollar som uppför sig
som inga andra golfbollar. 1 st golfboll ger ifrån sig en färgad stripe i luften.
1 st exploderar och försvinner när du träffar den och den sista bollen är en
boll som du ska putta den uppför sig ungefär som ett ägg den rullar inte rakt
och jämt utan ojämnt och udda. Ett paket som är uppskattat som present till
golfspelaren som har allt eller den som gillar roliga skämt.
Golfboll linjeverktyg med ID och tuschpenna 59:- Ett puttlinje och ID
verktyg som gör att du kan rita raka linjer på bollen och ID-markera dina
bollar på olika sätt. En tuschpenna medföljer också produkten.
Golfboll linjeverktyg med ID 39:- Ett puttlinje och ID verktyg som gör att
du kan rita raka linjer på bollen och ID-markera dina bollar på olika sätt

Golf boll-tvätt + pegghållare 59:- En enkel och effektiv bolltvätt med plats
för 6-7 peggar. Du fäster den i din bag eller liknande.

Golf bolluppsamlare 60 st golfbollar 199:- En stor bolluppsamlare för dina
träningsbollar på övningsfältet eller hemma. Du har även en ficka framtill för
peggar mm. Klarar att hålla 60-70 golfbollar.
Golf logo bollar Bridgestone Lady Precept 12-pack 269:(pris utan moms: 215:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Precept Laddie X 12-pack 239:(pris utan moms: 191:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone e6 12-pack 325:(pris utan moms: 260:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone e7 12-pack 325:(pris utan moms: 260:- per dussin minst 12 dussin)
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Golf logo bollar Bridgestone e5 12-pack 325:(pris utan moms: 260:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone Tour B330-RXS 12-pack 485:(pris utan moms: 388:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone Tour B330-RX 12-pack 485:(pris utan moms: 388:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone Tour B330-S 12-pack 485:(pris utan moms: 388:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Bridgestone Tour B330 12-pack 485:(pris utan moms: 388:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Wilson DX2 Soft dam 12-pack 260:(pris utan moms: 208:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Wilson DX2 Soft 12-pack 260:(pris utan moms: 208:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Wilson DX3 Soft Spin 12-pack 325:(pris utan moms: 260:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Wilson FG Tour 12-pack 525:(pris utan moms: 420:- per dussin minst 12 dussin)

Golf logo bollar Wilson Tour Velocity Distance 15-pack 219:(pris utan moms: 175:- per dussin minst 12 dussin)
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Golf present tillbehörspaket 295:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 5 st
markeringsknappar, 3 st golfbollar, golfpeggar, en golfflaska i hög kvalitét
med clip.
Golf presentpaket litet 295:- Ett uppskattat presentpaket till golfspelare som
innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 24 st golfbollar, greenlagare i
hårdplast svart, plastpeggar långa 20-pack extra hållbara samt pegghållare
med 2 st markeringskanppar.
Golf presentpaket medium 649:- 495:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st mobil bolltvätt med handduk, 1 st förenkla
siktet på green, 1 st klubborste Pro med hållare, 1 st markeringsknapp med
clip, 100 st golfpeggar trä 69mm, 4 st evighetspeggar (två långa 7.5 cm, 2 st
korta för järnklubbor mm)
Green-lagare i hårdplast 39:- gjord i hårdplast (hållbar böjer sig inte),
ergonomisk utformning,liten och kompakt och gör ett bra jobb, du kan även
lägga ner en klubba på den om du vill. Även logo-greenlagare
Greenlagare 79:- En liten, kompakt och hållbar greenlagare med markeringsknapp. Enkelt att ta lös markeringsknappen och sätta ditt den igen,
magnetisk fastsättning. Enkelt att ha den i fickan, total längd 6.5 cm
Greenlagare vikbar med markeringsknapp 89:- En praktiskt och vikbar
greenlagar som tar liten plats i fickan. Medföljer också en markeringsknapp
med magnetisk hållare.
Ihopfällbar bollplockare för puttern 159:- Nu kan du plocka upp bollen ur
hålet utan att böja dig ner. Modellen går att vika ihop och ha på puttern hela
tiden. Du viker snabbt och enkelt ut den och plockar upp bollen ur hålet sedan
viker du ihop den så att den inte syns. Du fäster den på valfri putter i
greppänden.
Klubbtvätt + Bolltvätt Allt-i-ett 799:- En proffsig klubbtvätt och bolltvätt
allt-i-ett med en hållare för enkel fastsättning på golfbil eller liknande.
Slitstark modell som alltid levererar – går även utmärkt att ha i bilen eller
hemma där du vill ha tillgång till en proffsig klubbtvätt och/eller bolltvätt.
Luftbollar 12-pack 49:- Nu kan du slå luftbollar i din egen trädgård eller
bakgård. Lätta luftbollar som max går 15-20 meter. Håll igång svingen när du
inte har tid att spela på golfbanan. Färg: vita
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Luftbollar golf 12-pack orange 49:- Nu kan du slå luftbollar i din egen
trädgård eller bakgård. Lätta luftbollar som max går 15-20 meter. Håll igång
svingen när du inte har tid att spela på golfbanan. Färg: orange
Markera bollen på greenen 109:- Har du problem med dina knän eller din
rygg eller har du andra krämpor som gör att du har svårt för att böja dig
framåt och markera din golfboll på greenen? Nu behöver du inte böja dig
framåt för att göra det längre! Du kan både markera och plocka upp markeringsknappen. Innehåller 10 st tryckkänsliga markeringsknappar och en
hållare.
Markera och plocka upp bollen 179:- Har du problem att plocka upp bollen
ur koppen eller från greenen? Eller har du problem att markera bollen på
greenen? Nu finns det hjälp att få. Du behöver inte böja dig framåt för att
markera bollen på greenen eller för att plocka upp bollen ur koppen. Du fäster
en liten enhet under din putter och en liten enhet i grepp-änden på din putter!
Markeringsknapp magnetiskt golfclip 25mm silver 79:- En magnetisk
markeringsknapp + golfclip som du kan fästa på keps, skärm eller krage så att
du alltid har markeringsknappen lätt tillgänglig när du är på greenen. Mycket
elegant golfclip. Färg: silver.
Markeringsknapp magnetiskt golfclip 25mm brons 79:- En magnetisk
markeringsknapp + golfclip som du kan fästa på keps, skärm eller krage så att
du alltid har markeringsknappen lätt tillgänglig när du är på greenen. Mycket
elegant golfclip. (allt i bronsfärg även clip-delen) Färg: brons.
Markeringsknapp magnetisk på puttern 39:- En magnetisk
markeringsknapp med hållare som du fäster på din putter. Hållaren trycks ned
i hålet i greppänden på puttern. Paketet innhåller 2 st hållare och 2 st
magnetiska markeringsknappar. Du har på det viset alltid markeringsknappen
tillgänglig på greenen där du behöver den.
Markeringsknapp med green lutning 39:- En markeringsknapp med lod
som visar hur greenen lutar just där bollen är just nu.

Markeringsknappar med pigg i metal 2-pack 29:- Ett par hållbara och
praktiska markeringsknappar med pigg som gör att peggen håller sig kvar på
greenen utan att röra sig även om en boll träffar den normalt.
'
Markeringspennor golf 2-pack 35:- Detta är permanenta tuschpennor som
du använder som markeringspennor för golfbollar; id-markeringar och/eller
siktstreck på golfbollen etc. 2-pack en röd och en svart
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Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 89:- En unik produkt som du kan
använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. Finns svart eller
vit (skickas slumpvis antingen eller). Används av många tour-spelare. Kan
även användas på puttmattor eller vid inomhusträningen.
Mobilt golfhål + Putt-linje verktyg 2-pack 139:- En unik produkt som du
kan använda som ett mobilt golfhål när du tränar puttning och chippning vid
övningsgreenen eller på inspelsvarvet. Du kan också använda den för att göra
en siktlinje av valfri längd på bollen samt identitets märke. 2-pack en svart
och en vit. Används av många tour-spelare. Kan även användas på puttmattor
eller vid inomhusträningen. Med 2 olika mobila golfhål blir närspelsträningen
ännu effektivare vid övningsgreenen eller på inspelsvarven.
Nästan Golfbollar Pro Övningsbollar vita 6-pack 109:- Marknadens bästa
övningsbollar som går kortare än vanliga golfbollar cirka 30% av en vanlig
golfboll. Dom känns som en vanlig golfboll i träffen men har ett mjukt skal.
Kan användas inomhus eller utomhus.
Nästan Golfbollar Pro Övningsbollar vita 12-pack 189:- Marknadens bästa
övningsbollar som går kortare än vanliga golfbollar cirka 30% av en vanlig
golfboll. Dom känns som en vanlig golfboll i träffen men har ett mjukt skal.
Kan användas inomhus eller utomhus.
Nästan Golfbollar Standard Övningsbollar vita 12-pack 119:Övningarbollar med lite mjukare skal än vanliga golfbollar men som går cirka
30% av en vanlig golfboll. Dom känns som en vanlig golfboll i träffen. Kan
användas inomhus eller utomhus.
Peggar långa 80 mm 15:- Långa träpeggar, 80 mm, 20 st per påse
Peggar långa 83 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 15 st per påse

Plastbollar luftbollar golf rosa 12-pack 49:- Nu kan du slå luftbollar i din
egen trädgård eller bakgård. Lätta luftbollar som max går 15-20 meter. Håll
igång svingen när du inte har tid att spela på golfbanan.

