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Precis som konjunkturen går golfspelet upp och ner. Ett snett slag 
hör till utmaningen. Att nöta in felen förbättrar dock sällan 
resultatet och definitivt inte spelglädjen. Man måste tänka om, 
tänka nytt om man hamnat i ett svårt läge i ruffen.

Hur kommer 2009 se ut? Mörkt och dystert om man ska tro 
tidningsrubrikerna. Företagsgolfen spås minska, golfresorna likaså 
och det pratas om medlemsras från våra svenska golfklubbar. 
Självklart känner även vi av finansmarknadens dödsryckningar, 
avsaknaden av det berömda ljuset i tunneln, det halvtomma glaset 
och så vidare. Men man behöver väl inte hänga läpp för det? Tuffa 
tider kräver effektivisering och modernisering, inte ett deprimerat 
steg tillbaka. Det är resan som är målet och utmaningen gör oss 
bättre.

 2009 svingar vi därför lite mer fokuserat och tar intryck av 
järnviljor som Lotta Wahlin. Hon menar att det inte finns en bättre 
arbetsgivare än LET, en inställning vi gärna puffar lite extra för.

Vi har sorterat ut det bästa, som till exempel fjolårets Robert 
Karlsson. 

I år gör vi en snyggare, kaxigare och roligare Golfpärla. Tidningen 
har en ny layout och vår golftävling ett nytt namn, Golfpärlor 
MyGolfTour Invitational.  

Finansiell kris och varsel – desto större anledning att visa upp 
svensk golf såsom sporten förtjänar. Vi tror inte att det kommer 
spelas mindre golf i framtiden. Men vi är säkra på att marknaden 
och ni kära läsare kommer att kräva mer av oss. Det är en 
utmaningen vi inte backar för, handske på!

Cindy Ahrnewald, redaktör

Är gräset grönare på andra sidan?

Golfpaket.com
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…stad

Lissabon utsågs redan 2007 av IAGTO, 
International Association of Golf Tour 
Operators, till Europas bästa golfdestina-
tion och de ligger kvar i toppen. Det är inte 
så himla konstigt ändå, för i Lissabon är 
golfen roligare, solen varmare och maten 
bättre. Mellan rundorna går det dessutom 
alldeles utmärkt att surfa på Atlantens 
vågor. Nattetid besöker vi Europas största 
kasino i grannstaden Estoril eller skakar 
rumpa på John Malkovichs superhippa 
nattklubb Lux.

…tävling

Vi skulle kunna säga vår egen Golfpärlor 
MyGolf Tour Invitational, men det kanske 
vore att slå sig för hårt på bröstet. Med 
tanke årets diskussioner om vikten av 
kvinnliga förebilder väljer vi istället Dubai 
Ladies Masters. Kvinnor kan i finansernas 
Mecka!

…drömbana

På ett flygfotografi ser Indian Golf Resort ut 
som en stor grön slutpunkt, utslängd mellan 
torra Santa Rosa toppar. Två timmar bort 
hägrar Los Angeles dynamiska nöjen. Det 
är dock närheten till Stilla Havet som får 
oss att tänka, ”Man, could there be a more 
happily situated golfcourse?” Vi är inte 
ensamma om den tanken. GolfWeek har 
rankat Indian Wells båda slingor, Players 
(#3) och Celebrity (#7) på sin topp-10-lista. 
Du betalar 195 US dollar i greenfee mellan 
den 25 december-3 maj. Resterande tid på 
året betalar du 145 dollar. 

…restaurang

Skebo herrgård strax utanför Norrtälje har 
kanske den bästa golfrestaurangen i Sverige. 
Köksmästare Kalle Erikssons matlagning 
slår alltid hole-in-one och miljön stoltserar 
med värdeordet historisk.  Mest glada är vi 
dock för de fem golfbanorna, alla mindre 
än 30 minuter bort från tallriken.

…damernas

Alternativen är många men få står ut. 
Designern Stella McCartneys samarbete 
med Adidas blir dock bara bättre och bättre. 
Hon låter oss bekvämt syna putten utan att 
behöva oroa oss för generande familje-
bilder.

…herrarnas

Den engelska gubbkepsen är trots sina cirka 
80 år alltid lika modern. Skydda nacken? 
Vänd kepsen bak och fram a la Samuel 
Jackson. Trött på att kisa? Dra ner skärmen 
över ögonen. Glöm basebollkeps, toppluva 
och andra lustigheter. 2009 går vi ”Back 2 
Basic”. 

Redaktionen väljer… European Tour
European Tour drar österut och byter sam-
tidigt namn till The Race to Dubai. Avtalet 
mellan European Tour och Dubai medför 
att Europa inte längre kommer att kunna 
stoltsera med tourfinalen. Förhoppningen 
är att samarbetet ska öka intresset för 
tävlingen och höja tävlingens nivå.  Fakta är 
att finalens vinnare får cirka 1,67 miljoner 
dollar inklusive ett tourkort som säkrar 
kommande fem år. Topp-15 delar på 
ytterligare 10 miljoner dollar. Den totala 
prissumman i Dubai World Championship 
motsvarar närmare 80 miljoner kronor.

Källa: europeantour.com

3 Historiska golfbollar
Den moderna golfen var ursprungligen ett 
skotskt tidsfördriv för fårherdar, ett nöje 
som spred sig fort över landet.
Den skotske monarken och krigaren James 
II (regeringsperiod 1437–1460) var inte lika 
road av golfens framgångar. Han menade 
att den populära bollsporten ”goff” i stället 
gjorde det mycket svårare att rekrytera folk 
till armen.
1471 förbjöds golf av James II: as son, 
James III (1460–1488). Monarken var 
impopulär och ineffektiv, vilket kanske kan 
förklara varför förbudet nådde föga fram-
gång. Två monarker senare hävdes förbudet 
mot golf.

Källa: Svenska Dagbladet

Golf på OS-programmet
Efter 112 års exkludering kan golfen få en 
plats på OS-programmet år 2016. Med 
hjälp av några av golfens största stjärnor 
har IGF, Internationella Golf Förbundet 
dragit igång en kampanj som ska övertyga 
IOK, Internationella Olympiska Kommittén. 
Golf som OS-gren togs senast upp inför OS 
2012, men sporten röstades ned. I oktober 
2009 meddelar IOK om golf istället blir 
aktuellt sommaren 2016.

Källa: sok.se

Noterat
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För den smarte golfaren 
som söker nya upplevelser.

I år med 236 golfbanor 
till halv  greenfee.

www.golfhaftet.se
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Årets omslag

När Lotta Wahlin var 20 år var 

När hon promenerar fram till bollen på 17: e 
fairway i turkiska Belek har hon redan 
besegrat banan men framför allt utklassat 
sina konkurrenter. Tolv slags ledning.

Men Lotta Wahlin är inte helt avkopplad. 
Bakom den bubblande fasaden pågår en 
målmedveten kamp. Leendet är inte 

påklistrat, men en smula ansträngt när 
caddien Andy Danewid ber henne njuta av 
stunden. Wahlin skakar bara på huvudet.

”Vi har två hål kvar att spela. Fokus nu!”
På något sätt formar denna mening 

konturen av Lotta Wahlins vinnarskalle. 
Varför vara nöjd och belåten när saker 

och ting kan förbättras? En ointaglig 
ledning kan ju alltid utökas. En seger kan 
alltid åtföljas av en ny. 

Som i fjol, då. Den historiska utklassnings-
segern i Turkish Ladies Open var bara en i 
raden. Hemma i lägenheten på Nygatan i 
Linköping ligger tre videokassetter med 
tävlingssammandrag och skräpar. Tre 
kassetter över tre segrar. Men det som har 
varit har varit – varför trycka på play och 
bli nostalgisk när man kan leva i nuet?

– I år vill jag vinna rankingen, säger Lotta 
när hon hugger in på en tonfisksallad på 
Steves Coffee i Linköping.

Hon är medveten om att omgivningen 
kan uppfatta sådana målsättningar som 

Lotta Wahlin plockar upp peggen och bemödar sig inte att följa bollens flykt mot 

fairway. Hon vet redan var den ska hamna. Det är som om hon inför varje slag 

programmerat bollen att ta sig från A till B på kortast möjliga tid. GPS-golf när 

den är som bäst. Samtidigt som hennes konkurrenter förbannat banans svårig-

heter har hon bokat plats i zonen. Lotta hör knappt de dova applådåskorna runt 

repen, känner inte den glödande solen från låg himmel, ser helt enkelt inga 

svårigheter. Ett slag i taget, fokus på varje slag – Lotta åker på den dammiga 

vägen av trötta klyschor men allt verkar fungera ändå.

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information
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 hon knappt bäst i klubben

kaxiga, men det rör henne inte i ryggen. 
Precis som vanligt har hon satt upp målen 
för sin egen skull och för att göra satsningen 
mer konkret. Samtidigt tackar hon nej till 
Herr Jantes frierier.

– Man måste våga tro på sig själv. Jag har 
alltid haft den känslan inom mig, säger Lotta.

Men vägen mot toppen har inte varit 
spikrak. När de jämnåriga tjejerna på 
juniortourerna åkte på landslagsuppdrag 
och funderade på om de skulle bli proffs 
jobbade Lotta som receptionist på ett 
dataföretag och hade för en stund övergett 
tanken på att satsa på golfen. Efter ett och 
ett halvt år började hon klättra på väggarna. 
Det stillasittande kontorslivet gick henne på 

nerverna. Hon sökte sig tillbaka till golfen 
med en nyvunnen hunger och sedan dess 
har utvecklingskurvan varit som hämtad 
från en matematisk sagoformel.

I början kunde hon höra klagosånger 
över karriärbytet. Farmor undrade när hon 
skulle börja göra något ”på riktigt”. Den 
frågan har hon inte fått på ett par år. I fjol 
spelade Lotta in 1,7 miljoner kronor och 
hon har hela världen som arbetsplats. Ena 
veckan La Traviata på Operahuset i Sydney, 
andra veckan trapporna upp till andra 
etaget i Eiffeltornet.

Om rankingen var ett Eiffeltorn hade hon 
befunnit sig nästan högst upp, där det blåser 
som mest. På en tid som känns som ett kort 
ögonblick har hon gått från att vara ganska 
okänd rookie till omslagstjej i tidningar och 
magasin.

– Förr visste folk på klubben vem jag var. 
Nu har folk i hela Sverige fått upp ögonen 
för mig. Just uppmärksamheten är väl lite 
av baksidan med framgångarna. När jag 
inte tävlar vill jag vara mig själv, Lotta, inte 
golfproffset Lotta Wahlin. Men det är klart 
att det finns rötägg överallt. En medlem på 
klubben undrade vad jag hade sysslat med 
när jag hade åtta i på 17: e hålet i British 
Open. Då satt jag tyst och tänkte för mig 
själv: ”åk dit och spela själv, gubbjävel, om 
du tror att det är så lätt”.

Lotta ler ett skevt leende och tar en ny 
tugga från tallriken. Hon verkar inte 
observera att de lunchhungriga gästerna 
runt omkring tisslar och tasslar, att de lite så 
där svenskt förläget betraktar henne på 
avstånd. Kanske har de sett henne i 
tidningarna; hon som har blivit ”Årets 
idrottskvinna” i Linköping tre år i rad, hon 
som till skillnad från LHC håller de vinstmål 
hon satt upp. 

