
Teknik & utrustning 
i kombination.

PUTTER
FITTING



Att träna hos 
Bokskogen Golf Academy 
är utvecklingskvalitet 
på en helt ny nivå.

Förmågan att kunna upprepa en skonsam svingrörelse 
och uppnå en för varje golfspelare naturlig och 
avslappnad teknik är fundamental. 
Vägen dit bygger på att vi hela tiden fokuserar på 
kombinationen mellan teknik, fysik, mental träning 
och utrustning. Kunskapen, erfarenheten och insikten 
om detta har vi fått genom ett stort antal utbildnings-
steg och inte minst praktiska erfarenheter.

Varje människokropp är unikt skapad. 
Det innebär att varje individ har en unik sving och för att utveckla 
varje elev till att svinga på sitt naturliga och mest kraftfulla sätt 
inleds utbildningsresan med en fysisk screening där eleven 
genomgår en rad olika mätbara moment. Det avslutande steget 
av den inledande analysfasen är rörlighetsscreeningen som ligger 
till grund för ett helt individuellt anpassat träningsprogram för att 
snabbt och enkelt förbättra spelarens fysiska restriktioner. 
Resultatet blir en spegelbild av elevens biomekaniska 
förutsättningar som blir grunden till en repetitiv och för kroppen 
naturlig svingrörelse.

Vår screeningprocess sätter grunderna

Vikten av mentala rutiner.

För spelare som har en väl inarbetad och repetitivt fungerande 
teknik och där kroppens mobilitet samt dess kraftkällor redan 
nyttjas på ett bra sätt når vi snabbast en förbättring genom att 
fokusera på att anpassa och finjustera utrustningen. 
Ser vi till att utrustningen optimalt passar både teknik, önskad 
bollbana och de viktigaste spelmomenten på golfbanan har 
spelaren fått en mycket god förutsättning till utveckling.

Anpassad och finjusterad utrustning.

Ytterligare en starkt avgörande faktor för om en golfspelare ska nå 
sin fulla potential, oavsett spelnivå, är om det mentala tillståndet 
för att kunna prestera infinner sig. 
Av den anledningen ser vi den mentala träningen som en naturlig 
del i vårt träningskoncept.

Här kan du läsa mer: LÄS MER

https://www.bokskogengolfacademy.com/var-verksamhet/


Våra
TRÄNARE

Rollen som PGA Professional tog tidigt form i Fredriks 
liv och de första golfslagen slogs precis efter att SEO 1982 
avslutats på Linköpings GK där Bob Byman vann på -9. 
Spelarkarriären kom igång på allvar efter åren på 
golfgymnasiet tillsammans med bästa golf- och skol-
kompisarna Carin Coch Hjalmarsson, Niclas Fasth och 
Mattias Grönberg.

FREDRIK TILLGREN

Johan Gullstrand har en bakgrund som både framgångsrik 
tävlingsspelare och tränare. Tränarkarriären började 2006 på 

Malmö GK och säsongen 2009 gick flytten till Bokskogens 
GK där han jobbade fram till och med 2012 då den 

professionella tävlingskarriären inleddes. Sedan sju år 
tillbaka är han tillbaka som tränare och är en viktig 

tillgång i vårt tränarteam.

JOHAN GULLSTRAND

Hampus tog sin första sving som sexåring och med full 
beslutsamhet stod som vinnare i Skandia Cup Riks-final 
några år senare. Kort därefter spelade Hampus sin första 
internationella tävling med Swedish Golf Team som i rask 
takt målmedvetet följdes upp med att kvala till sig en
fullvärdig spelkategori på Nordea Tour. 

HAMPUS NILSSON

Redan som liten var han fast besluten om att golfen skulle 
bli hans liv. Sedan dess har golfens framgångar och 

utmaningar format honom till den lyhörda, ödmjuka och 
stabila personen han är idag – både på och utanför banan. 

Hans golfkarriär har genom åren gett honom många fina 
placeringar med bedriften att klara 27 kval på 28 starter.

ELTON RUNESSON

Patrick Oderling har arbetat med golf i en mängd olika 
roller sedan studietiden i Ystad på 80-talet. I kombination 
med sina olika framgångsrika tränar- och utvecklings-
uppdrag har Patrick de senaste åren fördjupat sig i hur vår 
mentala sida påverkas och inte minst kan förbättras.

PATRICK ODERLING



PUTTER EXPERIENCE

The Art of Putting är 
Scotty Camerons definition 
på hur han ser på sitt unika 
koncept av att kombinera 
design och upplevelse för 
att skapa ett förtroende att 
sänka puttar. En stor mängd 
av världens bästa tourspelare 
har genom åren använt sig 
av Scotty Camerons olika 
putters vilket resulterat i över 
30 majortitlar och hund-
ratals vinster på världens 
ledande tourer.

