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15 dussin - ger 1 extra dussin
30 dussin - ger 3 extra dussin
60 dussin - ger 6 extra dussin
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Beställ dina logobollar  
från Österåkers Golfshop 

På Österåkers Golfklubb kan vi trycka din logotype på bollar 
från alla de största leverantörerna av golfbollar. Vår expert 
Daniel Gustavsson hjälper dig fram i djungeln av olika bollar. 

Priset varierar beroende på hur många bollar som beställs och minsta order 
är 12 dussin. Priserna anges i ex moms och kliché med färgtryck ingår i den 
angivna priset.

Varmt välkommen att höra av dig till mig för beställning av logobollar!

Daniel Gustavsson
Profilprodukter I Custom Fittng expert

070-995 09 69  I  daniel.gustavsson@ostgk.se



Callaway Chrome Soft
Tourbollen där du slipper välja mellan 
känsla och längd. Chrome Soft ger raka 
och höga slag. En fyrdelsboll med en kär-
na som ger högre bollhastighet och lägre 
spinn från tee. Det mjuka uretanskalet ger 
bra kontroll med alla klubbor och främst i 
spelet från 100 meter in mot green. 
Från 399:-/dussin

TOURBOLL

Callaway Chrome Soft X
Det här är Tourbollen för en mer kontrol-
lerbar och en mer penetrerande bollbana.
Känslan är inte riktigt lika mjuk som Chrome 
Soft. Chrome Soft X är en fyrdelsboll som 
ger högre bollhastighet och lägre spinn 
från tee för maximal längd.
Från 399:-/dussin

TOURBOLL

PRISVÄRD

Callaway Warbird
Detta är Callaways boll som ger mest 
längd i slagen. Är du ute efter en hårda-
re boll som levererar längd från både tee 
och på fairway är detta en boll för dig.
Från 199:-/dussin

DISTANSBOLL

Callaway Supersoft
Det nya HEX dimplemönstret ger en 
bättre bollflykt och längre carry. Detta är 
Callaways mjukaste boll för mera spinn 
och kontroll runt green. Kärnan har även 
uppdaterats för att få högre ballhastighet. 
Finns i färgerna vit, gul eller rosa.
Från 269:-/dussin



Mizuno JPX-S
Mizuno JPX-S är en fantastiskt mjuk 
3-dels boll med otroliga längdegenskaper. 
Med sitt unika dimplesystem ger den ex-
tra höjd och längd för alla typer av golfare.
Från 375:-/dussin

MJUK BOLL

Mizuno JBX
JPX är en mjuk allroundboll för de fles-
ta spelare med bra spinn och känsla. En 
2-delsboll med en större lågkompressions-
kärna. Mizunos unika micro-dimples ger 
bättre aerodynamik för stabilare utslag.
Från 275:-/dussin

ALLROUNDBOLL

Mizuno RB-Tour X
RB-Tour X är Mizunos nya tourmodell. Med 
sitt nya dimplemönster ger den en otroligt 
stabil bollflykt även när vinden tittar fram. 
RB-Tour X ger en lägre bollbana med ökad 
längd och mindre spinn. Optimal för den 
mer hårdslående spelaren.
Från 475:-/dussin

TOURBOLL

Mizuno RB-Tour
RB-Tour är Mizunos andra nya tourmodell. 
Med nya dimplemönstret ger denna boll 
en stabil bollflykt även i tuffare väderför-
hållanden. RB-Tour ger en högre bollbana 
med ökad spinn på de korta slagen.
Från 475:-/dussin

TOURBOLL



Srixon Z-Star 6
Den 6:e generationen av SpinSkin-tekno-
logi för mer spinn i närspelet och en mju-
kare känsla. 88-kompression ger högre 
utgångsvinkel och mindre spin med driver 
från tee. Bollens dimplesystem genererar 
en ännu bättre flykt på de långa slagen.
Från 405:-/dussin

TOURBOLL

Srixon Z-Star XV 6
Den 6:e generationen SpinSkin-teknologi 
för mer spinn i närspelet och mjukare käns-
la. Denna modell har en större inre kärna 
än föregångaren vilket ger ökad bollhastig-
het, högre utgångsvinkel samt mindre spin 
med drivern.
Från 405:-/dussin