Plocka upp bollen 79:- Har du problem att böja dig framåt för att plocka
upp bollen ur hålet? Nu finns det hjälp att få. Sätts fast på valfri klubba i
greppändan (vanligtvis puttern). Den plockar enkelt upp bollen ur hålet utan
att du behöver böja dig framåt, kan även plocka upp bollar ur vattenhinder etc
Mer än bara en vanlig ”sugkopp”!
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Puttboll putt-träningshjulet 1-pack 169:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet.
Se video-klipp
Puttboll putt-träningshjulet 3-pack 459:- En unik puttboll som ger dig
direkt feedback på hur du träffar bollen med din putter. Har du putterhuvudet
lite stängt så rullar bollen direkt till vänster om målet (högerputtare) och har
du putterhuvudet lite öppet så rullar bollen direkt till höger om målet. Paketet
innehåller även en förvaringsväska samt en unikt puttlinje-verktyg som
fungerar tillsammans med bollarna. Se video-klipp
Puttning Siktstreck hjälpmedel dubbel 99:- Enkel och snabb att använda
för att göra siktstreck på bollen. Siktstrecken förenklar siktet och
uppställningen när du står på green. Du riktar först in strecket på bollen mot
målet och sedan ställer du in putterhuvudet och kroppen efter strecket. Du kan
göra 2 olika streck direkt på bollen om du vill (2 olika sidor). En liten tuschpenna ingår också samt en pegg.
Spotliner golf 69:- Ett tillbehör för att rita ett rakt streck eller två på bollen
för att förenkla siktet på greenen när du ska sikta mot målet. Många proffs
använder sig av ett siktstreck på bollen för att förenkla siktet på greenen.
Spotliner Plus golf 89:- Ett tillbehör för att rita ett rakt streck eller två på
bollen för att förenkla siktet på greenen när du ska sikta mot målet. Många
proffs använder sig av ett siktstreck på bollen för att förenkla siktet på
greenen. Du kan också enkelt rita ID-markering (mallar) med redskapet.
Tuschpenna medföljer även.
Träningsbollar i nät 149:- Ett paket som består av 24 st luftbollar samt
12 st mjukbollar. Luftbollarna är gjorda att användas utomhus, t ex egen
trädgård. Mjukisbollarna kan även användas inomhus. Allt förvaras enkelt i
praktiskt nät.
Tunga puttbollar av stål 3-pack 439:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
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Tunga puttbollar av stål 2-pack 299:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan
Tung puttboll av stål 1-pack 169:- Den här unika puttbollen (endast för
puttning) väger unefär 5 gånger så mycket som en vanlig boll! Det gör att när
du över med den här bollen så måste du lära dig att träffa rent i din putter,
använda de större musklerna i kroppen och du måste accellerera genom bollen
annars så rullar inte den här bollen så långt och du får feedback direkt att du
gjort fel. Den tunga puttbollen i stål gör att du kan träna och bli av med
många vanliga problem i din puttning. Se video-klipp på hemsidan

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Några av våra golf peggar, upp peggare, handdukar, klubbrengörare mm
Här hittar du våra olika peggar, upp-peggare, handdukar, pegghållare, klubbrengörare mm.
3-i-1 Golfhandduk unik 199:- En golfhandduk som är lite extra, 3
funktioner i 1 handduk. Du kan enkelt göra din skårorna med en del av
handduken (har nabbar). Sedan har du en del för klubbhuvuden och en för
bollen och händerna.
Extra stora golf peggar 6-pack 89:- Extremt stora golfpeggar för den som
har problem att pegga upp bollen på grund av skakningar eller andra problem.
Extremt stora huvuden på peggarna. Maximal längd tillåtna 10 cm. Extremt
hållbara peggar. Håller runda efter runda. Finns 9 olika pegghöjder angivna
Golf borst peggar 6-pack 79:- Ett paket med borstpeggar som minskar
friktionen vid bollträffen och ökar slaglängden och minskar spridningen på
bollarna. Är gjord för driver utslag. Kan även kombineras med våra
gummipegghållare för att få maximal höjd eller för att användas med
Uppegningsmaskiner eller liknande.
Golf gummipegg-hållare för gräs 149:- Nu kan du använda dina
gummipeggar eller gummipegghållare även på gräs. Du kan spara tid på detta
sättet genom att använda våra olika gummipegghållare och ranglösningar när
du över utslag direkt från gräs. Du behöver inte sätta fast en ny pegg varje
gång utan peggen sitter fast och du behöver bara sätta ditt bollen. Undvik att
slå direkt från gummipeggen eftersom det påverkar bollbanan på slagen. Det
bästa är att ha en gummipegg-hållare och sätta en mindre pegg i den som du
slår bollen ifrån. Vi rekommenderar våra unika Launcher peggar och
lösningar för att maximera längden, kontrollen samtidigt som livslängden är
extremt lång. Fungerar bara direkt på gräs (ej från mattor eller liknande).
Golf gummipegg-hållare gräs 95:- Nu kan du använda dina gummipeggar
var som helst på gräset också. Utmärkt om du enkelt vill pegga upp dina
utslag på gräset också. Du fäster gummipeggen med 3 vanliga peggar i gräset.
Golf gummipeggar 4-pack 39:- En sats med 4 st olika gummipeggar i olika
längder för alla typer av slag; järnklubbor, rescue, metalwoods samt driver
utslag. Utmärkt till golfmattan eller för att användas separat.
Golfhandduk med hållare svart 69:- En golfhandduk i bomull, mått: 45 cm
(längd) x 30 cm (bredd).
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Golfhandduk med klubborste 119:- En golfhandduk storlek 65 x 30 cm
svart med en klubborste för att göra ren klubborna eller bollen med. Ett clip
medföljer som du enkelt kan fästa i bagen.
Golfhandduk golfboll med hållar 95:- En golfhandduk i bomull, tvåfärgad: blå/grön, mått: 50 cm (längd) x 30 cm (bredd). Kraftig kvalitét.

Golfhanduk ihopvikt St Andrews Old Course grön 159:- En golfhandduk i
hög kvalitét med logo St Andrews Old Course världens mest kända golfbana
och golfområde. Ett clip medföljer för att du enkelt ska kunna fästa den i
bagen.
Golfhandduk ihopvikt svart 79:- En prisvärd ihopvikt golfhandduk med
clip.

Golfklubbor Skår-rengörare Pro 119:- En unika skårrengörare för dina
golfklubbor som kan göra ren 8 st skåror samtidigt. En hållare med teleskoplina gör att du enkelt och snabbt kan fästa den på golfbagen eller i byxorna.
Rena skåror ger bättre kontroll och mer bakskruv och mindre sidskruv.
Golfklubbor förbättra skårorna 179:- En praktisk produkt som hjälper dig
att hålla rent i skårorna och förbättra ytan i skårorna så att små ojämnheter tas
bort och skårorna blir jämnare och vassare så att du får mer backspin och
kontroll på dina inspel!
Golfklubbor Laga Återskapa dina skåror Pro 149:- En unik produkt som
hjälper dig att laga och återskapa dina skåror på dina järnklubbor. Den tar bort
ojämnheter och yta som är nöt ner i skårorna och gör att skårorna nästan blir
som nya. Ger klubborna mer bakskruv och mindre sidskruv och bättre
kontroll. Du kan inte påverka och skada skårorna (göra dom bredare eller
djupare t ex).
Golf-paket small 49:- Ett litet golfpaket med 10 st peggar, 2 st
markeringsknappar samt 1 st greenlagare.

Golf-paket medium 129:- 89:- Ett golfpaket som består av 1 st klubborste,
1 st greenlagare med borste, 1 st spiknyckel, 1 st bollplockare (sätts på
puttern, sugkopp som plockar upp bollen ur hålet).
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Golf-paket stort 169:- 139:- Ett golfpaket som består av 1 st klubborste, 1 st
greenlagare med borste, 1 st golfhandduk, 15 peggar, 6 st markeringsknappar.

Golf-paraply Windcutter stort 62” 199:- Ett stort golfparaply som fungerar
även om det blåser mycket ute! Storlek: 62 tum eller 157 cm i diameter
Modell: vinden blåser igenom paraplyet Färg: svart

Golf-paraply Storm-paraply stort 62” 329:- Ett stort golfparaply som
fungerar även om det blåser mycket ute! Storlek: 62 tum eller 157 cm i
diameter extra förstärkt golf-paraply.
Modell: vinden blåser igenom paraplyet Färg: svart eller svart/vit
Golf-paraply vind + UV stort 62” 249:- Ett stort golfparaply som
fungerar även om det blåser ute! Speciellt silver foder gör att den skyddar mot
solen och UV-strålningen på golfbanan eller på andra ställen. Storlek: 62 tum
eller 157 cm i diameter. Färg: svart
Golf present tillbehörspaket 295:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 5 st
markeringsknappar, 3 st golfbollar, golfpeggar, en golfflaska i hög kvalitét
med clip.
Golf presentpaket litet 295:- Ett uppskattat presentpaket till golfspelare som
innehåller: 1 st golfhandduk med clip (svart), 24 st golfbollar, greenlagare i
hårdplast svart, plastpeggar långa 20-pack extra hållbara samt pegghållare
med 2 st markeringskanppar.
Golf presentpaket medium 649:- 495:- Ett uppskattat presentpaket till
golfspelare som innehåller: 1 st mobil bolltvätt med handduk, 1 st förenkla
siktet på green, 1 st klubborste Pro med hållare, 1 st markeringsknapp med
clip, 100 st golfpeggar trä 69mm, 4 st evighetspeggar (två långa 7.5 cm, 2 st
korta för järnklubbor mm)
Golf putt boll-linje verktyg Plus 79:- Ett puttlinje verktyg som gör att du
kan rita dit 3 olika streck varav 2 st horisontala som ska underlätta att ställa in
putterhuvudet square mot målet och bollen.
Golf scorekort fodral Tour vit 169:- Ett yardage bok fodral/scorekort fodral
för den som behöver något kompakt men rymligt med många fack med
flexibel och böjbar att ha i fickan. Gjord i konstläder med plats för scorekort,
anteckningar, 2 st pennor, träningsanteckningar etc.

