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PGA National Golf Academy 

Bästa medlem,  
 
Här kommer information om PRO-verksamheten på PGA National inför säsongen 
2022 och framåt. Vi vill erbjuda en anläggning i toppklass och strävar alltid efter 
att bli bättre. Träningsverksamheten är en viktig del av anläggningens helhet där 
vi också eftersträvar toppklass.  
 
Vi arbetar just nu med ett tänkt upplägg och träningsutbud. När restriktionerna 
lättar är vår ambition att bjuda in er till klubbhuset där ni får träffa de nya 
instruktörerna som presenterar utbudet.  
 
Visionen 
PGA National Golf Academy skall vara den prioriterade anläggningen i 
Skandinavien för utveckling av golfspelare; Sveriges National Arena för golf.  
Vi skall erbjuda expertis inom alla delar som behöver utvecklas för att spelaren 
ska nå sin fulla potential. 
 
Värdeerbjudande 
På PGA National Golf Academy möts människor med golfen som utgångspunkt. 
Golfaren erbjuds ett helhetstänkande utbud i golfutveckling på en av Europas 
bästa träningsanläggningar. Oavsett ålder eller ambitionsnivå. Nya möjligheter till 
golfutveckling. Varje dag. 
 
Fokusområden för PGA National Golf Academy 
Ditt resultat på banan beror till stor del på din förmåga inom följande områden: 

• Teknik 
• Utrustning 
• Mentalt 
• Fysik 
• Kost 
• Sömn 
• Strategi 

 
Vår ambition är att det finns expertis inom alla områden och att erbjuda lektioner, 
kurser och utbildningar som är skräddarsydda för att utveckla din golf oavsett 
ålder eller ambitionsnivå.  
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Laguppställningen 
Vi kommer nu presentera de första personerna som ska vara med och driva 
denna nya satsning. Vi kommer sedan succesivt presentera varje person för 
allmänheten via hemsida och sociala medier. Häng gärna med där också!   
 
Marina Bagler 
Först ut är Marina som ni flesta känner igen sedan tidigare. Marina är den enda i 
PGA National Golf Academy som är anställd av PGA National. Marina är utsedd till 
ansvarig som kommer agera ”spindel i nätet.” Marina är Head Pro som delvis 
kommer ge lektioner men även sköta administration. Marina kommer fortsätta ha 
ansvar för shoppen. Delar av hennes golfansvar i externa tävlingar överlämnas till 
Hugo Larsson som ni flesta känner igen sedan tidigare från receptionen. 
Övriga instruktörer är konsulter som ingår ett samarbetsavtal med PGA National.  
I dagsläget kan vi presentera två nya instruktörer.  
 
Julia Kretz 
Julia är en ny stjärna på PGA National. Vissa av er känner säkert igen Julia från 
hennes tidigare uppdrag på Hintons golfklubb eller som ambassadör för vår 
Business Club medlem Abacus Sportswear. Julia är en driven ung tjej som sprider 
glädje och energi. Julia kommer erbjuda privatlektioner samt ansvara för grupp- 
och serielagsträning. Julia kommer även ansvara för familjeträning, juniorträning 
samt nybörjarkurser som blir ett nytt ben i träningsverksamheten. Så nu vet ni vart 
ni ska skicka era icke golfande familjemedlemmar eller kompisar.  
 
Patrick Oderling 
Patrick är också en ny stjärna på PGA National. Men han är inte ny inom 
Skånegolfen. Patrick har länge arbetat som verksamhetsutvecklare på Skånes 
Golfförbund och har flera års erfarenhet som instruktör. Med sin passion för golfen 
har Patrick specialiserat sig inom två områden: det mentala tillståndet och sömn. 
Med sin spetskompetens coachar han idag mängder med elitidrottare i olika 
sporter. Numer kommer Patrick utgå ifrån PGA National där han erbjuder golfare 
någonting alldeles unikt för att ta deras spel till en ny nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanligt medlemsbrev med annan information kommer inom kort.  
Hälsningar,  
Team PGA National  