För Lotta är Linköping en fast hållplats i 
en rörlig tillvaro. Hon behöver komma hem 
med jämna mellanrum, ta en glass på 
”Bosses”, grilla lite på kvällarna, gå ut och 
träffa folk på ”Harrys”. Allt får inte handla 
om golf. Så har det dock inte alltid varit.

Det senaste året har hon genomgått en 
liten personlighetsförvandling. Utanför 

banan har hon blivit mer social, lärt sig att 
uppskatta livets värden även utanför 
fairways och greener. 

På banan har hon lugnat ner sig. 
Känsloregistret är mer nedtonat. Hennes 
förra jag kunde göra tre raka dubblar för 
att hon var irriterad. Hon kan fortfarande 
bli förbannad, men numera gör hon snarare 
saker som lindrar ilskan istället för att 
späda på den.

– Det är svårt att spela när man går runt 
och är arg. En gång gav Andy mig rådet att 
slå sönder något, då skulle det kännas 
bättre. Jag testade det när jag var sur och 
gick ensam på en grusväg. Jag drog till med 
klubban på en stolpe och aggressionerna 
försvann faktiskt. Dessutom såg ingen vad 
jag gjorde, skrattar Lotta.

I nästa andetag berättar hon att man som 
utomstående gör bäst i att hålla sig på 
avstånd direkt efter en dåligt avslutad 
runda. 

– Jag går till något öde ställe, sätter på 
Ipoden och lyssnar på något hårt, typ 
Takida. I Österrike avslutade jag med 
bogey-dubbelbogey-par för att missa cutten 
med ett slag. Jag var sjukt förbannad. Då 
gick jag till rangen och öste iväg drivar, allt 
vad jag hade. Det kändes bättre sen.

”Nya Lotta” – den lugnare och mer 
harmoniska tjejen – är lugnare.

På sin höjd kan det bli ett handavtryck på 
låret efter en missad putt.

Lotta Wahlin har alltid tyckt om att träna, 
både på gymet, i löparspåret och på 

PERSONLIGT/LOTTA WAHLIN 

Ålder: 25 år

Bor i: Linköping

Familj: Pojkvän, mamma, pappa, bror

Handicap: + 3.5

Kör: Fort men försiktigt

Äter: Fryst mango

Dricker: Vattenmelonjuice

Ser på: Prison Break

Läser: I perioder, helst deckare

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Forts. sid 10

– I dag är hon 

en av Europas 

främsta och 

siktar på 

en  plats i 

Solheim Cup.

Foto: Tristan Jones
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Gun och Mats Wahlin, föräldrar

”Lotta har alltid varit målmedveten oavsett 
vad hon företagit sig. Har hon bestämt sig 
för att klara av en sak så gör hon det. Hon 
tävlar i allt – det kan gälla betygen i skolan, 
att få upp största fisken eller att springa 
snabbast.

Hon är även väldigt noga med träning och 
med vad hon äter. Det ska vara nyttigt. För 
tio år sedan slog hon vad med sin pappa om 
fem kronor att de inte skulle äta godis. Hon 
vann förstås och äter fortfarande inte godis.

Vi i familjen har alltid tillbringat somrarna 
på Åland. När vi spelade på Slottsbanan 
(Ålands GK) fick vi alltid stanna en extra 
stund på sjuans tee. Där fanns det många 
centimeterlånga smågrodor som Lotta 
samlade i tomma golfbollsförpackningar 
med fönster. Grodorna fick sedan åka med 
till sommarstugan där hon snickrat små 
hagar till dem. Hon pysslade med dem och 
gav dem mat. Men de var skickliga på att ta 
sig ut och efter några dagar brukade allihop 
ha rymt. 

Nu när vi har flyttat hit till Åland har vi 
många grodor på tomten som med största 
sannolikhet är avkommor till Lottas små-
grodor.”

Tre röster om Lotta Wahlin

övningsfältet. Hon ger inte sig själv skavsår 
för sökandets skull, snarare den som står tre 
timmar på rangen för att hitta ”känslan”.

Dagen till ära ska hon till Tannefors 
inomhusgolfhall och finslipa detaljer. 
Försäsongsträning i Sverige är inte hey 
baberiba, men Lotta har självdisciplinen att 
gå upp på morgonen när klockan ringer. 
Envisheten, drivkraften och viljan att hela 
tiden bli bättre är morötter i tillvaron. Hon 
har ingen chef som hytter med näven om 
hon kommer för sent till jobbet. 

– Jag skulle ändå aldrig kunna ha en chef. 
Jag vill styra mig själv, säger hon.

Framtidsvisioner

Efter ett magiskt fjolår ser Lotta fram emot 
det nya. Inte allt är sig likt. Hon har gått 
skilda vägar med Andy Danewid och 
kommer istället jobba med Nico Syvertsen, 
en norsk kille som tidigare burit bagen åt 
Mikaela Parmlid. 

Kraven, de yttre, är större. I fjol siktade 
Lotta Wahlin på att komma topp tio på 
Europatourens ranking. Hon kom sjua. 
Lotta siktade även på att plocka hem tre 
vinster. Det blev precis så många. 

Så här med facit i hand undrar hon varför 
hon inte önskade sig fler segrar…

– Men nu vill jag alltså vinna rankingen. 
Det är mitt huvudmål.

Lotta har inget emot att uppdatera 
bakgrundsbilden på datorn, där hon sprutar 
champagne över en green, efter en av 
Europatour-segrarna 2008. Hon trivs på 
den ”familjära” touren, där tjejerna gläds 
med varandra och där man kan snacka 
strunt med caddies på pubarna, och har 
ingen brådska att ta flyget till andra sidan 
Atlanten. LPGA-touren går inte upp i rök 
bara för att hon skaffar sig ytterligare ett 
års erfarenhet på hemmakontinenten.

På stora torget försvinner en av alla 
bussar med ett pysande ljud. Lotta Wahlin 
skickar ett sneglande ögonkast mot den. 
Hon får någonting drömmande i blicken.

Hennes farfar (Bertil Wahlin, program-
ledare för Mitt i naturen) har fått en stadsbuss 
uppkallad efter sig i Linköping, som en i raden 
av stadens alla kändisar.

Lotta vänder sig mot mig och säger: ”Jag 
vill också ha en”. Och hon brukar ju få som 
hon vill. Sannolikt är det bara en tidsfråga. 

Text: Henrik Lenngren

Stefan Johansson, träningsvän 

”Vi håller båda på med idrott och förstår 
vad den andre går igenom i perioder – allt 
från skador till vinster. Som idrottare går 
hon in för allt hon gör, och inspirerar mig 
med sin proffsiga inställning. 

På ett mer personligt plan är Lotta väldigt 
omtänksam. Ofta dimper det ner ett SMS: 
”hur är läget?”. 

Dessutom gillar hon kaniner, LHC, fiske, 
Lars Winnerbäck – och ketchup. Hon använder 
det på allt! Kyckling, tonfisk… you name it.”

Andy Danewid, caddie som jobbade 

med Lotta i ett och ett halvt år

”Lottas rytm är hennes absolut största 
vapen. Den skulle Annika Sörenstam kunna 
använda som vaggvisa till den kommande 
babyn. Hon har en tjurskallighet som få och 
är grymt målinriktad. Lika fantastisk som 
hon är att jobba med när det börjar hetta 
till, lika jävlig kan denna östgötska vara när 
det inte går som hon har tänkt sig.

Jag är övertygad att Lotta har potential 
att prestera borta i landet på andra sidan 
pölen, på LPGA, och att hon får pegga upp 
många sponsrade bollar i både Majors och 
Solheim Cup.”

I år vill jag 
vinna rankingen” ”

Fo
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NYHET

En nyttig 
törstsläckare 
som säljs på 
utvalda Apotek,
affärer, caféer 
och golfklubbar. 

vitaminwell.se

2Två snabba...
...med Johan Mihkelson Ringqvist, 

initiativ tagare och ägare till 

Ekholmsnäs Golf. 

Vad gör en bra golfbana?
– Banans kvalitet och layout. Spelarens 
kompetens i kombination med layouten är 
dock avgörande. De fl esta banor kan, genom 
olika utslagsplatser, varieras längdmässigt 
och därmed innebära en större alternativt 
mindre utmaning, men det är väldigt svårt 
att täcka in hela spektrat av spelarnivåer. 
De fl esta banorna byggs därför med avsikt 
att fungera som en slags gyllene medelväg.

Hur mycket tid kräver en toppbana?
– De första åren arbetar man året runt, 
dygnet runt. En etablerad bana kräver 
konstant och daglig omvårdnad, från april 
månad till  oktober-november. Därefter 
trappas tempot ner något. 

Berättat för Cindy Ahrnewald

Golfgiganterna rullar framåt

2008 minskade försäljningen av  Titleist, 
Cobra och Foot Joy med 2,6 procent till 
11,5 miljarder kronor. Vinsten sjönk med 
24,3 procent, motsvarande 1 miljard kronor. 
Under kvartal fyra minskade försäljningen 
med 13,4 procent, en förlust motsvarande 
153 miljoner kronor. Trots de höga siffrorna 
var 2008 ett lönsamt år för Acushnet, 
mycket tack vare den ökade försäljningen i 
Asien med cirka 10 procent. 

Golfjätten Callaways gjorde 2008 sitt 
näst bästa år någonsin. Under hösten brom-
sades visserligen försäljningen något till 
följd av den fi nansiella krisen. Den  totala 
försäljningen i slutet av året motsvarade 
9,3 miljarder kronor, en minskning med 
knappt 1 procent från föregående år. Men 
vinsten efter skatt steg från 462 till 
553 miljoner kronor. 

Källa: sportfack.se

I korthet...
Sänk energikostnaderna
Besparingar på upp till 30 procent utlovas 
de klubbar som anmäler sitt intresse för en 
så kallad energibesiktning. Besiktningen är 
inte kostnadsfri men Fortum garanterar att 
kostnaden för energibesiktningen sparas in 
redan det första året. 

Källa: Svenska Golfförbundet

Årets golfklubb 2009

Föreningen Golfjournalisterna har utsett 
Timrå Golfklubb till ”Årets golfklubb”. 
6 stycken klubbar har granskats utifrån 
parametrar som till exempel ändrade 
förhållanden för medlemmar och spelare. 
Det är Timrås ”innovativa initiativ som gör 
att klubben utvecklas positivt, såväl 
ekonomiskt som medlemsmässigt i en svår 
tid”, som säkerställt utmärkelsen.

Källa: golf.se
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Mina bästa golfminnen...
Jag är inte en duktig golfare, spelar inte seriöst och får sällan 
 perfekta slag. Ändå kan golf vara riktigt kul. 

Som när jag, brorsan och en kompis skulle golfa på 
Ibiza. Banan krävde minst 20 i hcp vilket inte 
 någon av oss har – brorsan saknar till och med 
grönt kort. 

Efter att vi välkomnades av en öde, 
sönderbränd golfbana. I takt med att värmen tog 
ut sin rätt minskade golfslagen och användandet 
av golfbilarna ökade. Till sist hade vi istället 
världens roligaste golfbilsrace. Det enda som störde 
var ett idogt surrande från en moppe i skogen. 

Dagen efter åkte vi tillbaka, taggade till tusen på 
golfspel. Men det gick inte. Han som kört den eländiga 
moppen var nämligen banans pro. Han såg inte alls något roligt i 
gårdagens golfbilsrally, utan portade oss utan pardon. Från öns 
enda golfbana. Så det var bara att avsluta golfsemestern.