Golf: www.golfiq.se Presenter: www.golfpresenter.se Rehab: www.rehabiliteringiq.se

E-butik: www.shoppingiq.se – Bättre och effektivare sätt! * Hälsa * Idrott * Fritid Tel: 0612-10445
Gummipeggar golf långa 2-pack 29:- Två stycken långa gummipeggar i ett
paket för utslag med drivern. Kan användas tillsammans med golfmatta med
hål i eller separat.
Gummi-pegghållare vit 2-pack 49:- Gör att du kan använda vanliga
träpeggar eller plastpeggar på rangmattor med gummipeggar. Gummihållaren
tar alla typer av peggar normalt. Du behöver inte heller pegga om efter varje
slag. Gör att du slipper slå från vanliga gummipeggar och kan slå från samma
peggar som du använder ute på banan (vanliga gummipeggar ändrar
bollbanan och utgångsvinkeln på slagen vilket ger sämre träning).
Handduk med hållare 89:- Den här golfhandduken i mörkgrönt med gult
tryck St. Andrews Golf logo. Storleken är 49 cm x 40 cm. Baghållare
medföljer handduken.

Handvärmare golf sport/fritid 269:- Detta är ett praktiskt hjälpmedel att ha
med ute på golfbanan eller som åskådare. Det är ett värmande fodral för
händerna som du enkelt fäster runt bålen och vrider bak på ryggen när du slår
slag eller puttar och vrider fram när du vill använda det. Vattenavvisande.
Hållbara pegga-upp peggar 2-pack 49:- Magnetiska och extremt hållbara
golfpeggar som fungerar tillsammans med våra Pegga Upp-hjälpmedel (så att
du inte behöver böja dig ner för att pegga upp bollen).
Klubb-borste med vattenbehållare 59:- En klubb-borste med
vattenbehållare samt baghållare. Nu kan du enkelt göra ren dina golfklubbor
på rundan, hemma eller på resan. Vatten tillsammans med borsten gör att du
få bort smutsen mycket lättare. Enkelt att hänga på bagen.
Klubborste Pro 195:- 159:- Troligen marknadens bästa klubborste; du kan
göra ren klubbhuvudet och skårorna på ett proffsigt sätt, både enkelt och
snabbt. Den här också en teleskop lina som gör att du enkelt kan dra lös
borsten från bagen och använda den och sedan bara släppa borsten så
”hoppar” den tillbaka till bagen. Röd, Blå, Grå, Orange
Se video-klipp på hemsidan
Klubbtvätt + Bolltvätt Allt-i-ett 799:- En proffsig klubbtvätt och bolltvätt
allt-i-ett med en hållare för enkel fastsättning på golfbil eller liknande.
Slitstark modell som alltid levererar – går även utmärkt att ha i bilen eller
hemma där du vill ha tillgång till en proffsig klubbtvätt och/eller bolltvätt.
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Launcher pegg 1-pack 29:- Peggen som håller månad efter månad,
garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra litet
pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 7.5 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher pegg Longdriving 1-pack 35:- Peggen som håller månad efter
månad, garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra
litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 10 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 2-pack 49:- Peggar som håller månad efter månad,
garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett extra litet
pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger bättre
längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor,
längd 7.5 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar Longdriving 2-pack 59:- Peggar som håller månad efter
månad, garanterat. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och med ett
extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt vilket ger
bättre längd och mindre spridning på utslagen. Passar moderna utslagsklubbor, längd 10 cm, färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 4-pack 89:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 2 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 2 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit eller orange. Se video-klipp på hemsidan
Launcher peggar 10-pack 179:- Peggar som både är hållbara och som ökar
längden och minskar spridningen. Gjord av medelmjukt kompositmaterial och
med ett extra litet pegghuvud så att motståndet och friktionen blir minimalt
vilket ger bättre längd och mindre spridning på utslagen. Består av 5 st långa
peggar, 7.5 cm till dina driver-utslag och 5 st korta peggar till dina metalwoods och järn utslag. Färg: vit, orange, gula, rose etc. Även logo-peggar
Se video-klipp på hemsidan
Launcher range peggar system 89:- Vårt nya range pegg-system gör att du
kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen. 2 st långa peggar för drivers.
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Launcher range peggar system 2 olika 89:- Vårt nya range pegg-system gör
att du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver
leta peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggar som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag, du spara mycket tid på rangen, 1 st lång, 1 st kort pegg.
Launcher range peggsystem Turn 69:- Vårt nya range pegg-system gör att
du kan utnyttja fördelarna med gummipeggarna, dvs att du inte behöver leta
peggarna eller pegga upp en ny boll utan du placerar bara en ny boll på
peggen och slår osv. Samtidigt som du kan få samma bollbana på rangen som
på banan med våra speciella Launcher peggen som är gjorda för att sitta fast
på en speciell gummipegg, vilket gör att peggen alltid intar samma position
efter varje slag och du spara mycket tid på rangen och får en effektiv träning.
Du låser fast peggen enkelt i gummihållaren genom att vrida den 45 grader.
Mini golfhandduk 59:- En mini golfhandduk som du enkelt kan ha i en
ficka och sedan torka av bollen på greenen. Den är också gjord för att
användas med vår Mobil bolltvätt. Storlek: ca 11 cm Färg: svart

Mobil Boll Tvätt 119:- Håll dina bollar rena när du är på greenen eller när
du droppar etc. Sätts fast i bältet, i en ficka eller på golfbagen. Du kan med ett
enkelt handgrepp torka ren din boll från smuts mot tvättsvampen. Spara både
tid och slag på banan. Kan också köpa separat special-handduk för 59:-, den
tar liten plats, du kan ha den med dig överallt utan att du ”märker” den.
Eller köp allt-i-ett produkten Mobil Bolltvätt + handduk 159:Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten
Peggar långa 80 mm 15:- Långa träpeggar, 80 mm, 20 st per påse
Peggar långa 83 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 15 st per påse
Peggar långa 100 mm 15:- Långa träpeggar, 83 mm, 10 st per påse
Peggar stor-paket 80 mm 100-pack 59:- Långa träpeggar, 80 mm
Peggar stor-paket 83 mm 75-pack 59:- Långa träpeggar, 83 mm
Peggar stor-paket 100 mm 50-pack 59:- Långa träpeggar, 100 mm
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Peggar trä vita 69mm 100-pack 49:- Trä peggar långa som är 69mm för
utslag med driver och metalwoods. Varje paket innehåller 100 st.

Peggar plast låg friktion 20-pack 29:- Låg friktion på peggarna ger lite
längre slag och lite mindre spridning. Håller längre än vanliga träpeggar.

