
Varför inte boka din kompis-
golf på fredagarna i maj?
En perfekt avslutning på en hård arbetsvecka. 
Ring vårt servicecenter på 031-725 05 10 
och boka tid! 

AFTER WORK KL 15-20 

• FREDAG 17 MAJ 

• FREDAG 24 MAJ

• FREDAG 31 MAJ

AFTER WORK!
FREDAG 17/5, 24/5, 31/5
FR KL:15-20

Delsjö Golfklubb Gamla Boråsvägen 25 | 412 76 GöteborgTel Servicecenter: 031-725 05 10 | Mail: info@degk.se | www.degk.se

Grillen är på högtryck!

Svinggolfen spelar go musik! 

Upplev härliga Delsjö Golfklubb!

Varmt välkomna!  
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Tel Servicecenter: 031–40 69 59 | Fax: 031–703 04 31

Mail: info@degk.se | www.degk.se

Anders Nilsson, Head Pro Delsjö Golfklubb

Kontaktinfo: Anders.Nilsson@degk.se  070-6251100 
Anders började sin golfkarriär på Åtvidabergs Golfklubb i Östergötland. Efter sitt tävlingsspelande som ju-

nior fick han chansen, efter ett flertal år som ideell juniorledare, att starta sin professionella tränarkarriär vid

21 års ålder. Han har grundtränarutbildning, högre tränarutbildning och SwGT Landslagscoachutbildning 

i bagaget samt att han nästintill årligen deltar på PGA;s utbildningsveckor. 

Anders har 19 års tränarerfarenhet idag och karriären på Delsjön startade år 2000. Under sina år på Delsjö

Golfklubb har han även fått möjlighet att göra externa uppdrag, främst mot PGA och Swedish Golf Team.

2003 var Anders coach på ett talangläger för pojklandslaget, 2004 coachade Anders under Spanska

Öppna för herrar, 2006 var det dags för Öppna Brittiska amatörmästerskapen samt VM i Sydafrika.

Anders har verkat som handledare på PGA/SGF:s tränarutbildningar GTU (2006) samt TU 2005-2008. 

År 2004 blev Anders utsedd till en av landets främsta tränare av tidskriften Golf Digest. Han har även

PGA:s klassificeringsstatus M5. Anders är huvudansvarig tränare på klubben sedan 2006.

Carl Magnusson, Pro Delsjö Golfklubb, 
främst ansvarig för elitverksamheten

Kontaktinfo: carl.magnusson@degk.se  0733-204555 
Carl Magnusson har jobbat på Delsjö GK sedan 2007 och är ansvarig för klubbens spelarutvecklingsverk-

samhet. Carl jobbar i nätverk med de olika spelarna och där är hans funktion oftast tekniktränare. Förutom

klubbens verksamhet så är Carl inblandad i Swedish golf team's pojk och framtidsverksamhet som coach.

Carl började spela golf 1993 och blev pro 2005, han har idag hcp 0,8. Carl har bl a följande meriter; 2001

University Freshman Athlete of the Year samt CVAC Freshman Player of the Year och 2001, 2002 och

2003 blev han  All–Conference Player. Carl har genomfört följande utbildningar; PGA tränarutbildning TU

2006 och 2009, tränarassistentutbildning 2005 och han har en fil kand i Psykologi vid Longwood 

University. Carl utnämndes till en av Sveriges 25 bästa tränare enligt Golf Digest 2011.

Pernilla Sterner, Pro Delsjö Golfklubb, 
främst ansvarig för breddträningen.

Kontaktinfo: pernilla.sterner@degk.se  0708-58 4343 
Pernilla har en gedigen spelkarriär bakom sig. Efter collegestudier i USA och spel på Damernas Europa

Tour (LET) blev Pernilla golftränare 2004. Pernilla drivs av en önskan att hjälpa andra att utvecklas som

golfspelare. Pernilla är ingen typisk tekniktränare utan tittar gärna även på de fysiska, mental eller känslo-

mässiga delarna av spelet. Hon är speciellt intresserad av hur våra olika fysiska förutsättningar påverkar

golfsvingen. Pernilla är TPI utbildad. Pernilla började spela golf 1980 och blev pro 1994, hon har idag hcp

+2. Pernilla har bl a följande meriter; 2007 vann hon två deltävlingar på Asientouren samt vann hela Order

of Merit, 1994-2004 var hon medlem i WPGE, Women Professional European Tour of Europé, 1989-1992

var hon medlem i San Jose States Golflag som då var rankade 1:a i USA och 1986-1993 var hon medlem

i Svenska Seniorlandslaget i Golf. Pernilla har genomfört tränarutbildning TU 2005/2008, Landslagets

coachutbildning 2003, grundläggande tränarutbildning GTU 2001 samt collegeutbildning 1989-1994 vid

San Jose State University.