Ett annat riktigt kul golfminne var när jag och brorsan spelade på 
Malibu Country Club i Los Angeles. Det är en jävligt fi n bana. 

Efter att ha bokat tee time drog vi i väg, sjukt spelsugna. Malibu 
Country Club ligger i bergen – en bra bit från där vi bodde – så vi 
hade svårt att hitta dit. Väl framme var klockan tee time. På en minut 
ordnade vi klubbor och sprang ut på den helt makalösa, galet svåra 
banan. ”Vilken tur att vi får gå själva i bollen” hann jag tänka innan 
någon klappade mig på axeln och sa: ”Could I join you?”

Både brorsan och jag blev riktigt stressade. Naturligtvis var 
utbölingen en riktigt grym golfare; peggade upp och slog ett perfekt 
slag. Vi tittade på killen. Han tittade på oss, och sedan drog jag och 
brorsan tre slicer var rätt ut i skogen. Behöver jag säga att 
utbölingen fi ck gå före?

De senaste fem åren har jag inte hunnit spela så mycket, men jag 
har aldrig missat Herrklubbens Årliga Golftävling. Dock slutar jag 
ofta sist, vilket är oerhört frustrerande.

Efter att ha pikats i åratal bestämde jag mig för att byta speltaktik. 
Jag provade att vara nykter och superseriös – jag kom sist. Året 
efter tog jag några öl – det gick ännu sämre.

Förra året kom jag till insikt: golf handlar inte om hur väl du 
spelar, utan om hur illa de andra slår. Så jag värvade en kille till 
herrklubben som aldrig spelat golf, och kom därmed näst sist. Sen 
dess har jag inte spelat, man ska sluta när man ligger på topp.

Berättat för Cindy Ahrnewald

PERSONLIGT/RICHARD BERGFORS

Född: 1975

Aktuell: Vd för den svenska hamburgerkedjan MAX

Hemmaklubb: Sävast, Boden

Spelar på: 36
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Intervju

”Robban” 
ger svar på tal

Hur viktigt är det att blir erkänd inom 
svensk idrott? 
– Det är förstås ett kvitto på att jag har 
gjort bra ifrån mig. Men mycket beror ju 
också på vad andra idrottare har presterat 
under samma år. Det var fantastiskt att 
vinna, något jag kommer att bära med mig 
resten av livet. Idrottspriset ger även golfen 
uppmärksamhet och skapar debatt.

Helt ärligt, gör utmärkelserna någon 
skillnad?
– För golfen är det viktigt eftersom det 
skapar ett intresse. Svenska idrottsevenemang 
som visas på TV får ett enormt engagemang. 
– För mig personligen var utmärkelsen 
”Årets Manliga Idrottare” väldigt speciell 
eftersom andra stora svenska idrottare har 
fått det priset. Man blir dessutom utsedd till 
detta pris, man kan inte ”bara” vinna det.

Får golf för lite uppmärksamhet i svensk 
media?
– Med tanke på den kvalitet de svenska 
världsgolfarna generellt uppvisar så får 
idrotten väldigt lite uppmärksamhet. I alla 
fall om man jämför med fotboll och 
ishockey. Golf har dock alltid haft svårt att 
hävda sig i Sverige bland de traditionella 
idrotterna. Men det börjar bli bättre.

Låt oss backa bandet. Varför just golf? 
– När jag var fem, sex år började min pappa 
som greenkeeper. När jag fyllde åtta så tog 
pappa med sig en golfklubba hem och 
samma år flyttade vi till ett hus som låg på 

en golfbana. Så det var väl ett naturligt val. 
Jag tyckte dessutom att det var kul att spela 
och träna själv, i exempelvis fotboll måste 
man ju vänta på andra.

När förstod du att du ville satsa helhjärtat 
på golf, och dessutom var tillräckligt bra 
för att kunna försörja dig som golfproffs? 
– Drömmarna blev mer realistiska när jag 
kom med i landslaget vid sexton, sjutton års 
ålder. Men det var först efter ett par år på 
Europatouren, när spelet fungerade bra och 
jag var väl etablerad, som jag insåg att jag 
skulle kunna leva på golfen.

Hur mycket har du formats av dina 
tränare?  
– Svårt att säga. Alla du arbetar med lämnar 
ett eget avtryck. Jag försöker ta med mig det 
bästa från allt och alla, men till syvende som 
sist måste du själv välja vad du tycker om 
och vad du inte gillar.

Du har över 20 år i bagen. Har 
framgången kommit tillräckligt fort? 
– Framgången kommer när man är redo för 
den. Det är även en fråga om värderingar: 
vad som är framgång och hur du mäter den.

2008 var verkligen ditt år. Är du en 
framtida världsetta? 
– Det får vi se när jag är klar, det kan jag 
inte svara på nu. Men jag kommer att göra 
allt jag kan för att bli bättre på golf och en 
bättre människa. Fortsätta att jobba på de 
saker som jag kan kontrollera.

Stenson visade nyligen med sin ”stripp” 
på PGA-touren att han inte skyr några 
medel. Hur ska du hålla honom bakom 
dig i år?
– Att hålla Henrik bakom mig är inte 
intressant, jag jobbar med min golf och han 
jobbar med sin. Jag önskar honom all lycka 
med sin karriär och ju bättre svenskarna 
spelar, desto bättre är det för oss alla.

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Robert Karlsson har varit en världsspelare länge men nu har han även bevisat sin 

kapacitet som svensk idrottsman. 2008 fick han den eftertraktade utmärkelsen 

”Årets manliga idrottare”.

Framgången 
kommer när man 
är redo för den

”
”
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Berätta om Opening Key Foundation? 
– Opening Key Foundation är en fond som 
jag startade i slutet av 2006, ett mycket 
framgångsrikt år. Jag tycker att det är 
jättekul att hjälpa andra i deras karriärer. 

Är det viktigt att dela med sig? 
– Absolut. Jag hade själv aldrig kommit så 
här långt utan hjälp, därför är det kul att 

kunna hjälpa andra och det är faktiskt 
ganska självklart.

Vad replikerar man sin caddie när denne 
säger ”Klaga inte, för fyra år sedan hade 
vi problem att få ett extra dussin bollar” 
(Om det uppskruvade medietrycket inför 
Europatoursavslutningen)?
– Det är viktigt att komma ihåg tiden innan 

du var framgångsrik. För bara fyra år sedan 
fick jag knappt behålla Europatourkortet, 
jag hängde verkligen på gränsen. I dag är 
jag rankad som en av de absoluta 
toppspelarna och då plötsligt vill alla ha 
något av en. Detta är i och för sig något 
som hör till, en del av framgången, så man 
får försöka växa med kraven istället för att 
klaga. Men det är viktigt att välja, att göra 
de saker som är viktigast. Jag kan ju inte 
göra allt – så är det bara. Jag tycker dock 
att det är angenäma problem.

Vilken förändring vill du se inom 
golfvärlden 2009?
– Att de slopar slope-systemet, för det går 
aldrig att mäta eller jämföra banor på det 
sättet. Golfen är till för att utmana sig själv 
och bli bättre – man spelar ju mot sig själv. 
Golfen blir aldrig rättvis ändå.

Vad förlåter du lättast? 
– Förlåt är inget bra ord. Jag jobbar väldigt 
hårt på att inte lägga energi på det jag inte 
kan kontrollera. Jag tolerar det mesta nu 
för tiden. 

Vad glömmer du aldrig? 
– Hur det kändes när Ebba (red. Roberts 
fru) berättade att hon väntade Thea, vårt 
första barn! 

Text: Cindy Ahrnewald

PERSONLIGT/ROBERT KARLSSON

Född: 1969

Bor: Monaco

Blev proffs: 1989 (hcp +3)

Plats på världsrankingen: 9 (mars 2009)

Meriter: 9 segrar på Europatouren, 

uttagen till lagspel i Ryder Cup 2006, 2008, 

Alfred Dunhill Cup 1992, 

World Cup 2001, 2007 & 2008 där han 

också vann med Henrik Stenson. 

Robert vann även Seve Trophy år 2000, 

2002 & 2007 liksom Royal Trophy 2007

Inspelade pengar på Europatouren: 

drygt 10 miljoner Euro

Bästa Majorplacering: 4: a på 

US Open, 2008
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Svenska Golfhotell

Organisationen grundades 1995 av 
Gudmund Nannesson och Stefan Edberg 
med syftet att marknadsföra de svenska 
golfhotellen mot golfande svenskar och 
turister. Pelle Forss från Vesterby Golf & 
Conference Resort förklarar:

– SGH är en grupp av helt fristående 
hotell som verkar utifrån ”On cource 
Offcource”. Konceptet innebär att hotellen 
ligger på eller i direkt anslutning till en 
golfbana av hög kvalitet. 

Fördelen för hotellen är främst möjlig-
heten till ökad beläggning.

– Våra gäster reser runt mellan SGH: s 
hotell vilket gör att medlemmarna kan få en 
bättre beläggning än de hotell som står 
utanför organisationen.

Många kallade, få utvalda

Inför ett eventuellt inval besöks hotellet av 
en representant (från SGH) som har till 
uppgift att säkerställa att hotellet motsvarar 
förväntningarna.

– Gästen ska känna sig trygg när han eller 
hon bokar in sig på ett av våra hotell, man 
ska veta att man får genomgående hög 
kvalitet, samt att personalen på de olika 
hotellen kan golf och verkligen förstår 
golfarens behov, förklarar Pelle Forss.

Parametrar som ska uppfyllas kan till 
exempel vara gångavstånd till första tee. 

– Kriterierna togs fram i samband med 
att SGH grundades och sätter ribban för 
både konceptet och hotellens kvalitet.

Hotellet ska även kunna erbjuda ett så 

Svenska Golfhotell, SGH, är samlingsnamnet för ett antal utvalda hotell som 

förutom boende också erbjuder närhet till en bra golfbana och högklassig service. 

kallat golfpaket. Flertalet erbjuder dock mer 
än så.

– Inom SGH har vi enats om att ett 
golfpaket inkluderar en greenfee, en 
trerätters middag, logi och frukost. På så 
sätt blir det enklare för gästerna att jämföra 
priser och budgetera sin vistelse. 

Höga förväntningar infrias

Svenska Golfhotell ställer höga krav på 
hotellets boendekomfort samt utbud av mat 
och dryck. De flesta anläggningar erbjuder 
konferens och många andra aktiviteter än 
golf. Flertalet av restaurangerna och 
banorna har dessutom vunnit utmärkelser, 
vilket borgar för en lyckad vistelse.

– Golfare är inte sällan känsliga kunder, 
varför det är viktigt att allt flyter på under 
vistelsen. Har du tagit dig tid att åka på en 
golfweekend vill du bli professionellt bemött 
av kompetent och kunnig personal. Man är 
inte ett golfhotell bara för att man kan 
förmedla en greenfee, avslutar Pelle Forss 
med ett leende. t

Medlemmar 2009

Bjertorp Slott • Brevikens Golf & Hotell • Elisefarm Golf Club • Fredensborgs Herrgård • Friibeghs herrgård • Fågelbrohus

Hooks Herrgård • Hotell Järvsöbaden • Högbo Brukshotell • Hotell Kallfors • Körunda Golf & Konferenshotell 

Sankt Jörgen Park Resort • Wärdshuset Skyrupsgården • Skytteholms Kursgård • Smådalarö Gård • Tomelilla Golfhotell 

Vesterby Golf & Conference Resort • Vidbynäs Slott • Wiredaholms Säteri • Åda Krog & Hotell • Åsundsholm Golf & Country Club

Fo
to

: S
G

H
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Den svenska PGA-banan
I Bara, Links Course, invigs den 12-13 juni 2009, men öppnar 
redan den 15 maj. Greenfee avgift motsvarar cirka 1 000 kronor.