Golf peggar skämt 40-pack 59:- Rolig present till golfspelare; 40 st skämt
golfpeggar! Varje pegg har en nytt golf skämt tryckt på dem! Längd på
peggarna: 7 cm
Peggar golf magnetiska med förankring 4-pack 89:- Hållbara golfpeggar
som är delbara med hjälp av magneter. När du slår utslag så delar peggen på
sig istället för att gå sönder. En magnet håller delarna ihop när du peggar upp
bollen. Du har också en förankringsdel med snöre så att du alltid hittar din
pegg efter utslaget.
Peggar vinterpeggar jumbo gummi 3-pack 39:- Om du spelar vintergolf så
behöver du denna typ av peggar som du inte behöver köra ner i matten eller i
marken utan du lägger den ovanpå och sedan lägger du bollen direkt på den. 3
st olika höjder för alla typer av klubbor; järn, metalwoods, rescue, hybrider,
driver (jumbo). Peggarnas höjd; 17mm, 23mm och 45mm höga. Vinterpeggar
som är anpassade för stora jumbo drivers, ett snöre binder samman peggarna.
Peggar upp bollen 189:- Har du problem att böja dig framåt för att pegga
upp bollen på tee? Nu finns det hjälp att få. Du fäster den här enheten på ett
vanligt golfgrepp och golfklubba. Sedan vänder du klubban upp-och-ner och
kan köra ner peggen i marken och pegga upp bollen på peggen. Du kan också
plocka upp peggen efter att du slagit iväg bollen.
Peggar upp bollen Pro 595:- Har du problem att böja dig framåt för att
pegga upp bollen på tee? Eller plocka upp flaggan på greenen etc. Nu finns
det hjälp att få. Det här stavliknande hjälpmedlet kan du lätt köra ner i marken
för att hålla t ex en extra klubba på banan, kan plocka upp uppslagna torvor
etc. Allt utan att du behöver böja dig framåt. Du kan också köra ner en pegg i
marken, pegga upp bollen och sedan plocka upp peggen från marken.
Pegghållare med markeringsknappar 29:- En praktiskt pegg och
markerhållare som enkelt går att hänga på bagen. Innehåller 12 st peggar och
3 st markeringsknappar samt hållare.
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Puttning Siktstreck hjälpmedel dubbel 99:- Enkel och snabb att använda
för att göra siktstreck på bollen. Siktstrecken förenklar siktet och
uppställningen när du står på green. Du riktar först in strecket på bollen mot
målet och sedan ställer du in putterhuvudet och kroppen efter strecket. Du kan
göra 2 olika streck direkt på bollen om du vill (2 olika sidor). En liten tuschpenna ingår också samt en pegg.
Range-peggen 19:- En pegg som är framtaget för alla utslagsmattor med
spår eller skåra för egna peggar. Tackvare den T-formade botten på peggen så
sitter peggen fast hela tiden i mattan, du behöver inte leta efter peggarna efter
slaget! Tryck peggen genom skåran i utslagsmattan och vrid 90 grader sedan
sitter den fast i mattan, det är bara att mata den med bollar. Ökar säkerheten
på rangen och sparar tid. 1-pack. Kan bara användas på utslagmattor med en
skåra för egna peggar. En hållbar pegg som håller vecka efter vecka.
Höjd: 7.5.cm Finns i vit eller orange
Range-peggar 34:- Peggar som är framtaget för alla utslagsmattor med spår
eller skåra för egna peggar. Tackvare den T-formade botten på peggen så
sitter peggen fast hela tiden i mattan, du behöver inte leta efter peggarna efter
slaget! Tryck peggen genom skåran i utslagsmattan och vrid 90 grader sedan
sitter den fast i mattan, det är bara att mata den med bollar! Ökar säkerheten
på rangen och sparar tid. 1-pack. Kan bara användas på utslagmattor med en
skåra för egna peggar. En hållbar pegg som håller vecka efter vecka. 2-pack
Höjd: 7.5 cm, färg: 1 st vit + 1 st orange
Regnhuva golfbagar justerbar 195:- En enkel och justerbar regnhuva som
sätts fast med clip, utan dragkedja. Huvan skjuts upp enkelt och snabbt för att
komma åt klubborna och sedan skjuts den ihop automatiskt när du tagit
klubban! Den förenklar handhavandet av klubbor när det regnar. Vattentät.
Passar i stort sett alla typer av bagar; bärbag eller vagnsbag
Regnskydd golfbag Basic 149:- Använd den på din bag på vagnen och
skydda den från regn och rusk. Ett enkelt regnskydd som passar nästan alla
typer av vagnsbagar på marknaden. Genomskinlig modell.
Regnskydd golfbag Deluxe 249:- Ett påkostat och genomtänkt regnskydd
med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på golfbanan.
Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Genomskinlig modell.
Regnskydd golfbag Pro Deluxe svart 369:- Ett påkostat och genomtänkt
regnskydd med smidiga öppningar och extra fack så att du sparar tid på
golfbanan. Extremt slitstark modell, det mest använda på golftourerna världen
över. Passar de flesta vagnsbagar på marknaden men även de flesta bärbagar.
Färg: svart
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Regn-skydd Pro 199:- Använd den på din bag på vagnen och skydda den
från regn och rusk. Det är inte bara ett vanlig nylon-skydd utan väldigt
proffsigt och påkostat. Tejpade sömmar och en nylon bag medföljer att ha
regnskyddet i när du inte använder det (enkelt att fästa på bagen)
Skydda långa peggar L 49:-Använder du dig av långa träpeggar, mellan
6-8 cm, så vet du att de går av ganska ofta. Nu kan du skydda dessa och
förlänga livet med upp till 10 gånger. Skjut in peggen i det här speciella pegghållaren så kan du använda peggen gång på gång, när peggen så småningom
går sönder så är det bara att skjuta in en ny pegg! Det här är den mindre
modellen, Large. 2-pack Se video-klipp på hemsidan
Skydda långa peggar XL 49:- Använder du dig av långa träpeggar, 7.5 cm
eller uppåt i längd, så vet du att de går av ganska ofta. Nu kan du skydda
dessa och förlänga livet med upp till 10 gånger. Skjut in peggen i det här
speciella pegg-hållaren så kan du använda peggen gång på gång, när peggen
så småningom går sönder så är det bara att skjuta in en ny pegg! Det här är
den längre modellen, Xlarge. 2-pack Se video-klipp på hemsidan
Skydda långa peggar 4-pack 89:- Använder du dig av långa träpeggar,
mellan 6-8 cm eller från 7.5 cm och uppåt i längd, då vet du att de går av
ganska ofta. Nu kan du skydda dessa och förlänga livet med upp till 10
gånger. Skjut in peggen i det här speciella pegg-hållaren så kan du använda
peggen gång på gång, när peggen så småningom går sönder så är det bara att
skjuta in en ny pegg! 4-pack, 2 st Large och 2 st XL. Se video-klipp
Slå aldrig bort dina peggar igen blå 79:- Sparar tid och pengar på rangen
eller på golfbanan. Gör att du aldrig behöver slå iväg eller slå bort dina peggar
på rangen eller på banan. Fäst en pegg i marken (eller liknande) och den andra
peggar du upp bollen på som vanligt. När du har slagit iväg bollen så sitter
peggen fast i hållaren och du sparar både tid och pengar! Färger: blå
Se video-klipp på hemsidan
Slå aldrig bort dina peggar igen röd 79:- Sparar tid och pengar på rangen
eller på golfbanan. Gör att du aldrig behöver slå iväg eller slå bort dina peggar
på rangen eller på banan. Fäst en pegg i marken (eller liknande) och den andra
peggar du upp bollen på som vanligt. När du har slagit iväg bollen så sitter
peggen fast i hållaren och du sparar både tid och pengar! Färger: blå eller röd.
Se video-klipp på hemsidan
Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över
tiden så minskar antalet dammkvalster.
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Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar
med varmt foder som du kan använda på golfrundan för att hålla värmen. De
är också vattenavstötande.Varje finger med individuella fack för att maximera
värmen och komforten.
Vinter peggar golf 4-pack 49:- Ett paket med 4 st olika vinterpeggar som är
bra att ha när du inte kan trycka ner peggarna i mattorna eller i marken typ vid
vintergolf. Peggarna binds ihop med en svart lina så att du inte ska kunna slå
bort peggarna. 4 st olika pegghöjder från järnklubbor till driver.
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Hitta Gps:er, avståndsmätare, hastighetsmätare, launch monitor, tempo mm
Här hittar du våra olika tekniska hjälpmedel på golfbanan och på övningsområdet. Golf gps:er,
avståndsmätare, svinganalyserare, puttanalyserare, launch monitorer, tempomätare, metronom etc.
Produkterna ger dig extra feedback och träningen effektivare och roligare. Gps:erna gör spelet
snabbare och roligare.
Avståndsmätare golfkikare Pro Precision Nexus 2595:-1795:- En prisvärd
avståndsmätare med många avancerade funktioner som du endast hittar hos
dyrare modeller. 6 gångers förstoring gör att du alltid ser målen tydligt, läser
av mål upptill 360 meter och flaggan till 280 meter. Avancerad målsökning
för att påskynda flaggsökning etc. Scanning funktion för att göra en snabb
sökning på flera olika mål i en rörelse. Vattentålig och robust modell som
visar precisionen upp till 1/10- meter i displayen, typ 105.4 meter. Väska,
handledsrem + batterier ingår. Nöjdhetsgaranti
Avståndsmätare golf Bushnell Tour V3 3495:- En golfkikare som
mäter avstånd: 5-900 meter varav flaggan 270 meter. Förstoring 5 gånger.
Scanner-funktion. Helt vattentät modell. Rain-mode för att förbättra
avläsningen när det regnar ute. 1 års garanti
Avståndsmätare golf Bushnell Tour V3 Slope 4095:- En golfkikare som
mäter avstånd: 5-900 meter varav flaggan 270 meter. Förstoring 5 gånger.
Slope-funktion som kompenserar för höjdskillnader och visar dig omräknat
avstånd i kikaren. Scanner-funktion. Helt vattentät modell. Rain-mode för att
förbättra avläsningen när det regnar ute. 1 års garanti
Golfkikare Bushnell Tour Z6 Jolt 4395:- En golfkikare som mäter avstånd:
5-1200 meter varav flaggan 400 meter. Förstoring 6 gånger. Precision: visar
varje 0.5 meter. Godkänd att använda på tävling. Scanner-funktion. Helt
vattentät modell.
Avståndsmätare Bushnell Tour X 5195:- En toppmodell som mäter
avstånd: 5-1190 meter varav flaggan upptill 410 meter. Förstoring 6 gånger.
Ser bra även om det är soligt genom att ändra displayen i kikaren. Slope
funktion som kompenserar för höjdskillnader och visar dig omräknat avstånd
i kikaren. Omvandligt-sats som gör den godkänd att använda på tävling.
Scanner-funktion. Helt vattentät modell.
Avståndsmätare golf Bushnell Pro X7 Jolt 5195:- En toppmodell som
mäter avstånd: 5-1600 meter varav flaggan 500+ meter. Förstoring 7 gånger.
Precision: visar varje 0.5 meter, mellan 5-110 meter med 1/10 meter
precision. Godkänd att använda på tävling. Scanner-funktion. Helt vattentät
modell.
Avståndsmätare golf Bushnell Pro X7 Jolt Slope 5895:- En toppmodell
som mäter avstånd: 5-1600 meter varav flaggan 500+ meter. Förstoring 7
gånger. Precision: visar varje 0.5 meter, mellan 5-110 meter med 1/10 meter
precision. Slope funktion som kompenserar för höjdskillnader och visar dig
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omräknat avstånd i kikaren. Scanner-funktion. Helt vattentät modell.
Avståndsmätare Golf 7x flaggsökning 2295:- 1795:- En väldigt
prisvärd laserkikare i med flaggsökning, vilket gör det snabbt och
enkelt att ta avståndet till flaggan och andra små föremål från långt avstånd.
7X förstoring, midjeväska medföljer, felmarginal +/- 1 meter.
Golf GPS klocka Bushnell Neo XS 2195:- Detta är en användar-vänlig golf
gps klocka från Bushnell. Ger dig längre batteritid än nästan alla, den klarar
hela 3 rundor utan att behöva laddas. Mått till fram, center och bakkant av
green samt Lay-up / Hinder avstånd ( upp till 4 per hål), Odometer (hur långt
du gått – sträcka). Slaglängd räknare (utslag, transportslag etc). Vattentät ned
till 10 meter. Förladdad med 33000+ golfbanor.
Golf GPS Bushnell Neo Ghost 1295:- Det här är en liten och smidig golf gps
som passar perfekt i fickan. Den är enkel att navigera och ger dig mått till
framkant, mitt och bak av green samt upp till 4 hinder per hål. Gå direkt ut på
banan och den upptäcker hålet direkt, förladdad med 33,000+ banor. Lång
batteritid – 14 timmar (Räcker 3 hela rundor).
Golf GPS mini clip VoiceCaddy 300 svart 1395:- En golf gps som ger dig
avståndet till framkanten, centrum och bakkanten på greenen. Du väljer om
du vill ha alla tre avstånden eller bara en eller två. Den talar om för dig med
en röst avståndet så du behöver inte titta på någon skärm. Den ger dig också
avståndet på slaget (från en punkt till en annan), typ längden på utslaget
eller inspelet. Mycket enkel att använda; kan fästas på keps, kragen eller
bältet. Extremt liten och kompakt modell.
Golf GPS bag-hållare universal 299:- Har du en bärbag eller om du inte har
någon plats på den golfvagn så kan du köpa denna universala GPS-hållare för
golfbagen. Du har en kraftigt clip som du fäster i golfbagen och du sätter fast
din GPS i den justerbara hållaren.
Golf Launch Monitor Svinghastighet Bollhastighet 2695:- De bästa
golfspelarna är mer intresserad av bollhastigheten än av svinghastigheten, det
beror på att bollhastigheten också tar hänsyn till hur du träffar bollen. Den här
unika launch monitorn ger dig både Bollhastigheten och Klubbhastigheten
som relationen mellan Klubbhastigheten och Bollhastigheten (kompressionsfaktorn) vilket visar hur bra du överför din klubbhastighet till bollhastighet.
Om du träffar bollen orent så får du lägre bollhastighet med samma
svinghastighet. De finns ingen vits att ha hög svinghastighet om du inte träffar
bollen på rätt sätt. Det bästa sättet att få bättre längdkontroll på driver eller