TOURBOLL

Srixon AD333 Tour
Mjukt uretanskal med unik SpinSkin-tek-
nologi för spinn och kontroll i närspelet. 
Srixons SpeedDimples ger mer penetre-
rande bollflykt och ytterligare längd. Srix-
ons E.G.G-kärna är anpassad för att kunna 
komprimeras helt även vid lägre svinghas-
tigheter.
Från 315:-/dussin

EXTRA LÄNGD

Srixon AD333
8:e generationen av AD333 har exceptio-
nell balans mellan längd, mjuk känsla och 
kontroll runt green. Bollen är utvecklad för 
spelaren som kräver total prestanda i en 
tåligare boll. Den har ett mjukt och följsamt 
skal som ger mer spinn runt green och bätt-
re spinn på inspelen, speciellt från ruffen. 
Från 235:-/dussin

MJUK BOLL



Titleist Pro V1
Titleist Pro V1 ger snabbare reaktion från 
skal till kärna. De nya Pro V1  golfbollarna 
har designats för att de ska lämna klubb-
huvudet med mer bollhastighet och lägre 
spinn.  De är designade att ge mer längd i 
det långa spelet, samtidigt som de ger bäs-
ta kontrollen i närspelet. Allt för att hjälpa 
golfaren till lägre scorer. Finns även i gult. 
Från 465:-/dussin

Titleist Pro V1x
Titleist Pro V1x ger en snabbare reaktion 
från skal till kärna. De nya  Pro V1x golfbol-
larna har designats för att de ska ge total 
prestanda från tee till green. De levererar 
en hög bollflykt och en mjuk känsla. Ut-
märkta för golfspelaren som vill få ut max-
imalt från sin golf. Finns även i gult. 
Från 465:-/dussin

AVX
AVX är en premiumboll för golfaren som 
prioriterar längd, extremt mjuk känsla 
samt en penetrerande och låg bollflykt. 
Bollen är konstruerad att vara lägst flygan-
de med minst spinn. AVX är den mjukas-
te premium golfbollen i Titleist bollfamilj.
Från 465:-/dussin

PREMIUMBOLL

TourSoft
Den helt nya Titleist TourSoft är konstru-
erad med största kärnan någonsin. Tour 
Soft har ett 4CE-skal för att ge den mju-
kaste känslan i sin kategori av golfboll. Den 
levererar en hög hastighet för mer längd 
och exceptionellt bra närspelsegenskaper. 
Från 365:-/dussin

PRISVÄRD

TOURBOLL
TOURBOLL



Wilson FG Tour
Wilson FG Tour ger exceptionell längd 
från tee, bra spinn kring greenerna och 
en enastående härlig känsla. FG Tour 
är tillverkad i fyra delar, där varje del 
är designad för en optimal prestanda. 
Från 420:-/dussin

TOURBOLL

Wilson DUO Pro
DUO Pro är 3-dels golfboll med 
kompression på 60. Ger en otro-
lig mjuk känsla med bra slaglängder.
Från 330:-/dussin

MJUK KÄNSLA

Wilson DX3
Wilson DX3 Soft Spin. Spelbarhet och 
mjuk känsla är av största vikt för spela-
ren som vill ha det bästa av två världar.
Från 280:-/dussin

MER SPINN

Wilson DX2
Den 2-delade konstruktionen ger minimal 
spin för rakare drives från tee. Ett sömlöst 
302 dimple mönster ger en jämn bollfllykt, 
medan dess Ionomer-skydd genererar hög 
utgångsvinkel från både tee och fairway.
Från 220:-/dussin

PRISVÄRD



KONFEKTION OCH SKOR
Vi har ett mycket bra utbud av kläder och 
golfskor i Österåkers Golfshop. Du hittar  
följande varumärken av högsta kvalitét  

i vår fina butik. Välkommen in! 

www.ostgk.se  I  shop@ostgk.se  I  08-54085165

Vi kan brodera eller trycka ditt företags  
logotype på kläderna vi säljer i shopen.