Källa: pgasweden.com

Sverige upplevs exotiskt
Sverige upplevs exotiskt och står sig väl i konkurrensen om turist-
erna. Det är framförallt den svenska infrastrukturen, den orörda 
naturen, det goda företagsklimatet och svenskarnas helhetstänk 
kring miljö och utveckling, som ligger till grund framgångarna. En 
lukrativ paketering av den svenska idyllen skulle kunna utveckla 
besöksnäringen ytterligare.

Källa: RTS, TUR.se

140 000 svenska 55-plussare spelar golf
Sedan fyra år tillbaka finns kortet ”Seniorgolf 55+” som bland 
annat erbjuder sina medlemmar 50 procents rabatt på över 200 
golfbanor och klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Golf-
spelande seniorer får även rabatt på vissa så kallade Longstay-resor. 
Föredrar man att spela svenskt kan kortets medlemmar delta i 
Kyssinge Golf första måndagen varje månad, med start 4 maj.

Källa: Svenska Dagbladet

Golftidningen Red Tee
Golftidningen Red Tee har sålts till Svenska Golfförbundets 
Affärsutveckling AB. Tidningen startades av Bonnie Roupé och 
Sylvia Wahlström 2004 och är ett livsstilsmagasin för kvinnor som 
spelar golf. Svenska Golfförbundet köpte Red Tee sommaren 2007 
som ett led i förbundets kvinnosatsning.

Källa: sgf.se

Svenska Golfförbundets ordförande
Svenska Golfförbundets ordförande Björn Nordberg avböjer att 
kandidera till ytterligare en mandatperiod med motiveringen att 
engagemanget tar för mycket tid. Han kommer dock att fortsätta 
med sina uppdrag i Europatourens styrelse, samt som ordförande i 
Golf Environment Organisation, GEO.

Som ny ordförande föreslås Christer Bergfors. Enligt 
valberedningens ordförande Anders Eriksson är det Christer 
Bergfors arbete i GIT-styrelsen som framförallt gör honom lämpad 
för posten. Den 25 april har Svenska Golfförbundet förbundsmöte 
och då utses även organisationens nya ordförande.

Källa: Svenska Golfförbundet

Noterat
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Golfpärlor MyGolfTour Invitational

Golfpärlors årliga tävling fyller i år tre år 
och är ett sätt att entusiasmera våra läsare 
och andra som gör tidningen möjlig; våra 
svenska golfklubbar, tävlingens sponsorer, 
samt tidningens eldsjälar och annonsörer.

Fjolårets tävling

Golfpärlor Taylor Made Invitational, 
spelades på Sand Golf Club den 2 juni i ett 
strålande sommarväder och på en bana i 
fantastisk kondition – en pärla i ordets rätta 
bemärkelse. 

Tävlingens 34 deltagare, i huvudsak 
klubbchefer, hade sina hemmabanor utspritt 
över hela den svenska bygden, från Leksand 
i norr till Falsterbo och Abbekås i söder. För 
att sätta det kvalificerade startfältet på ett 
tufft prov spelade deltagarna med ett lågt 
hcp från ”Tee 63”. Två spelare dominerade
dock spelet, Jörgen Kjellgren och Peter 
Chamberlain. 

Efter succén 2008 

Började vi direkt fundera på hur tävlingen 
skulle kunna bli ännu lite vassare. Tredje 
gången gillt brukar man ju säga och detta 
tror vi på! 2009 har vi därför inte enbart en 
ny samarbetspartner och ett nytt namn, 
Golfpärlor MyGolfTour Invitational, utan 
bjuder också på en hel del spännande 
nyheter.

Samarbetet med MyGolfTour innebär att 
en helt ny dimension kan erbjudas årets 
tävling på Vasatorp TC. Precis som på alla 
stora proffstourtävlingar kommer ett ”live 
leaderboard” finnas tillgängligt. Inte bara 
för spelarna ute på banan och via en 
billboard i klubbhusområdet, utan även för 
vänner och bekanta som kan följa resultaten 
i realtid hål för hål på www.mygolftour.se 
och www.golfpaket.com. Missa inte chan-
sen att följa om fjolårsvinnaren Jörgen 
Kjellgren lyckas försvara sin titel! Hela 
finessen bygger på att en spelare i varje 
fyrboll för scoren i en mobiltelefon. 

Resultat 2008 

Golfpärlor Taylor Made Invitational: 

1) Jörgen Kjellgren, Båstad 35 poäng (hcp 1,3)

2) Peter Chamberlain, Falsterbo 35 (hcp 4,0)

3) Gustav Andersson, Delsjö 35 (hcp 7,2)

4) Fredrik Johannisson, Trummenäs 34

5) Magnus Lilja, Askersund 33 (hcp 2,6)

6) Johan Lundkvist, Taylor Made 33 (hcp 3,5)

7) Magnus Davidsson, Nässjö 33 (hcp13,6)

8) Bengt Petters, Leksand 32

9) Joel Borefors, Wiredaholm 31 (hcp 1,4)

10)Kristian Olsson, Sölvesborg 31 (hcp 8,7)

Resultat lagtävling:

1) Andri Reumert, Joel Borefors, 

Johan Lundkvist, Peter Chamberlain

2) Ola Sollerhed, Magnus Davidsson, 

Stefan Ulander

3) Jörgen Kjellgren, Sara Selander, 

Hans Ljungqvist, Pär Fischerström 

Svenska Golfpärlor är nu inne på sitt 

fjärde år. Ambitionen med magasinet 

har hela tiden varit att inspirera våra 

läsare till mer kvalitativ och rolig golf, 

samt att presentera ett urval av 

Sveriges mer eller mindre kända 

pärlor.

Årets golftävling
Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Sara Selander (Växjö) sänker en tvåmeters putt under överseende av Jörgen Kjellgren (Båstad)

Hans Ljungqvist (AG) slår ett blint inspel över Sands 

berömda vulkanbunker
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Vi välkomnar läsare till årets tävling

I år är det tänkt att fyra läsare ska 
komplettera startfältet. Tävlingen går av 
stapeln den 1 juni. 

Intresserade mailar senast den 15 maj till 
golftavling@provisa.se och motiverar med 
högst 25 ord varför ni förtjänar en plats i 
tävlingen. Ange namn, telefonnummer, 
hemmaklubb, golf-ID och handicap. De 
som blir inbjudna att delta informeras 

Ett stort tack till tävlingens generösa sponsorer!

personligen under vecka 21. Alla kostnader 
som är förenliga med tävlingen, som till 
exempel resa och eventuellt boende, bekostar 
deltagaren själv.

2009 års spelplats 

Vasatorp är en av landets största golf-
anläggningar med 54 unika hål. Vasatorp 
TC är ritad av de välkända arkitekterna 
Arthur Hills och Steve Forrest. Målsättningen
har varit att skapa en bana som kan utmana 
de allra bästa och samtidigt vara under-
hållande för medelgolfaren. 

TC är präglat av både skotska linksbanor 
och moderna banor i USA, men har ändå en 
alldeles egen stil. Banan upplevs både som 
en parkbana och en öppen hedbana, med 
mycket vatten och böljande fairways. Valet 
av banans utformning förklarar arkitekten 
Steve Forrest med: ”de naturliga förutsätt-
ningarna var de bästa”. t

2008 års vinnare Jörgen Kjellgren (Båstad)

2009 års spelplats, Vasatorps TC
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Daniel Chopra tillsammans med sin caddie på 

den prestigefyllda banan Augusta National

Läsartävling
Hela denna tidning är en annons från Provisa Information
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Kryss 2009
Lös korsordet och tävla om sju golfpaket!  

I de gula fälten gömmer sig en mening. Maila meningen och en motivering till varför just du 
ska få ett golfpaket samt vad du helst vill läsa om i nästa års Golfpärlor. Ange också det pris 
du allra helst önskar.

2009 års priser

Varje pris är ett golfpaket och innehåller en övernattning i dubbelrum på hotell, samt spel för 
två personer i två dagar:
• Elisefarm Golf Club
• Hotel ÅhusStrand, spel på Kristianstads GK
• Hotell Halland, spel på Kungsbacka GK och Forsgårdens GK
• Grönhögens Värdshus, spel på Grönhögen Links och Ekerum 
• Ekerum Golf & Resort, spel på Ekerum och Grönhögen Links
• Åda Krog & Hotell, spel på Åda Golf & Country Club
• First Hotel Plaza, spel på Frösåker Golf & Country Club

Ditt svar behöver vi senast den 15: e maj 2009 till tavling@provisa.se
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Barsebäck Resort 
            – totalupplevelsen

Det är en underbar upplevelse 
att spela Barsebäcks två 
mästerskapsbanor. Masters 
Course  (par 73) är lång och 

utmanande med en blandning 
av skogs-, park- och seasidehål. 
Från och med 2008 har hål 11 
byggts om från par 3 till ett 

fantastiskt par 4 hål. De fl esta 
bunkrarna är omdesignade. 

Donald Steel Course (par 71) 
är en ren skogs- och parkbana. 
Mycket omtyckt med många 
intressanta hål där avstånden 
mellan green och tee är korta. 
Båda banorna har Penn-A4 
som greengräs. 

Korthålsbanan Litorina Course 
kan vara en lagom uppmjukning 
innan ni ger er i kast med någon 
av de andra banorna. 

Barsebäck Resorts fem PGA-
instruktörer är alltid beredda att 
hjälpa er med all sorts träning 
och glöm inte att besöka den 
välsorterade shopen.

På kvällen är det dags att 
beskåda den fantastiska utsikten 
över Öresund och Danmark 
samtidigt som ni avnjuter något 
gott från krögarens meny. 

Allt detta gör att en dag på 

Barsebäck blir något att minnas. 

Bo och spela på 

Barsebäck Resort

Det är också möjligt att göra en 
lite längre visit genom att bo 
på golfhotellet med 36 dubbel-
rum. Alla rum är individuellt 
färgsatta med textilier. Hand-
spikad parkett, safebox och 
möjlighet till både kyla och värme 
fi nns i rummen. Alvar Alto, Jane 
Churchill, Svenskt Tenn samt 
Osborne & Little är några av 
varumärkena i inredningen. 

För den som föredrar att fi xa 
sina egna måltider är villorna 
med 4-6 bäddar ett utmärkt 
alternativ. Till förmånliga priser 
erbjuds ni 3-7 dagars greenfee 
med boende.

Ett golfpaket inkluderar spel, 
övernattning och måltider och 
kostar från 1 590 kr per person.

Barsebäcks två mäster-

skapsbanor Masters Course 

och Donald Steel Course är 

kända för att erbjuda både 

roliga och utmanande golf-

upplevelser

Telefon +46 46 77 62 30                      
Hemsida www.barsebacksresort.se
GPS 55 57.5431N   12 56.3551E       
Golfpaket Ja, från 1 590 kr, se www.barsebackresort.se
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Att spela golf på Barsebäck minst en gång om året är ett 

måste för alla golfare. Barsebäck har varit värd för 

Skandinavian Masters åtta gånger, Compaq Open två 

gånger, Scandinavian TPC hosted by Annika två gånger, 

och sist men inte minst The Solheim Cup 2003. Sveriges nya 

Europatourtävling ”SAS Masters” spelas på Barsebäck den 

23-26 juli 2009. Under april öppnar dessutom vårt om- och 

tillbyggda klubbhus.