järnklubbor är att ha samma bollhastighet varje gång med samma klubba. Ger
dig också beräknad carrylängd på aktuellt slag samt statistik på varje klubba
etc. Finns i svart eller vit
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Golf-metronom Pro 249:- Det här är den ultimata metronomen för golfare,
med en mänd avancerade funktioner men fortfarande väldigt kompakt och lätt
att använda! Justerbart tempo; omfång 30-250 BPM (pip per sekund),
justerbar volym, digital klocka, uttag för egna hörlurar (3.5 mm), skyddande
fodral i konstläder, justerbara tonsekvenser mm. Storlek: 56 x 30 x 20 mm
Video-klipp finns på hemsidan
Sport Bollhastighetsmätare Svinghastighetsmätare multisport 1195:- En
hastighetsmätare du kan använda inom fotboll, golf, tennis, bandy, handboll,
löpning mm. Du kan antingen mäta bollhastigheten eller racket/klubbhastigheten allt beror på hur du placerar mätaren. Se video-klipp på hemsidan
Svinganalyserare golf GSA Pro Android 2295:-1695:- En svingtränare som
ger dig feedback på olika delar av svingen. Den ger dig en animerad bild av
svingplanet, svingspåret, klubbhuvudets position vid bollträffen,
svinghastigheten etc. Du fäster den i hållet i greppänden på klubban. Du
behöver en smartphone med Android och en gratis APP.
SkyPro 3D golf analyserare svingen puttningen 1999:- En svingtränare
som ger dig feedback på olika delar av svingen. Den ger dig en animerad bild
av svingplanet, svingspåret, klubbhuvudets position vid bollträffen,
svinghastigheten etc. Den innehåller också en Puttanalyserare med feedback
på olika delar på din puttning. Du fäster den i under golfgreppet på klubban.
Du behöver en smartphone; iPhone eller Android och en gratis APP.
Svinghastighetsmätare golf mini 749:- En svinghastighetsmätare som du
fäster på valfri klubba och du får svinghastigheten med hög noggrannhet när
du slår bollar. Du kan använda den på rangen, hemma eller på golfbanan.
Svinghastighet i MPH eller Km/h. Utmärkt när du ska öka svinghastigheten
eller hitta optimal hastighet för bäst kontroll.
Svinghastighet-mätare 1495:- Visar svinghastigheten på valfri klubba.
Mätaren är i fickformat och enkel att ha med dig på resor eller i golfbagen.
Hitta optimal svinghastighet för bättre riktning eller maximal längd. Du kan
välja mellan Km/h eller Mph. Ny modell CE-märkt
Svinghastighet- och tempo-mätare, allt-i-ett 1895:- Visar svinghastigheten
på valfri klubba samt svingtempot med valfri klubba. Svingtempot läses av
från starten av baksvingen tills bollträffen. Hitta optimalt tempo och svinghastighet för maximal längd och kontroll. Finns även modell för bara
svinghastigheten, se ovan. Fickformat som är enkel att ha med dig på resan
etc. Ny modell CE-märkt Video-klipp finns på hemsidan
Tour Tempo Spelaren 749:-599:-_ Det här är en unik Tour Tempospelare med både sving- och de nya närspels-tonerna. 4 st toner för
svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya närspelstonerna;
14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning, bunkerslag etc).
Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till spelaren,
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hörsnäcka till spelaren samt cd med 6 st musikspår per TourTempo ton (27/9,
24/8, 21/7 = svingtoner) som du kan lyssna på i bilen etc för att påskynda
inlärningen. Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo Mikro-spelaren från 995:-795:- Det här är en unik Tour
Tempo spelare, extremt liten, med både sving- och de nya närspelstonerna.
84 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt 4 st toner med de nya
närspels-tonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid puttning, chippning,
bunkerslag etc). Medföljer gör en spelare, dvd med instruktioner, fodral till
spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren, uppladdningsbart batteri med
adapter (amerikanskt uttag) med eller utan svensk adapter. Se video-klipp
Tour Tempo boken + Spelaren Paket 995:-799:- I paketet ingår både Tour
Tempo boken ovan samt Tour Tempo Spelaren ovan. Läs vidare ovan för
specifikation. Paketet innehåller all information du behöver för att till fullo
kunna utnyttja Tour Tempo konceptet för att förbättra din golf.
Se video-klipp på hemsidan
Tour Tempo boken + Mikro-spelaren Paket från 1195:-995:- Det här är en
unik Tour Tempo paket med bok och mikro-spelaren samt med både svingoch de nya närspelstonerna. 4 st toner för svingen; 18/6, 21/7, 24/8, 27/9 samt
4 st toner med de nya närspelstonerna; 14/7, 16/8, 18/9, 20/10 (används vid
puttning, chippning, bunkerslag etc). Medföljer gör en bok, en spelare, dvd
med instruktioner, fodral till spelaren, öronsnäcka inbyggd i spelaren,
uppladdningsbart batteri med adapter (amerikanskt uttag) med eller utan
svenska adapter. Se video-klipp på hemsidan
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Hitta Löpning, walking, cykling, fitness, träning mm
Här hittar du våra olika produkter för löpning, walking, fitness, cykling, träning och friluftsliv mm.
Produkterna gör träningen enklare, roligare och i vissa fall kan de också höja prestationsförmågan
på naturlig väg.
3-i-1 fystränare maximal träning 749:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Cykelväska extra förvaring svart/gul 199:- Ett enkelt och snabbt sätt att
förvara din smartphone/mobil eller värdesaker och tillbehör när du cyklar.
Kan enkelt fästas på ramen på alla cyklar för snabb åtkomst.
Cykelväska extra förvaring svart/röd 199:- Ett enkelt och snabbt sätt att
förvara din smartphone/mobil eller värdesaker och tillbehör när du cyklar.
Kan enkelt fästas på ramen på alla cyklar för snabb åtkomst.
Dubbel punktmassage trigger point boll 159:- En speciell punktmassage
och trigger point boll i dubbelutförande för lite större muskelgrupper som
ryggen, axlarna och nacken. Enkel att använda runt ryggraden för att behandla
ömmande muskler och senor. Använda den mot en vägg, golv eller en stol för
att trycka mot ömmande punkter och förebygga skador och öka rörligheten i
muskler och leder.
Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker lila/svart 149:- Ett enkelt och
snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar på
olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: lila/svart
Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker svart/svart 149:- Ett enkelt
och snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar
på olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: svart/svart
Elastiskt förvaringsficka mobil/värdesaker rosa/svart 149:- Ett enkelt och
snabbt sätt att förvara din smartphone/mobil eller värdesaker när du tränar på
olika sätt eller är nere på stranden. En storlek passar alla; herr, dam eller
junior. Passar alla smartphones eller mobiltelefoner. Färg: rosa/svart
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Elastiska Skosnören svarta eller vita 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i svart eller vit
Elastiska Skosnören reflektiva svarta 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret. Finns i svart
eller rosa
Elastiska Skosnören röd eller brun 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i röd eller brun
Elastiska Skosnören röd reflektiva 84:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Reflektiva som syns i mörkret finns i röd
eller blå.
Elastiska Skosnören marin eller blå 75:-/par Det här är ett unikt par
elastiska skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med
en fjäder-aktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott,
vardags etc. De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med
nedsatt rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig
för att behöva knyta skorna igen! Finns i marin, blå, orange, gul eller rosa
Elastiska Skosnören gula 75:-/par Det här är ett unikt par elastiska
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäderaktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc.
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt
rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att
behöva knyta skorna igen!
Elastiska Skosnören neon rosa 75:-/par Det här är ett unikt par elastiska
skosnören; det är både ett par elastiska skosnören kombinerat med en fjäderaktiverande låsning. Det är utmärkt för triathlon, löpning, idrott, vardags etc.
De unika skosnörena är populära bland barn, äldre, personer med nedsatt
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rörlighet, idrottsmän/idrottskvinnor etc. Du behöver aldrig oroa dig för att
behöva knyta skorna igen!
Fusion Energiarmband Elite svart 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
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frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Energihalsband Ion 55 cm vit 319:- Ett unikt halsband som omedelbart tar
bort obalanser i kroppen och förbättrar hur kroppen fungerar. Förbättrar
balansen, återhämtning, koncentrationen och gör att du mår lite bättre. "För
bra för att vara sant"- produkt. Fungerar på överkroppen; nacke, axlar och
överdelen av ryggen och huvudet. Vi ger dig alltid 30-dagar-nöjdhetsgaranti
annars pengarna tillbaka (du står bara för frakten).
Modell: enkel fastsättning, passar även personer med nedsatt motorik i
händerna och fingrarna.
Flask och burkhållare cykel universal 169:- en universal flask- och
burk-hållare till din cykel, moped eller liknande. Kan justeras för att passa
burkar, glas, flaskor.
Förvaringsbälte löpning walking stort 279:- Ett stort förvaringsbältet med
en elastisk och töjbart stor väska. Du kan förvara mobilen, energitillskott,
nycklar, pengar etc. Bra att ha på resan, på löppasset, promenaden etc. En
storlek passar nästan alla.
Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/blå 195:- Det här
är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort,
iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg:
svart/blå.
Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/svart 195:- Det
här är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort,
iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg:
svart/svart.
Förvaringsväska expanderbart sport/fritid dubbel svart/grön 195:- Det
här är en unik liten och kompakt midjeväska som du kan expandera om du har
behov av extra plats. Den är gjord så att den inte studsar och far omkring om
du springer och rör på dig. Du kan förvara mobilen, iPod, börs, kreditkort,
iphone, pass, nycklar, tilltugg och andra små ägodelar. Den är speciellt gjord
för att inte studsa upp och ned när du springar eller gör något aktivt. Färg:
svart/grön.
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Grepp- och fingertränare Xlätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Lätt 199:- En unik finger- och grepp-tränare som
gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Medel 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepp- och fingertränare Tung 199:- En unik finger- och grepp-tränare
som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad styrka i
handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar och
underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Lätt + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och grepptränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en balanserad
styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina händer, fingrar
och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney där han förklarar
varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar när du spelar golf.
Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och balansen mellan fingrarna
i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka styrka, koordination och
finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Medel + Dvd 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Tung 295:- 249:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Medföljer också en Dvd med Hank Haney
där han förklarar varför det är en stor fördel att ha starka händer och fingrar
när du spelar golf. Han visar också hur du kan förbättra ditt grepp och
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balansen mellan fingrarna i handen. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Xtung 319:- 269:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Grepptränare Prohands Pro Extra Xtung 339:- 295:- En unik finger- och
grepp-tränare som gör att du kan träna varje finger för sig. Det skapar en
balanserad styrka i handen. Medföljer gör ett 7 st olika övningar för dina
händer, fingrar och underarmar. Bra som rehabilitering eller för att öka
styrka, koordination och finmotoriken för idrottare, musiker, hantverkare etc.
Hand Yoga Finger- och underarmstränare 369:- En unik finger extensor
tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så att de
håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på apparaten.
8 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
Hand Yoga Plus Finger- och underarmstränare 449:- En unik finger
extensor tränare som ger dig maximal rörlighet. Banden är gjord i silicon så
att de håller bättre än gummiband. 2 olika motståndsnivåer finns på
apparaten. 16 st motståndsband medföljer. Se video-klipp
Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 8-pack 89:- Extra
siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 8-pack