I vårt nära samarbete med 
Titleist kan Bokskogen Golf 
Academy erbjuda ett av 
Sveriges bredaste utbud av 
Scotty Cameron putters. 
Alla i teamet har stor 
erfarenhet av putter fitting 
och är specialutbildade av 
Titleists egna experter i 
ämnet. 

Scotty Cameron 
Putter Experience

I vår studio arbetar vi 
uteslutande med varumärken 
som motsvarar dina och våra 

egna höga krav på kvalitet 
och prestanda.  

Puttern kan vara den absolut  viktigaste klubban i bagen 
och genom en utprovning kan du med trygghet veta att din 
putter kommer att hjälpa dig mot lägre scorer. 

PUTTER FITTING

En korrekt utprovning av en putter är en mer avancerad 
process jämfört med bagens övriga klubbor. Därför använder vi 
en kombination av både digitala och analoga testinstrument för 
att bestämma viktiga mätvärden. Därefter har vi en dialog om 
hur mycket som är teknik och hur mycket som är utrustning.

Fittingprocessens olika moment;
Synmönstret kalibreras för att skapa ett fungerande sikte. 
Grepp och uppställning justeras utifrån elevens 
biomekaniska förutsättningar.
Vi väljer klubbhuvud, skaftinfästning och antal 
siktstreck som passar dig och ditt sikte.
Skaftlängden på puttern testas mot en korrekt 
uppställning. Inte tvärtom.
Lievinkeln justeras för att matcha uppställningen.
Loften anpassas efter hur mycket eller lite loft du 
levererar in i träff.
Även grepptyp är individuellt och anpassas utifrån 
ditt grepp och vad som känns bäst. 



PUTTING LAB

APPROVED
SIK SCIENTIST

I vår studio har vi som en av 
få golfakademier i Norden 
etablerat ett PING Putting 
Lab. Detta koncept inne-
fattar den absolut senaste 
tekniken från en speciell 
Ipod-teknologi som Ping 
skapat till alla de funktioner 
som Trackman utvecklat 
inom området. 

Det inledande steget i denna 
process är att vi på individu-
ell basis med alla våra elever 
gör en putt stroke screening 
för att få en första uppfatt-
ning av hur eleven vid upp-
ställningen siktar och sätter 
bollen i rullning mot målet. 
Vi får därmed en bild av hur 
den befintliga puttern och
tekniken som används 
matchar spelarens faktiska 
behov av passande loft, skaft-
längd, face hang samt hur 
klubbhuvudets utformning 
och skaftinfästning naturligt 
leder till en square position 
vid bollträffen.

PING 
Putting Lab

SIK Approved 
Scientist

Visionen om att utveckla en 
putterlösning som gör 
skillnad för alla golfare 
oavsett spelnivå var driv-
kraften till att företaget SIK 
Putters och deras innovativa 
grundare satte spaden i 
marken. Genom den 
patenterande teknologin 
Descending Loft Technology™ 
(DLT) startas bollen alltid 
optimalt. Effekten kommer 
via den unika designen av 
en träffyta medfyra olika 
loft. Konsekvent ger detta en 
unikt bra utgångsvinkel för 
bollstart och längdkontroll. 

SIK Putters har skapat en 
revolutionerande modell 
för utprovning av putters. 
Med 6 olika huvudformer, 5 
olika skaftinfästningar och 
med skaftlängder från 33” 
till armlock length finns ett 
unikt system att testa 150 
olika versioner av putters. 



Hur vet du 
egentligen att du 
siktar där du tror 
att du siktar?

Även puttrörelsen 
är en sving.

Öva genom att svinga 
från  sida till sida så repet 

håller sig stabilt.



Puttningens grunder

Greppet utifån dina biomekaniska förutsättningar.

När du har koll på grunderna utifrån dina 
biomekaniska förutsättningar är det bara att 
finslipa längdkänsla och riktning.

Uppställningen 
utifån dina 
biomekaniska 
förutsättningar.

Putterns lievinkel Beroende på överarmens längd i förhållande till 
underarmen, ska skaftets förlängning peka olika.



När vi puttar är det 
viktigt att veta vilket öga 

som är dominant.

Fokusera blicken med båda 
ögonen på ett föremål en 

bit bort. Forma ett hål med 
handen med objektet i fokus. 

Blunda först med ena ögat och 
sedan med det andra. Med 

vilket öga ser du fortfarande 
objektet genom hålet? 

Detta öga är ditt dominanta 
öga vilket i sin tur påverkar 

din  uppställning.

När gjorde du en 
sikteskalibrering 
senast?

Lägg ut bollar på en 
rak linje och leta 
därefter upp en 
uppställning från 
vilken linjen också i 
dina ögon känns rak.
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