Rönnebäck 
– utmanande golf mycket nära Malmö
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Rönnebäck visar onekligen 
Skåne från sin bästa sida. 
Böljande, lätt kuperat landskap i 
vacker skånsk natur.  Men det är 
de höga ambitionerna och mål-
medvetna golfsatsningarna som 
satt klubben på kartan.

 Underhåll och fi nish placerar 
Rönnebäck på svenska topplistan 
när det gäller greener och green-
områden. Det fi nns till och med 
tourspelare som hävdar att green-
erna ligger i absolut världsklass.

 Rönnebäcks 18 utmanande 
hål är fördelade över 5 990 
meter. Spelglädje och kvalitet 
har varit normgivande för 
designen. Greenerna är upp-
byggda enligt USGA: s riktlinjer 
och sådda med Penn A4 för 

bästa möjliga spelkänsla och 
prestanda. Medlemspolicyn 
möjliggör en ökad tillgänglig-
het, snabbhet och med detta 
stimulerande golfrundor.

Golfaren som söker ny 
hemmaklubb finner flera olika 
medlemsalternativ och attraktiva 
erbjudanden hos Rönnebäck 
Golf Club. 

För dem som vill utveckla sitt 
golfspel bjuder Rönnebäck på ett 
av Sydsveriges bästa tränings-
områden, toppinstruktörer och 
inomhushall för vinterträning. 

Rönnebäck har varit värd för 
svenska proffstouren och satsar 
nu på sitt eget proffsteam, bland 
annat för att förstärka sitt eget 
elitlag i kampen om SM-guld.

På några få år har Rönnebäck seglat upp som en av de 

mest respekterade banorna i det golftäta Skåne. En kvart 

från Malmö City väntar utmanande golf i en fantastisk 

omgivning med greener och green-områden i världsklass.

Telefon +46 40 54 25 50                      
Hemsida www.ronneback.se
GPS 55 31.8472N   13 06.0929E       
Golfpaket Ja, se www.ronneback.se

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information
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Bokskogens Golfklubb
– en total golfupplevelse i unik miljö!

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Telefon +46 40 40 69 00                      
Hemsida www.bokskogen.com
GPS 55 33.0533N   13 13.7187E       
Golfpaket Ja, se www.bokskogen.com
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Den kuperade terrängen har 
inspirerat designern Tommy 
Nordström till en omväxlande, 
utmanande mästerskapsbana som 
även fångat intresset hos traktens 
rovfåglar.

Mästerskapsbanans finish 
håller högsta klass trots sin ringa 
ålder. Klubbanan är en populär 
och trickig 9-hålare. Den senaste 
9-hålaren för tankarna till det 
ursprungliga golfspelet; obevattnad 

Sturup Park – för alla önskemål och sinnen

Telefon +46 40 55 10 66                      
Hemsida www.sturup-park.se/golf
GPS 55 32.3195N   13 20.4582E       
Golfpaket Ja, se www.sturup-park.se/golf

Bokskogens Golfklubb har två 

natursköna och utmanande 

18-hålsbanor på historisk mark 

med anor från 1700-talet.

I den skiftande naturen kring 
Torups och Skabersjös slott har 
man med varsam hand skapat 

en golfmiljö som utmanar och 
tillfredsställer dig som golfare 
och motsvarar dina högsta 
förväntningar. Båda banorna 
ansluter till sjön Yddingens 
strand och ger dig en natur-
upplevelse av högsta rang. 

Bokskogens Golfklubb har ett 

mycket vackert läge och besöks 
årligen av cirka 16 000 greenfee-
gäster. Klubben bildades 1963 

och några år senare var de 
första 18 hålen klara. Klubb-
huset som ursprungligen är 
en gammal Skånegård har 
byggts om och renoverats med 
stor pietetskänsla. Klubbhuset 
innehåller reception, klubbrum, 
omklädningsrum, konferens-
rum, restaurang och shop. 

Golfshopen har ett rikt urval 
av golfartiklar och kläder enligt 
senaste mode och rön.

Bokskogens Golfkrog, med 
plats för 130 gäster, erbjuder dig 
en kulinarisk upplevelse med 
alternativa á la carte-rätter, 
dagens rätt och affärslunch. 
Bokskogens Golfklubb erbjuder 
också ett boendealternativ för 
fyra personer invid klubbhuset 
Bokstugan. Där är det riktigt nära 
till första tee på båda banorna.

Ett stenkast från Sturups 

fl ygplats bakom kullarna och 

bortom hörhåll, ligger en 

sällsynt avstressande golf-

anläggning. Det mysiga 

klubbhuset är inrymt i det 

gamla kostallet på gården.

med handklippta hårda greener. 
Legenden Gunnar Mueller var 

en av första svenskarna på ”touren” 
och är sedan många år knuten till 
Sturup Park som uppskattad 
ledare och instruktör. Han är 
mäkta stolt över ”sin” tränings-
anläggning. På den enorma cirku-
lära driving rangen med 350 m 
diameter kan man träna alla slag 
och i vilken vindriktning man vill.

– Juvelen i träningsanläggningen 
är träningshålen. Peter Hansson, 
stjärna på touren, smygtränar ofta 
på de hålen, säger Gunnar. 

Övernatta i ”sjöhuset” ett B&B 
med plats för upp till 14 personer, 
perfekt för ett litet träningsläger 
eller det glada gänget. 
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Vasatorp
– mästerskapsbana med unik känsla

Från 9 till 54 hål på 35 år – det 
har varit en framgångsrik resa 
från januari 1973, när Vasatorps 
golfklubb bildades, till i dag.

Med TC (Tournament Course) 
får Vasatorps golfklubb i 
Hels ingborg  sammanlagt 
54 unika hål på fyra olika 
banor av skiftande karaktär. 

Från den slopade 9-hålsbanan 
med suveräna möjligheter till 
inspelsträning, till TC som 
kräver ett helt nytt strategiskt 
tänkande, både av motions-
golfare och elitgolfare.

Vasatorp är en anläggning 
för alla golfare, från knatte-
spelare till veteraner och elit. 

Både för den som vill koppla 
av i vacker miljö och för den 
som vill vässa sitt strategiska 
tänkande mot tuffa utmaningar.

Förutom de 54 hålen finns 
generösa träningsområden, 
bland annat en nybyggd driving 
range med riktiga greener som 
målområde. Lägg därtill tre 
övningsfält för närspels- och 
bunkerträning med egna bollar 
och två puttinggreener.

TC är ritad av mäster-
arkitekterna Arthur Hills och 

Steve Forrest, ett led i klubbens 
vision att skapa en av landets 
främsta mästerskapsanläggningar. 
Här ska både proffsgolfare och 
amatörer i alla åldrar kunna 
njuta av unika och variationsrika 
golfupplevelser. Målsättningen 
har varit att skapa en bana som 
kan utmana de allra bästa och 
samtidigt vara underhållande 
för medelgolfaren.

– Spelaren ska belönas i 
proportion till sitt risktagande. 
Det handlar om att välja om 

Den 6 juni 2008 invigdes Vasatorps GK: s nya mästerskaps-

bana TC. Samtidigt invigdes nya Vasatorp – en av landets 

största golfanläggningar med 54 unika hål på fyra banor för 

alla kategorier spelare.
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man ska satsa eller spela säkert, 
vilket ger spelet en ny dimension, 
säger  k lubbchef  Joakim 
Söderström. 

TC är inspirerad både av 
skotska linksbanor och moderna 
banor i USA. Kuperade fair-
ways ramas in av kullar som 
liknar sanddyner och gör att 
varje hål känns som ett eget 
rum. På sina håll fi nns waste 
areas, jättelika sandområden 
längs fairway istället för bunkrar, 
ruff eller vatten.

– De naturliga förutsättningarna 
var de bästa. Vårt mål är att 

skapa unika och minnesvärda 
golfupplevelser. Det har blivit en 
bana som både upplevs som en 
parkbana och som en öppen 
hedbana kombinerad med 
mycket vatten och böljande fair-
ways, konstaterar Steve Forrest.

Eftersom Vasatorp TC har 
sex olika tee att spela från ger 
den fl era variationsmöjligheter, 
exempelvis skiljer det drygt två 
kilometer mellan tee 67 och tee 
47. Det är bara att välja efter 
dagsform, väder och vind. 
Ingen rond blir därmed den 
andra lik.

Telefon +46 42 23 50 58                      
Hemsida www.vasatorpsgk.se
GPS 56 03.4760N   12 47.3778E       
Golfpaket Ja, se www.vasatorpsgk.se

Annika spelar in på hål 15 på Gamla banan, vid Compaq Open 2002
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Gamla banan är Sveriges näst 
äldsta 18-hålsbana, en klassiker 
bland svenska parkbanor. Till 
år 2009 kommer denna pärla 
att ytterligare förbättras med 
två nybyggda hål. Den nya 

banan ritades av banarkitekt 
Tommy Nordström och invigdes 
1990. Banan kan liknas vid en 
mästerskapsbana i parkstil, med 
relativt ondulerade greener och 
fl era vattenhinder.

Här har många internationella 
tävlingar spelats – senast PING 
Junior Solheim Cup 2007. 
Slutligen kan också nämnas 
golfveckan i början av augusti. 
Denna har spelats i obruten 
ordning sedan 1931 och är 
Sveriges äldsta golfvecka. 

Båstad
– historiska vingslag

i storslagen natur

Golfklubben har en 18-hålsbana 
som mäter 5 815 meter från gul 
tee och 6 324 meter från vit tee. 
Inget hål är det andra likt och 
banarkitekten Jan Sederholm 
har lyckats med att få fairways 
att slingra sig på ett naturligt 
sätt mellan små sjöar och 

urgamla trädholmar, så kallade 
”knevlar”. Greenerna är kända 
för att vara oerhört snabba och 
jämna redan från säsongstart.

S:t Arild har även en 9-håls 
par 3 bana (pay-and-play). 
Lilla banan är utmanande med 
små greener – som är lika snabba 
som på stora banan – få dammar 
och bunkrar. Lilla banan är bra 
när man vill förlägga ett 
träningsläger till S:t Arild och 
komplettera övriga tränings-

möjligheter, stor range med 
grästee, tre puttinggreener och 
två pitchgreener, på ett bra sätt.

S:t Arild Golfklubb har enligt 
många en av Sveriges bästa golf-
restauranger. Ett stort utbud av 
à la carte och barrätter fi nns att 
tillgå, liksom en vällagad dagens 

rätt där veckans soppa ingår. 
S:t Arild Golfklubb ligger 

ungefär 25 km från Helsingborg, 
från E6: an tar man väg 112 
mot Höganäs. Vid Jonstorp kör 
man mot Mölle/Arild i cirka 
7 km. Sedan följer man skyltarna 
till vänster.

– en härlig utmaning för golf!
S:t Arild

S:t Arild ligger mitt i den 

vackra Kullabyggden, nära 

semesterorterna Viken, 

Mölle, Skäret och Arild.

Telefon +46 431 783 70                      
Hemsida www.bgk.se
GPS 56 27.1583N   12 47.9085E       
Golfpaket Ja, se www.bgk.se, under gäst

Telefon +46 42 34 68 60                     
Hemsida www.starild.se
GPS 55 15.4881N   12 36.1403E       
Golfpaket Ja, se brunnbygard.se och rusthallargarden.se

Banornas höga klass och 

intressanta arkitektur, 

kombinerat med en betagande 

utsikt över Laholmsbukten, 

har gjort Båstad Golfklubb till 

en av favoriterna hos såväl 

svenska som utländska spelare.