Hand Yoga Finger- och underarmstränare extra band 16-pack 169:Extra siliconband till våra Hand Yoga Extensor tränare, 16-pack

Hopprep tungt justerbart 179:- Ett tungt justerbart hopprep för tuffare
träning med ökad förbränning. Väger 2x60 gram med 2 st extra lösa 160
grams vikter som du kan sätta ditt vid behov. Stärker handlederna, axlarna
och ryggen samt förbättrar fotarbetet och kroppskontroll. Längd 285 cm
Höft dynamiskt motståndsband tränare 749:- En träningsassistans produkt
för att träna explosivitet, teknikträning etc. Utmärkt för friidrott, tennis mm.
Du kan dra kroppen i olika positioner samt öka effektiviteten i rörelsen med
dynamiskt motstånd. 360 graders rotationsbälte. Längd 240 cm kan sträckas
ut till upptill 651 cm
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Inandnings-tränare 229:- Nu kan du vem som helst förstärka sin
inandningsmuskler och andning. Utmärkt till personer med nedsatt funktion
på andningsapparaten; astma, luftrörsbesvär etc. Du blir mindre andfådd
genom att träna i soffan hemma och som idrottare kan du öka
prestationsförmågan genom att stärka andningsapparaten. Justerbart motstånd
Kroppsmassage apparat mini 149:- En kroppsmassage apparat mini
som snabbt minskar spänningen i musklerna! Den här massage apparaten i
mini format gör att du enkelt och snabbt kan minska spänningen i musklerna
på jobbet eller hemma. Modellen har 3 ben och en punkt massage mellan
dessa ben. Tryck ner produkten om du vill ha hårdare massage och släpp efter
om du vill ha lättare massage. Apparaten kan förbättra blodcirkulationen och
minska spänning och spasmer. Utmärkt för personer som har monotona jobb
vid skrivbordet eller andra saker
Löparbälte midjeväska svart/röd 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.
Löparbälte midjeväska svart/gul 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.

Löparbälte midjeväska svart/rosa 239:- Ett löparbälte med uttag för sladd
till mp3-spelare/mobilen. Förvaringsväska som du kan förvara små tillbehör
på träningspasset, på resan etc. En storlek passar nästan alla.
Manus Grip Adapter tjock stång blå 379:- Marknadens bästa adapter för
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Hög kvalitét. Utmärkt för Crossfit träning etc.
Manus Grip Adapter tjock stång svart 379:- Marknadens bästa adapter för
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Hög kvalitét. Utmärkt för Crossfit träning etc.
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Manus Grip ORB Adapter tjock stång 379:- Marknadens bästa adapter för
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Fungerar också med elastiska band. Utmärkt för Crossfit träning etc.
Manus Grip Pro Adapter tjock stång 449:- Marknadens bästa adapter för
tjocka hantlar eller tjocka skivstångar eller grepp (dips, chins etc). Det
effektivaste sättet att träna upp underarmarna och fingrarna är att träna med
tjocka stänger (hantlar och skivstångar) men problemet är att dessa är dyra
och finns normalt inte på vanliga gym. Dessa adapters gör att du kan träna
med vanliga hantlar och stänger och samtidigt får maximal träning med tjocka
redskap. Detta är värsting modellen. Utmärkt för Crossfit träning etc.
Massage Trigger Point bollar 3-pack 179:- Dessa speciella punktmassage
trigger point bollar gör att du själv kan ge dig massage och behandla
ömmande muskler och senor samtidigt som du förebygger skadeproblem. Du
kan också använda dom f.ör att öka rörligheten i stela leder eller använda dom
i din rehabträning. Utmärkt att ha med på resan eller ute på övningsfältet. Gul
(mjuk), Röd (medium), Svart (hård)
Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
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och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Motståndsband mini 3-pack 179:- Ett komplett paket med mini
motståndsband som du kan använda separat eller tillsammans på olika
muskelgrupper som ben, axlar, armar. Utmärkt för att förbättra styrkan och
stabiliteten på leder; knä, höfter, fotleder. Gul (lätt), Röd (medium), Svart
(Tung).
Pannlampa LED sport/fritid 169:- En pannlampa som du kan använda till
lite av varje. Extremt lätt lampa med lång livslängd. Du kan använda den till
orientering, löpning, skidor, reservlampa i bilen etc.