Telefon +46 42 22 07 82                      
Hemsida www.rya.nu
GPS 55 58.5271N   12 45.3193E
Golfpaket Ja, se www.rya.nu

Rya Golfklubb

Att spela på Rya är mycket mer än bara golf, det är en 

upplevelse utöver det vanliga när man slår slagen på 

kanten till Öresund tillsammans med den storslagna 

utsikten över Ven och Danmark .

Rya Golfklubb grundades 1934 
och har länge varit en av 
landets ledande golfklubbar 
som under de senaste åren 
utvecklats ytterligare då banans 
kvalitet avsevärt förbättrats.

Klubben fi rar 75-års jubileum 
2009 vilket kommer att upp-
märksammas speciellt under 
klubbens golfvecka i början av 
juli, med ”grand fi nale” lördagen 
den elfte juli. Ett annat stort 
evenemang som jubilerar detta år 
är Omegaslaget, tävlingen som 
fi rar 40 år brukar ses som starten 
på årets tävlingssäsong för 
landets elitspelare.

Även i andra avseenden blir 
2009 ett historiskt år då klubben 
beslutat sig för att bygga tre helt 
nya hål. Syftet med byggnationen 
är dels att modernisera banan, dels 
att till viss del förbättra säkerheten 
på anläggningen. 

På klubben huserar även en 
utmärkt krögare som 2007 er-
höll utmärkelsen Årets Golfkrog 
i Sverige.

Rya samarbetar dessutom med 
fl era av Helsingborgs hotell. De 
har möjlighet att hjälpa dig med 
bokning av starttider på andra 
populära banor i Helsingborg 
med omnejd.

ERBJUDA
NDEN

GOLFPA
KET

– mer än bara golf
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Kristianstads Golfklubb i Åhus
– 36 hål på rent och naturligt sandunderlag  

Telefon +46 44 24 76 56                     
Hemsida www.kristianstadsgk.com
GPS 55 55.2379N   14 16.2798E       
Golfpaket Ja, fl era olika, se www.kristianstadsgk.com

En klassiker, där golf började spe-
las i början av 40-talet. 
Banan ligger i hednatur, på 
rent sandunderlag med inslag av 
tall och med vatten på tre hål. 

Relativt små greener, ofta hårt 
inbunkrade och därtill smala fair-
ways på vissa hål gör att 
banan kräver precision och ett 
stort mått av klok strategi.

En modern bana byggd 2005 på de 
unika gamla strandängarna som 
omger Åhus. Ligger på ren sand 
som garanterar torra och fasta spel-
fält i unika omgivningar.

Stora greener och breda fair-
ways bidrar till ett mäktigt 
intryck av en modern golfbana 
som dock passar alla kategorier. 
Tack vare områdets unika 

förutsättningar är detta en av få 
banor i landet som kommer att 
erbjuda en riktig linksbanas 
kvaliteter.

Både Åhus Östra och Åhus 
Västra finns med bland de 
40 bäst rankade golfbanorna 
enligt GolfDigest.

Telefon +46 411 533 233                     
Hemsida www.abbekas.nu
GPS 55 24.4148N   13 35.4022E
Golfpaket   Ja, se www.abbekas.nu       

Abbekås Golfklubb är en golf-
anläggning med 18 hål precis 
mellan Ystad och Trelleborg. 
Banan är en rolig utmaning med 
cirka 120 sandbunkrar. Närheten 
till stranden gör sig påmind. 

Första 9 går mellan trädridåer, 
medan resterande 9 hålen är mer 
kuperade genom äppelodlingar. 
Varje rond blir en unik och 
spännande upplevelse. 

Men Abbekås GK är så mycket 
mer än 18 hål golf. Här fi nns ett 
golfhotell, en förstklassig 
restaurang, 9 hål pay-and-play 
samt ett av Sveriges bästa 

– mer än en kul upplevelse 
Abbekås GK

På Abbekås GK ska gäster 

och medlemmar ha så roligt 

som möjligt.

träningsområden. Med närheten 
till Ystad, Österlen, Trelleborg och 
Malmö blir Abbekås GK ett 
utmärkt val för den som vill ha ut 
mer än bara det roliga i golfspelet. 

Spela golf året runt.

Åhus VästraÅhus Östra



Spela golf med
ÖSTERLENPASSET

Spela golf hos fyra golfklubbar på Österlen. För endast 1100 SEK får du spela en greenfeerunda hos varje 
golfklubb. Passet är giltigt under 1 år från utfärdat datum. Tar du med en junior betalar du endast 50 SEK 
extra. Rabatt i golfshop / restauranger ingår.

Österlenpasset finns att köpa hos Stiby Gk, Tomelilla Gk Ystad Gk och Österlens Gk.
Passet finns även till försäljning hos Simrishamns-, Tomelillas- och Ystads turistbyråer, där du även kan 
köpa ett komplett golfpaket.

www.simrishamn.se/turism    www.tomelilla.se/turism    www.ystad.se

Stiby Gk           www.stibygolf.se
Tomelilla Gk    www.tomelillagolfklubb.com
Ystad Gk          www.ystadgk.se
Österlens Gk    www.osterlensgk.se

Österlenpasset

Spela golf på hela Österlen för endast 1100 SEK

Stiby Gk
Tomelilla Gk
Ystad Gk
Österlens Gk

SPARA500:-

jess 09
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Elisefarm verkar vara skapt för de som vill njuta av livet. 

Här kan du spela golf på en utmanande bana, bo mitt på 

banan i Herrgårdsmiljö och njuta av vällagad och god mat 

som följer säsongens variationer.

Elisefarm Golf Club är en privat 
golfanläggning som öppnades 
2005. Anläggningen fi ck ett år 
efter öppnandet utmärkelsen 
”En av Europas bästa nya golf-
banor” av den amerikanska 
tidningen Golfers Magazine 
och banan rankas som nr 18 

Elisefarm 
– golf för fi nsmakare

i Sverige av GolfDigest.
Martin Hawtree har skapat 

en klassisk engelsk hedbana 
med utmanande bunkrar, som 
ställer krav på precision både 
från tee och mot greenområden 
som dessutom testar spelarens 
repertoar i närspelet. En gles 

men hög svingelruff skapar till-
sammans med traktens typiska 
stengärdsgårdar, en naturlig 
inramning för varje hål. Vinden 
är oftast närvarande och gör 
att banan spelas på olika sätt. 

Herrgården som utgör 
anläggningens mittpunkt har 
anor från 1700-talet och ligger 
mycket vackert beläget med 
en hänförande utsikt över 
Ringsjön. Det är den naturliga 
samlingspunkten med en 
swimmingpool direkt utanför 
salongerna. Hotellrummen ligger 
i de ursprungliga byggnaderna 
som har renoverats med stor 
varsamhet. Det finns 20 
individuellt inredda rum, alla 
med hotellstandard.

Vill du bo på en av Skånes 
bästa golfbanor så finns nu 

Telefon +46 413 330 70                     
Hemsida www.elisefarm.se
GPS 55 49.9095N   13 33.0046E
Golfpaket   Ja, se www.elisefarm.se     

möjlighet till det! På Elisefarm 
planeras ett nytt område med 
60 villor som följer golfhålen 
med en fantastisk utsikt över 
golfbanan och Ringsjön – ett 
drömboende mitt på golfbanan!
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I Kungsbacka fi nns Kungsbacka 
Golfklubb och Forsgårdens 
Golfklubb. Båda har 27 hål och 
båda håller en klass som är strået 
vassare än de fl esta.

Båda klubbarna har arrangerat 
tävlingar av internationell och 
nationell karaktär i många år 
och fortsätter att ”producera” 
kända golfspelare. 

Scandinavian Masters och 
SAS Masters är inte obekanta 
tävlingar och spelarna; Fredrik 
Jacobson, Sofi e Gustafsson och 
Johan Edfors – är alla välkända 
namn på den internationella 
arenan, som vi stolt presenterar 
som Kungsbackaspelare.

En resa till Kungsbacka innebär 
dock så mycket mer än bara golf.

Kungsbackas pittoreska 
innerstad påminner om forna 
tiders stadskärna. Småbutikerna, 
caféerna och de mysiga restau-
rangerna ligger tätt runt torget 
och kyrkan.

54 golfhål i superklass, trestjärnigt centralt boende, fi na 

badstränder och shopping i både pittoresk och internationell 

atmosfär – inte undra på att allt fl er väljer Kungsbacka!

Kungsbacka

www.forsgarden.se  +46 300 566 350 57 29.7531N 12 06.6142E
www.kungsbackagk.se  +46 31 93 81 81 57 29.7531N 12 06.6142E
Golfpaket Hotell Halland +46 300 775 30 kod ”Svenska Golfpärlor”
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Västkustens fina stränder 
breder ut sig bara 10 minuter från 
stan. Ännu närmare är det till 
seriös shopping i Kungsmässans 
prisbelönta shoppingcenter och 
i Freeport Outlet Village (som 
för tankarna till USA: s stora 
anläggningar). Här fi nns många 
kända märken till bra priser.

Mitt i Kungsbackas innerstad 
finns Hotell Halland, ett tre-
stjärnigt hotell med 63 rum, de 
fl esta nyrenoverade i smakfull 
skandinavisk stil. 

Pendeltåget till Göteborg går 
praktisk taget utanför dörren 
och du kan vara på Liseberg 20 
minuter efter det att du lämnat 
rummet.

Som sagt – det är inte konstigt 
att allt fl er väljer Kungsbacka.
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Bara fem minuters bilväg från 
Göteborgs centrum väntar dig 
en fantastiskt utmanande och 
omskriven parkbana med mycket 
välskötta greener. I klubbhuset 

finns servicecenter, shop, om-
klädningsrum och restaurang. 
Direkt utanför väntar ett helt 
nytt övningsområde för inspel 
och driving range. 

Delsjö Golfklubb blev utsedd 
till Årets Golfklubb 2006 av 
Sveriges golf journalister och är 
en populär golfklubb med 
många greenfeegäster. Banan har 
sedan 1962 ständigt förbättrats 

för att möta kraven från dagens 
långtslående golfare. 2004 
invigdes helt nya greenområden 
med nytt tåligare och snabbare 
greengräs vilket givit en tuffare 
bana och förlängd säsong. 

2005 har fairwaybunkrarna 
blivit fler och fått nya 
placeringar. 2006 investerades 
i nytt bevattningssystem för 
alla fairways. Mellan 2006 och 
2008 har ett antal tees byggts om, 
ett arbete som kommer att fort-
löpa i framtiden.

På fem år har Delsjö golfbana 
förvandlats till en modern och 
utmanande skogs- och parkbana, 
i klass med de allra bästa 
i Sverige vad gäller svårighetsgrad, 
kondition och spelupplevelse. 

Banans par är 70 och längden 
5 716 meter. Banan ligger i ett 
parkområde med många 
promenadstråk som förbinder de 
olika hålen, vilket uppfyller alla 
kriterier för att kunna locka 
Tour-tävlingar, framför allt inom 
LET (Europeiska damtouren).

– fantastiska greener
mitt i Göteborg!

Delsjö

Med Västsveriges högsta vatten-
fall och Valleråns naturreservat i 
anslutning till banan är natur-
upplevelsen något utöver det 
vanliga på Lysegårdens Golfklubb. 

Den anrika klubben har under 
en treårsperiod fått ett rejält 
ansiktslyft och kan idag leverera 
en högklassig bana med USGA-
greener, konturklippta fairways, 

strategiska bunkrar och nya tees. 
Trots att banan inte är speciellt 

lång är den en verklig utmaning 
och kräver bra spelstrategi. Den 

varierande karaktären av park- 
och skogsbana med naturliga 
vattenhinder förstärker spel-
upplevelsen.

Klubben har ambitionen att 
upplevas som Västsveriges bästa 
golfklubb inom en femårsperiod.

Klubbens två stora affi schnamn 
är Niclas Fasth och Nina Reis.

Lysegårdens GK ligger 7,5 km 
nordost om Kungälv, mellan 
Götaälvdalen och Svartedalens 
naturområde. Väg 625 mot Lilla 
Edet/Diseröd till skylt Lysegården, 
därifrån 800 meter till banan.

Lysegårdens Golfklubb tillhör Göteborgsdistriktets bästa 

banor. Efter ombyggnad kan de erbjuda en högklassig bana 

som trots att den inte är lång är en verklig utmaning.

Lysegårdens Golfklubb
– spelupplevelse i underbar miljö

Telefon +46 303 22 34 26                     
Hemsida www.lysegardensgk.se
GPS 57 56.7822N   12 01.4720E       
Golfpaket Ja, se www.lysegardensgk.se

Telefon +46 31 40 69 59                     
Hemsida www.degk.se
GPS 57 40.8924N   12 01.4720E       
Golfpaket Ja, se www.degk.se
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Mitt i Göteborg ligger Delsjö 

Golfklubb – en av västsveriges 

mest välkända golfbanor, 

belägen i det vackra natur-

reservatet vid Delsjöarna.
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Oavsett om du är på tillfälligt 
besök eller om du bor i närheten 
är Albatross ett enkelt val 
när det ska spelas golf. Här 
finns centrala Göteborgs mest 
kompletta anläggning med 
36 hål på tre banor. Det är bara 
att välja. Banorna är av park-

Telefon +46 31 55 05 00                     
Hemsida www.albatrossgolf.se
GPS 57 46.4110N   11 57.2013E
Golfpaket Ja, se www.albatrossgolf.se       

Njut av en härlig golfdag på 

Albatross GK, nära storstads-

pulsen i Göteborg men i rofylld 

och avkopplande miljö.

karaktär och ligger utsträckta i 
ett lummigt och bitvis hisnande 
kuperat landskap. 

Till årets säsongsstart öppnas 
de nya USGA-uppbyggda kryp-
vensgreenerna, en premiär du 
inte får missa.

Missa inte heller den läckra 
par 3-hålsbanan. En 9-håls 
pay & play med stora greener 
och riktiga gräs tees, perfekt för 
nybörjaren eller kompisgänget. 
Den kallas Eaglekorten, men 

gästerna brukar kalla den 
”Sveriges bästa”.

 I maj står Albatross värd för 
Sveriges största juniortävling, 
Skandia Junior Open, med 
ett internationellt startfält 
av Europas bästa juniorer. 
Banan kommer förstås att vara 

trimmad till perfektion och bjuda 
på en spelupplevelse utöver det 
vanliga - inte bara under 
tävlingen, utan hela säsongen.

Albatross 
– bättre än birdie
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”Med de nya greenerna är banan 

bättre än någonsin!” 

  Carin Koch
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Telefon +46 31 348 40 00                      
Hemsida www.sanktjorgenpark.se
GPS 57 44.7421N   11 56.7213E       
Golfpaket Ja, från 945 kr, se hemsida

Sankt Jörgen Park Resort är Sveriges första komplet-

ta cityresort med hotell, restaurang, konferens, 

golfbana, sportclub och spa i toppklass. Ett kinderägg 

för vuxna livsnjutare!

Hotellet är ett av Göteborgs allra 
bästa, med maximal komfort och 
genomtänkt formgivning av 
samtliga rum. Här fi nns 82 rum 
varav 10 är exklusiva sviter, samt-
liga med möblerade takterasser. 

Modern design och en skandi-
navisk känsla för ljus och färg 
präglar rummen, som inretts med 
det bästa från välkända svenska 
designers och leverantörer.

Låt spakontot berika dig

Bor man på Sankt Jörgen Park 
Resort ingår tillgång till Sveriges 
lyxigaste spa.

Man kan välja mellan varma, 
kalla och svala bassänger, bastu 
med skiftande värmezoner och 
dofter. Sankt Jörgen Park är också 

Sankt Jörgen Park Resort
ensamma om en speciell sparitual 
som gästerna kan genomföra på 
egen hand eller i grupp.

Du kan ta hissen direkt från spa 
till sköna svala sängar, eller stanna 
i lobbybaren för att avnjuta en 
god drink framför brasan.

Sankt Jörgen Park Golf är är en 
komplett 18-hålsanläggning med 
alla förutsättningar för golf på 
toppnivå. Banan är omtyckt för 
sin fi na fi nish och sina spännande 
greenområden.

Och det bästa till sist! Oavsett 
hur spelet går och var man än 
befi nner sig på banan så är man 
aldrig längre än 10 minuter från 
hotellet med spa, bar och sköna 
sängar.

Rum med utsikt och innehåll

Utmaning för slagfärdiga
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Telefon +46 515 312 70                      
Hemsida www.falkopingsgk.com
GPS 58 12.7424N   13 37.8540E       
Golfpaket Ja, se www.falkopingsgk.com, under gäst

Banan är en 27-håls anläggning 
med en 18-hålsbana och en 
9-hålsbana, båda i fullängd men 
med två olika layouter vilket gör 
att en heldag ger dig en fantastisk 

golfupplevelse. Att 18-hålsbanan 
dessutom är en bana som 2006 
och 2007 hade nöjet att vara 
värd för Telia Tour damer, gör 
att du också får en bra värde-

”Golf ska vara ett roligt spel

- det är det i Falköping”
           GolfDigest

Falköpings Golfklubb erbjuder spel på historisk mark där 

Carl von Linné redan 1745 beskrev den natursköna miljön. 

I grannskapet ligger även fl era platser som är omnämnda i 

böckerna om Arn.

Falköpings GK

mätare av ditt golfspel.
Banans placering i det 

fantastiska kulturlandskapet 
erbjuder en storslagen utsikt 
över det omkringliggande 
landskapet. 

GolfDigest utsåg banan  till 
Västergötlands bästa bana år 
2003 och 2005.

I Falköping har du alla 
möjligheter att få en minnesvärd 
golfupplevelse.
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Golfbanan

Solberga Golf & Konferens AB 
har sedan 1990 haft hand om 
driften och skötseln av Kungälv 
Kode Golfbana och den har 
under åren utvecklats till en av 
distriktets absolut bästa banor. 
En pärla i Bohuslän!

När du peggar upp på första 
tee så har du en härlig golf-
upplevelse framför dig. Du möts 

Telefon +46 303 513 00                     
Hemsida www.golfen.nu
GPS 57 57.26N   11 47.58E       
Golfpaket Ja, olika alt. se www. golfen.nu

av allt från traditionella par 3 hål, 
utmanande par 4 och par 5 hål 
till ett spännande par 6 hål.

Banan är uppskattad för sin 
varierande layout, sin park- 
och skogsbana, samt det alltid 
perfekta skicket. 

500-kortet är ett uppskattat 
erbjudande för gäster; fem 
stycken greenfee för 500 kr 
garanterar många rundor.

Konferens

Kreativa möten, bra mat och 
härliga golfrundor i en lugn 
och vacker miljö. En större 
konferens för 120 personer 
eller ett ledningsgruppsmöte i 

exklusiva Albatross.
Solberga Golf & Konferens 

har erfarenhet, resurser och 
kompetens för att ta hand 
om din nästa konferens!

Restaurang

Även efter rundan har vi skapat 
de bästa förutsättningar för en 
komplett golfdag. Restaurangen 
som erbjuder ett brett utbud av 
mat och dryck varje dag, har 
gott om sittplatser och en härlig 
terrass i söderläge med utsikt 
över golfbanan. Även catering 
erbjuds från restaurangen.

För bjudningar och fest-
arrangemang som till exempel  
bröllop, erbjuder klubbhuset 
en exklusiv festvåning på taket 
med en magnifi k utsikt i alla 
riktningar.

Solberga Golf & Konferens



Telefon +46 456 706 50                      
Hemsida www.solvesborggk.se
GPS 56 04.338N   14 60.220E       
Golfpaket Ja + en natt i stuga, frukost, greenfee 2 banor fr 595 kr  

Telefon +46 455 36 05 05                      
Hemsida www.trummenasgk.se
GPS 56 09.8719N   15 44.0861E       
Golfpaket Ja, kontakta Trummenäs GK

Sölvesborgs Golfklubb 
– den undangömda pärlan 

Banan erbjuder spel året runt. 
Klubbhuset, golfshopen och 
restaurangen ligger i samma 
byggnad, alldeles intill parkering, 
driving range och stugby. Även 
personer utan förkunskaper kan 
spela golf, då klubben har en 
9-håls pay- and play bana. Låter 

allt detta för bra för att vara 
sant? Det är det inte. 

Banan

Golfbanan är belägen bara 
några kilometer från Sölvesborgs 
stadskärna och med omedelbar 
närhet till Sölvesborgsviken. 
Banan är charmig, lättvandrad 
och lagom svårspelad. Den 
är planerad och byggd på ett 
sandrikt underlag som tillåter 
spel året runt. 

Banan ligger mycket natur-
skönt. Barr- och lövträd kantar 
fairway och från de flesta av 

hålen har man havsutsikt. Det 
klipps mellan träden, vilket gör 
att man nästan alltid hittar sin 
boll om man mot förmodan 
hamnar lite snett.

Ny stugby

Från och med årsskiftet erbjuder 
Sölvesborgs GK sex nybyggda 
stugor vid första tee. Varje stuga 

har allrum med bäddsoffa och 
två sovrum med två bäddar 
samt är modernt utrustad med 
toalett, dusch och liten köksdel. 

I stugbyn fi nns plats för upp 
till 36 personer. Golfrestaurangen 
tar väl hand om hungriga gäster. 
Där serveras det frukost, dagens 
lunch och middag. Hela 
anläggningen är öppen året runt.

Anläggningen består av en 
18-hålsbana med seaside- och 
parkkaraktär, en 9-håls pay 
and play bana samt stora väl-

utvecklade träningsområden.
Greenerna har alltid varit 

erkänt bra och vindarna ger 
extra krydda åt spelet. Då 

banan är kustnära och belägen 
långt söderut medges spel i stort 
sett året om. I samarbete med 
flera hotell kan fördelaktiga 
boendealternativ erbjudas.

I anslutning till golfbanan 
finns möjlighet till camping 
och bad. Karlskrona har också 

förärats med en plats på 
FN: s världsarvslista vilket gör 
staden väl värd ett besök.