Reaktionsboll Reaction ball 129:- En boll med ojämna hör och kanter som
studsar ojämnt och oförutsägbart för att förbättra reaktionstiden. Studsa den
mot en väg eller mot golvet/marken själv eller i tävling mot annans och
förbättra din snabbhet och dina reaktioner på ett roligare sätt.
Reflex midje bälte 259:- Ett förvaringsbälte med reflexdetaljer över hela
bältet. Du kan även förvara små tillbehör som mobilen, energitillskott,
nycklar. En storlek passar nästan alla

Sko fresh doft kapslar 69:- Utmärkt i träningsskorna, träningsväskan eller
liknande. Du vrider upp kapseln och lägger den i skon. 2-pack. Håller 3-4
månader.
Sko deodorant lukta fräscht spray 75:- Utmärkt till dina löparskor,
cykelskor, tenniskor, golffskor, skridskor, sportväskan, omklädningsskåpet,
dvs allt som kan lukta lite ofräscht och unket. Enkel och snabb att använda;
skaka, sikta och spraya!
Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga
produkt.
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Smartphone-hållare allväder mjukt cykel 279:- En smartphone hållare
till din cykel, moped eller liknande som gör att du kan trycka på skärmen
igenom fodralet. Slitstark och justerbar modell som passar många olika
modeller. Passar bland annat: iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy
Note 2
Smartphone-hållare armband 179:- En smartphone hållare med touch
screen till din MP3-spelare eller Smartphone där du enkelt och snabbt kan
trycka på knapparna och se skärmen genom fodralet. Passar bland annat:
iPhone 4S, 5S, HTC/5, Samsung Galaxy Note 2. Enkelt att anpassa även för
mindre mobiler.
Solglasögon 2-i-1 5 olika linser 1095:- 2 olika solglasögon i ett paket. Ett
par med svarta bågar som har linser för soligt väder (flerfärgad lins) samt ett
par med röda bågar som har 4 st olika linsfärger att välja på allt för att få
optimalt för varje väder/ljus typ. Utmärkt vid sport och fritid; golf, bilkörning,
ridning, löpning etc. I paketet ingår också en praktisk förvaringsväska och
mjuk trasa.
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 klassisk vitboll 189:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även svart boll och blå boll. Se Video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 enkel vit 179:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Finns även i svart. Se video-klipp
Solglasögon Keps/Visor skyddsclip 360 Svenska Flaggan 199:- En
patenterad och unik produkt som skyddar dina solglasögon/glasögon från att
åka av och skadas eller tappas bort. Skyddsclipet fäster alla typer av glasögon
vid kepsen eller vissorn/mössan med 360 graders rörlighet. Du kan placera
kepsen/visor hur du vill på huvudet och sedan placera glasögonen som du vill
sedan sätter du upp skyddsclipet därefter och ”skräddarsyr” uppsättningen och
du kan sen röra solglasögonen som du vill utan risk att tappa ner
solglasögonen! Utmärkt när du spelar golf, tennis, åker båt, åker öppen bil
etc. Se video-klipp
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Solglasögon Golf Flipturn svart 549:- Ett par unika solglasögon som om du
har keps/skärm eller hatt kan vika upp linserna på (speciellt clip som du sätter
på skärmen). Då kan du vika upp linserna när du är på greenen eller liknande
om du där vill se allt med egna ögon. Polariserande linser i hög kvalitét.
Du kan även använda dom som vanliga solglasögon utan skärm och med
bågarna. Detta är 2 st olika solglasögon i 1 produkt!
Solglasögon Sport Polariserande 495:- 349:- Ett par prisvärda solglasögon
av hög kvalitét som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning,
fiske, paddling etc.. Polariserande linser som är lätta, antibländ och
antireflexyta på linserna, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen
(ingen båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta.
Skydda dina ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt.
Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart eller blå
Solglasögon Sport 395:- 249:- Ett par prisvärda solglasögon av hög kvalitét
som är anpassat för den aktive; cyklister, promenad, löpning, fiske, paddling
etc. Anti-rep glas, hållbara bågar, inget som stör nertill på glasögonen (ingen
båge nertill) vilket ger fri sikt, 100% UV-400 skydd, CE-märkta. Skydda dina
ögon på resan eller vid träningen och spara energi samtidigt. Medföljer microfiberduk samt förvaringsväska. Färg på bågen: svart, vinröd, gul/vit

Sport innersulor ökad prestationsförmåga herr 40-46 429:- En unik
innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende kliniska
tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre styrka,
bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc. Utmärkt för
alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning, innebandy,
fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti. Se video-klipp
Sport innersulor ökad prestationsförmåga dam/junior 36-41 429:- En
unik innersula som du enkelt kan klippa till rätt storlek. Enligt oberoende
kliniska tester så ökar det prestationsförmågan på många olika sätt; bättre
styrka, bättre balans, bättre spänst, mindre värk, bättre återhämtning etc.
Utmärkt för alla idrottare på elitnivå eller motionsnivå; golf, tennis, löpning,
innebandy, fotboll, ishockey, skidor etc. 30-dagars-nöjdhetsgaranti.
Se video-klipp
Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar;
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp
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Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-1795:- Ett
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha
hemma eller i stugan. Se video-klipp
Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-1395:- En fotbollstränare med två olika
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet.
Fotbollstränaren hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp
Sport tränings koner orange små 10-pack 95:- Små sportkoner som du kan
använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och kan
staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot när
det blåser ute.
Sport tränings koner orange små 50-pack 399:- Små sportkoner som du
kan använda inom fotboll, innebandy, golf etc. Konerna är i hög kvalitet och
kan staplas på varandra. De är tyngre än billiga modeller så att de står emot
när det blåser ute. En plasthållare för förvaring ingår också.
Sportstrumpor Dam och Herr vita VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr grå VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam och Herr svarta VS funktionXtra+ 149:-

Sportstrumpor Dam/Herr tunna no show svartaVS funktionXtra+ 119:-
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Sportstrumpor Dam/Herr tunna ankel svartaVS funktionXtra+ 129:-

Sportstrumpor Dam/Herr tunna crew svartaVS funktionXtra+ 139:-

Varma extra vinterhandskar golf svarta 159:- Ett par varma ytterhandskar
med varmt foder som du kan använda på promenaden eller liknande för att
hålla värmen. De är också vattenavstötande.Varje finger med individuella
fack för att maximera värmen och komforten (invändigt).
Vätskebälte stor flaska svart/rosa 239:- Ett vätskebälte för löpning och
träning med en stor flaska på 650ml. Flaskan sitter i vinkel för att förenkla
handhavande i farten.
Vätskebälte stor flaska svart/gul 239:- Ett vätskebälte för löpning och
träning med en stor flaska på 650ml. Flaskan sitter i vinkel för att förenkla
handhavande i farten.
Vätskebälte stor + liten flaska svart/blå 329:- Ett vätskebälte för löpning
och träning med en stor flaska på 650ml och en liten flaska på 150ml.
Flaskorna sitter i vinkel för att förenkla handhavande i farten.
Vätskebälte små flaskor 2-pack 269:- Ett vätskebälte för löpningoch träning
med två flaskor på 300ml per styck. Enkelt att ta i och ur flaskorna medan du
springer. En liten förvaringsficka längst fram på bältet för att förvara små
tillbehör som nycklar, energitillskott, mobilen etc.
Vätskebälte små flaskor 4-pack 359:- Ett vätskebälte för löpningoch träning
med fyra flaskor på 300ml per styck. Enkelt att ta i och ur flaskorna medan du
springer. En liten förvaringsficka längst fram på bältet för att förvara små
tillbehör som nycklar, energitillskott, mobilen etc.
Extra liten flaska vätskebälte 99:- En extra flaska för vatten till våra
vätskebälten som har plats för extra flaskor. Flaskan har hållare så att den är
enkel att sätta fast på vätskebältet. Storlek 150ml plast flaska.
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Vätskeväst och ryggsäck 3 liter röd 559:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 3 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör på 15 liter.
Finns i röd eller gul.
Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 449:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 2 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.
Finns i röd eller gul.
Vätskeväst och ryggsäck 2 liter gul 349:- En väldigt prisvärd vätskeväst
och ryggsäck när du behöver snabb tillgång på större mängder vätska.
Vätskebehållare på 1.5 liter och ryggsäck för ombyte och tillbehör.
Finns i röd eller gul.

Tillbaka till Huvud-Menyn
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Hitta produkter mot allergier, astma, luftvägsbesvär, Hem&Fritid mm
Här hittar du våra olika produkter mot allergier, astma och luftvägsbesvär samt Hem & Fritids
produkter för hemmet och fritiden. Alla produkter är naturprodukter helt utan biverkningar.
3-i-1 fystränare maximal träning 749:- En unika isometrisk tränare med kgmotstånd så att du vet hur mycket belastning du klarar av i varje övning. Det
mest effektiva sättet att träna din kropp per tidsenhet. Du kan på 10 minuter
träna kroppen på 3 olika sätt mycket effektivt. Många övningar gör du bara 1
repetition men håller den en längre tid istället. Nu har du ett riktigt mobilt
gym med dig att träna överkroppen var som helst och upp till 90 kg per
övning! Utmärkt att använda för idrottsspecifika övningar. Se video-klipp
Fusion Energiarmband Elite svart 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite vit 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Elite rosa 499:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig mellan 2000-3000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt på jobbet, fritiden eller på festen. En storlek passar näsan
alla. Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport svart/orange XS-XL 399:- Ett unikt
armband som omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket
är väldigt positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra
uthålligheten, styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland
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annat. Vi ger dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du
står bara för frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Energiarmband Sport rosa XS-XL 399:- Ett unikt armband som
omedelbart ger dig upptill 40000 negativt laddade joner vilket är väldigt
positivt för kroppen. Enligt kliniska tester så kan du förbättra uthålligheten,
styrkan, koncentrationen, balansen och få smärtlindring bland annat. Vi ger
dig alltid 30-dagar- nöjdhetsgaranti annars pengarna tillbaka (du står bara för
frakten). Utmärkt för idrottare och aktiva personer.
Se video-klipp på hemsidan
Fusion Ionz EMF skydd 219:- Ett inlägg som skyddar dig från EMFstålning från elektroniska maskiner som mobiltelefon och liknande apparater.
Tar bort över 97% av EMS strålningen. Klinisk testad. Se video-klipp
Luft-jonisator luftrenare till bilen 395:- Om du kör mycket bil privat eller i
tjänsten så är detta en utmärkt produkt för dig. Den renare och gör luften mer
energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och gör att du
känner dig alertare och piggare. Driftspänning är 12 Volt (cigarettuttaget i
bilen). Enkelt och effektiv att använda i bilen.
Luftjonisator luftrenare inomhus 749:- Nu kan du rena luften och göra den
mer energirik. Du sätter den direkt i vägguttaget. Den renare och gör luften
mer energirik i bilen. Negativa joner är positiva för din kropp och gör att du
känner dig alertare och piggare. UV-lampan renar luften och föroreningar och
dam samlas i damm-facken som töms och torkas rena. Behöver inte byta filter
utan UV-lampan måste bytas såsmåningom. Driftspänning är 220-240 volt.
Enkelt och effektiv att använda i bilen.
Luftrenare vattenbaserad 495:- Renar inomhus miljön från
luftföroreningar, rök, pollen etc. Är vattenbaserad som gör att den samtidigt
fuktar inomhusmiljön och går även att tillsätta aromaterapi (olika dofter) för
att göra inomhusmiljön ännu behagligare via luftrenaren. Finns olika dofter
att köpa till löst, se nedan. Klarar av en yta på cirka 70 kvadrat meter.
Behöver ström och vägguttag. Utmärkt på jobbet, i sängkammaren, i relax
rummet, gymmet, träningslokalen, samlingssalen etc. Behöver också våra
bakteriedödande Aroma-terapi dofter för att fungera optimalt (medföljer ej).
Moov Now Fitness Tracker Coach svart 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
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Moov Now Fitness Tracker Coach röd 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Moov Now Fitness Tracker Coach blå 995:-795:- En unik fitness tracker
med coaching funktioner för 5 olika typer av sporter: Löpning, Cykling,
Simning, Fitness, Kardio Boxning. Har 10 olika program med 40 olika nivåer
som hjälper dig med träningen på din nivå och att ta träningen till nästa nivå.
Tränarens röst ger dig information om vad du ska göra och hur (ljud och bild)
och när du gör rätt och när du gör fel. Den förebygger skador och ser till att
pusha dig lite mer än förra träningspasset. Sedan så har du vanliga
funktionerna också. Se video-klipp
Aroma-terapi dofter på flaska till vår Luftrenare vattenbaserad 139:-/st
Lavendel, Havsbris, Mot odörer (neutraliserar illa lukter), Eukalyptus, Lugn
och ro. Köp valfri till vår Luftrenare vattenbaserad. Bakteriedödande.
Portabel dammkvalster apparat 195:- En liten apparat lika stor som en
tändsticksask som tart bort dammkvalster (sängkvalster/huskvalster är andra
vanliga namn) var som helst; i sängen, i barnvagnen, i bilen etc. Apparaten
ger ifrån sig ultraljud som du inte kan höra men dammkvalsterna kan det! Det
stör dammkvalsterna när de ska para sig och inta näring. Du kan ha den i
fickan, väskan eller handskfacket. Batterier medföljer apparaten
Salt-inhalator påfyllningsbar mot allergier, astma 259:- En naturligt sätt
att få lindring med olika luftvägsbesvär; allergier, astma etc. Genom att andas
in det rena och naturliga saltet så renas luftvägarna; både munnen och näsan
från föroreningar och irritationer. Det vidgar luftvägarna och gör att du kan
andas lättare. Ingår även 1 flaska med salt som räcker i cirka 4 månader vid
daglig användning på cirka 15 minuter (rekommenderad tid dagligen för
optimalt resultat). Helt utan biverkningar. Är påfyllningsbar
Extra Salt till påfyllningsbar Salt-inhalator 99:- Räcker till normalt 3-4
kompletta påfyllningar. Rekommenderas att byta mellan 4-6 veckor om du
använder dagligen i cirka 15 minuter
Salt-inhalator i fickformat mot luftvägsbesvär 399:- En salt-inhalator med
näsadaptor som är i praktiskt fickformat om du vill ta med den på resan etc.
Det är en sluten produkt där saltet räcker i drygt 1 år vid en användning av 15
minuter per dag (går ej att byta ut saltet). Näsadaptorn gör det även enkelt att
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koncentrera dig på näsgångarna om du har behov.
Salt Luftrenare mot luftvägsbesvär inomhusbruk 1195:- 995:- En helt
unika salt luftrenare som lindrar luftvägsbesvär när du sover. Du kan justera
nivån och den är helt tyst och den återskapar miljön i en salt-gruva eller saltterapi-rum som användas mycket i Öststaterna för att lindra olika former av
luftvägsbesvär utan biverkningar. Nu kan du enkelt och snabbt skapa den
miljön hemma när du behöver. Renar både luften och luftvägarna. Går på
ström behöver vägguttag. Bra mot kroniska luftvägsbesvär, olika former av
sömnbesvär med mera. Klarar av en yta upptill 75 kvadrat meter.
Se video-klipp på hemsidan
Extra salt till Salt-luftrenaren 119:- Extra burk med salt till vår unika Saltluftrenare inomhusbruk. Naturligt och rent salt.

Shoppingvagn 4-hjuling 795:- En 4-hjulig shoppingvagn för den som vill ha
komfort när du går och handlar och tar hem varorna från affären. Rymmer 60
liter, slitstark modell. Kan vikas ihop när den inte används.

Slide Board Glide Board Trainer 1495:- En Slideboard för att träna
skidskor eller inline året runt eller för att få en allsidig träning när du vill som
är skonsam. Kan också med fördel användas i rehabträning eller stabilitets
och stretch övningar. Längd: 140 cm, 2 st glidskor medföljer. Förbättra din
balans, snabbhet, stabilitet, teknik eller rörlighet med denna mångsidiga
produkt.
Sportnät Studsnät 244 x 152 cm mobilt 1395:- Ett sport studnät som du
enkelt och snabbt kan sätta upp var som helst, enkelt att även ta på resan. Du
kan vinkla upp nätet så att du kan köra olika teknikövningar (passningar;
mottagningar etc). Utmärkt att ha hemma eller i stugan. Se video-klipp
Sportnät Fotbollsmål + Studsnät Kombi 244 x 152 cm 2495:-1795:- Ett
fotbollspaket med en ram + två olika nät så att du kan alternera mellan
studsnät och fotbollsmål. Du kan enkelt och snabbt kan sätta upp dom var
som helst, även enkelt att ta på resan. Du kan vinkla upp nätet så att du kan
köra olika teknikövningar (passningar;mottagningar etc). Utmärkt att ha
hemma eller i stugan. Se video-klipp
Fotbollstränare studnät 2-i-1 1995:-1395:- En fotbollstränare med två olika
studsnät för att göra träningen roligare och effektivare. Ena nätet hjälper dig
med passningar och mottagningar efter marken (lågt nät) och det andra nätet
med passningar och mottagningar från knäna och upptill huvudet.
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Fotbollstränaren hjälper dig med första och andra kontakten med bollen och
gör att du kan påskynda inlärningen av bra teknik. Patenterade nät ska ge mer
verklighetstrogna returer från näten. Se video-klipp
Sängkvalster borttagare 369:- En apparat som du sätter i närmaste
vägguttag och som tar bort dammkvalster (sängkvalster, huskvalster andra
namn) i från sängkläder och sängar och liknande. Dammkvalster tros vara
skyldiga till 50% av alla fall av hösnuva eller allergisk rinit (inflammation i
näsan). Detta är en helt naturlig behandling som är kemiskt fri, ultraljudet
skyddar ett rum upptill 62 kubik meter stort. Dessa ljud stör dammkvalsternas
parning och näringsintag vilket gör att antalet allergener minskar och över
tiden så minskar antalet dammkvalster.

Tillbaka till Huvud-Menyn
Extra Pro, Källåkern 11, 873 40 Bollstabruk, Telefon/Fax: 0612-104 45
E-butik: www.shoppingiq.se, Hemsida: www.golfiq.se , www.rehabiliteringiq.se
Beställningar: per telefon, post, fax, e-post, online (i e-butiken). Vid Postförskott tillkommer 50:på våra priser. Vi kan slå in produkter som presenter/julklappar, tillkommer 25:- per inslagning.
Vi skickar alla produkterna på billigaste sätt eller enligt önskemål, t ex bussgods, Posten, dörr-tilldörr mm.
På hemsidan hittar du en lång rad video-klipp som beskriver många av våra produkter på ett bra sätt.
Varje produkt har en enkel svensk produkt-beskrivning så att du kan använda din produkt
även om din engelska inte är så bra. Om du har frågor och funderingar, hör gärna av dig.
För mer information eller hjälp besök vår e-butik: www.shoppingiq.se ,vår hemsida: www.golfiq.se
eller ring 0612-10445 (vardagar 9-16.30 Lördag 10-12). Vi har avhämtning av våra produkter för
kunder som bor i närheten eller som har vägarna förbi, på vårt kontor i Kramfors, Riksvägen 29, se
karta under Kundtjänst i vår e-butik, ring alltid före besök.
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Önskelista
Artikel nr Artikel namn

Antal Pris / st Summa

används vid beställningar per telefon, fax, post eller e-mail.

För-och efternamn: ................................................................................................
Gatu-address: ............................................................................................................
Post-nummer: ...........................................
Post-address:

.....................................................................

Telefon (dagtid): ..............................................................
Telefon (kvällstid): .........................................................
E-postadress: ......................................................................
************************************************
Skickas till: Extra Pro, Källåkern 11, 873 40 Bollstabruk
Telefon/Fax: 0612-104 45 Hemsida: www.golfiq.se
Hälsa: www.thermotex.se E-butik: www.shoppingiq.se
Presenter: www.golfpresenter.se Tennis: www.tennisiq.se
Rehabilitering: www.rehabiliteringiq.se
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