Gemensamt för Henrik 
Stenson, Robert Karlsson och 
Peter Hanson är att de alla 
tränar och spelar på Trummenäs 
Golfklubb

Trummenäs Golfklubb 
– utmanande bana i underbar miljö!
Trummenäs Golfklubb ligger i ett naturskönt skärgårds-

område med svindlande utsikt över fjärdar och hav strax 

utanför Karlskrona centrum.
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Tänk dig att vakna upp i en nybyggd stuga 50 meter från 

första tee på en golfbana precis vid havet. Från banan har du 

en underbar utsikt över en liten medeltida stad. De hål som 

inte ligger längs vattnet, kantas av trädridåer som vackert 

avskärmar hålen från varandra. 
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Karlshamns Golfklubb

Den gamla banan är sedan 1965 
och har en mycket varierad 
layout. Delar av banan går i 
barrskog för att sedan övergå 
till vacker bokskog. När man 

Telefon +46 454 500 85                      
Hemsida www.karlshamnsgk.com
GPS 56 12.2085N   14 45.7580E       

kommer fram till hål 15, ett 
mycket vackert par 3 hål, har 
man en fantastisk utsikt över en 
av Mörrumsåns fl ugfi skepooler. 
Banan är utmanande och en 
favorit för många.

Nya banan är mer öppen, lite 
trängre men på sina ställen med 
fantastiska vyer. Vid klart väder 

kan man på hål 13 se ända bort 
till Ryssberget. Nya banan anses 
något mer svårspelad men är en 
klar utmaning för en golfare.

En stor driving range med 
sex platser under tak och vid 
sidan om den ett pitchinggreen 

och en 5-håls kortbana – allt 
för att göra din golfträning så 
omväxlande och kul som möjligt

Till anläggningen hör också 
en mycket välbesökt restaurang 
med prisvärd lunchbuffé, samt 
en fullsorterad shop.

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

– en upplevelse vid Mörrumsån

Karlshamns Golfklubb är 

idag en 36-hålsanläggning 

i Mörrum. 



Telefon +46 485 800 00                     
Hemsida www.ekerum.com
GPS 56 47.1716N   16 33.8766E       
Golfpaket Ja, fl era alternativ, se www.ekerum.com

Park-, hed- och skogsbanorna 
Långe Jan och Långe Erik har 
generösa fairways och stora 
greener, en lagom och utmanande 
blandning av längd, vatten 
och knepig puttning. Banorna 

går fram i en kulturhistorisk 
miljö på landborgskanten ned 
mot Kalmarsund. Lägg till
detta en 9-håls- och en kort-
hålsbana, ett digert kurs- och 
lektionsprogram och du får en 

komplett golfresort.
Men en perfekt resa kräver 

mer än bra golf. I den nyrenove-
rade restaurangen i biblioteks-
miljö kan ni välja att äta från 
buffén eller avnjuta en tre-
rätters middag med utsökt vin. 

Den nya baren som ligger 
centralt placerad, skapar ett 
naturligt blickfång och gömmer 
en skön lounge framför brasan.

Om vädret tillåter – vilket 
det oftast gör på Öland – varför 
inte avnjuta en god drink på 
verandan, med en magnifik 
utsikt över Kalmarsund och 
solnedgången?

Passa på att ta en paus i 
Spa Ekerum, där du finner 
behandlingar för kropp och själ 
eller besök Ekerum konsthall 
för kulturupplevelser.

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Ekerum Golf & Resort 
– en fulländad golfanläggning

Med två riktigt bra 18-hålsbanor, restaurang, pub, golfshop, 

spa, konsthall och boende i lägenhet – vackert placerad vid 

Långe Jans första hål – bjuder Ekerum Golf & Resort på en 

perfekt helhetsupplevelse för golfaren.

Banan, par 71, är en utmaning 
för både nybörjare som scratch-
spelare. Den går omväxlande 

Telefon +46 485 272 25                     
Hemsida www.olandsgk.se
GPS 57 07.9948N   16 58.3018E       
Golfpaket Ja, se www.olandsgk.se

Ölands GK
Ölands GK är Ölands äldsta golfbana med 18 fi na hål och 

greener som uppmärksammats av svenska golftidningar.

på alvarmark och i storvuxen 
lövskog. På våren blommar 10 
sorters orkidéer – du har fri 

dropp för dem.
Efter en runda på golfbanan 

kan du varva ner och njuta av 
landets bästa raggmunkar.

Kommer du med husbil eller 

husvagn erbjuds du parkering 
med eluttag. 

Ölands GK erbjude även 
prisvärda golfpaket med olika 
boendealternativ.
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Grönhögen - en riktig Linksbana!

Välkommen!

Grönhögen Links är ritad av Ryder Cup-spelaren Pierre Fulke och är en golfutmaning utöver det vanliga.

Från alla tee har du havskontakt och vinden från det vackra Kalmarsund ger dig hela tiden nya golflägen 

där du måste använda huvudet, för att spela rätt. Att spela en runda på banan är att göra sig själv orätt. 

Ingen klarar att hålla sitt handicap! Man måste göra minst två rundor för att förstå att varje slag är ett 

övervägande om vindriktning, vindstryka och linksbanans rull. 

Golfvägen 1    380 65 Grönhögen    Tel. 0485 - 665 990    www.gronhogen.se

Grönhögen är en av Sveriges solsäkraste platser

Rankad Sveriges 8:e bästa bana

Foto: Peter Cordén
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Rankad Sveriges 8:e bästa bana

WärdshusBanan Golfpaket Events Klubben

Recensionen i Golf Digest 2005: 

”att på Grönhögen Golf links kan man spela ett helt liv utan att det blir tråkigt” har sin riktighet.

Ett annat kapitel är 69 torvbunkrar som inte gör spelet enklare utan kräver en alldeles speciell touch att forcera.

Men man lär sig så länge man lever. Ta chansen och spela stressfri golf under någon eller några dagar på

Grönhögen Golf Links eftersom banan dessutom har bra boende, god mat och dryck. Även om det är en bit för alla 

besökare att färdas till Ölands södra udde så är det värt besväret då resan bjuder på storslagen natur utmed Alvaret.

Har du bråttom så har golfbanan en egen landningsstrip om du föredrar att komma med flygplan.



På Växjö Golfklubb utgår man 
ifrån att dagens golfare söker 
upplevelser. Du som besöker 
anläggningen ska få det. Förra 
året inleddes ett samarbete med 
banarkitekten Pierre Fulke för 
att utveckla och ständigt 
förbättra banan. 

I år har man byggt en djungel-
bana för de allra minsta och för 
dem med barnasinnet i behåll, 
på övningsområdet håller man 
på att bygga en korthålsbana 

som ska invigas senare i år och 
på banan jobbar man med 
”Tema röd”. ”Tema röd” är en 
satsning som bygger på att göra 
banan mer attraktiv och spel-
vänlig från röd tee. Detta inne-
bär att det byggs nio röda tees 
som ska göra att spelupplevelsen 
blir större. 

Klubbens 50-årsfirande ska 
givetvis uppmärksammas och 
fi randet inleds med en jubileums-
helg den 21-24 maj där tävling 

och social samvaro är i fokus. 
Jubileumsåret avslutas med en 
stor tävling och jubileumsfest 
den 26 september. Alla är 
välkomna att delta i fi randet!

Du som gäst är värdefull och 

Växjö Golfklubb
– golf blir bättre hos oss!

I hjärtat av Småland ligger denna pärla som i år fi rar 50 år. 

Växjö Golfklubb är en parkbana som ligger i en vacker miljö 

belägen mitt i ett naturreservat. Här fi nns utmaningar för 

alla kategorier golfare, med 18 spännande och utmanade 

golfhål, en djungelbana och ett unikt träningsområde. 

Telefon +46 470 215 15                      
Hemsida www.vaxjogk.com
GPS 56 55.0212N   14 46.3469E       
Golfpaket Ja, fl era alternativ, se www.vaxjogk.com

ska känna dig speciell. Besöker 
du anläggningen på din födelse-
dag får du 50 procent rabatt på 
greenfeen och blir bjuden på 
lunch. Växjö Golfklubb – golf 
blir bättre hos oss!

Telefon +46 370 33 63 30                      
Hemsida www.isaberggolf.com
GPS 57 26.3262N   13 39.1984E       
Golfpaket Ja, fl era alternativ, se www.isaberggolf.com

Isaberg Golfklubb bildades 
1968 och är belägen i den gamla 
bruksmiljön vid Nissafors Bruk 
och är i sig en fantastisk natur-
upplevelse med utsikt och vyer 
utöver det vanliga. Östra och 

Isabergs Golfklubb

Västra banan har totalt 36 hål 
och är en kombinerad park- och 
skogsbana med medelnivå i 
svårighetsgrad. 

Banorna är mycket välskötta 
och i absolut toppform. Sköna 

sommardagar kan du koppla av 
på välrenommerade Golfkrogens 
veranda, med utsikt över inspelet 
på Västra banans 18: e hål. Vad 
sägs till exempel om en kall 
öl med utvalda danska små 
smörrebröd? 

Önskar du fila på färdig-
heterna kontaktar du klubbens 
Londonfödda ”pro” Stephen 
Carpenter som 1997 tilldelades 
”The PGA of Europe 5 star golf 

professional of the year award”.
För greenfeegäster fi nns kända 

Hestravikens Värdshus och 
Isaberg Fritid & Konferens som 
båda erbjuder mycket bra golf-
paket inom ett par kilometers 
avstånd. Nytt sedan en tid tillbaka 
är att golfklubben också kan 
erbjuda övernattningsmöjligheter. 
Mer om detta fi nns på hemsidan.

Längs Nissastigen, ett stenkast från riksväg 26, fi nner 

du Isaberg Golfklubb, som kan erbjuda två av Sveriges 

vackraste och mest uppskattade golfbanor!
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Ombergs Golf ligger i Stora Lund 
vid Vätterns östra strand. De svagt 
kuperade 18 hålen, som designats 
av Pierre Fulke och Bengt Lorichs, 
är naturligt utlagda och följer 
den unika naturen för området. 
Här hittar besökaren vackra 
omgivningar som präglas av 

närheten till Vättern. 
De mycket välskötta greenerna 

och fairways är speciellt upp-
skattade av besökare. Banorna 
har Penn A4-gräs, som garanterar 
golfare en optimal känsla och 
dessutom är bättre för miljön. 
Greenerna är också byggda 

med de senaste teknikerna inom 
dränering. 

Förutom 18-håls banan har 
Ombergs Golf även ett välskött 
övningsområde där de erbjuder 
driving range, övningsgreen för 
inspel och bunkerspel samt fyra 
övningshål i identiskt skick med 

Ombergs Golf
– Östergötlands bästa bana

Telefon +46 144 121 60                     
Hemsida www.ombergsgolf.se
GPS 58 15.3573N   14 37.5396E       
Golfpaket Ja, från 1 195 kr

Ombergs Golf erbjuder en stor variation på både banan 

och naturen som omger den, från vindsvepta hedlandskap 

till skog, idylliska kohagar och stränder. Det är en bana du 

aldrig glömmer och alltid vill komma tillbaka till. 

övriga banan. 
De är mycket stolta över 

utmärkelsen "Östergötlands 
Bästa bana”. 

På Ombergs Golf hittar du allt 
på samma ställe. De nybyggda 
golfhotellen med totalt 160 
bäddar ligger alldeles i anslutning 
till golfbanan och restaurangen.
Du kan även koppla av i relax-
avdelningen med bastu och 
bubbelpool. Den beräknas vara 
färdigbyggd i juli 2009.

I närheten hittar du även bad-
vikar i Vättern och Ombergs 
fantastiska natur och kultur. 

Du kan välja mellan 61 topp-
moderna dubbelrum, men också 
budgetalternativ där dusch och 
toalett finns i korridoren. De 
enklare rummen fi nns som enkel, 
dubbel- och fyrbäddsrum.

Vesterby

Vesterby har etablerat sig som en 
av Östergötlands mest omtalade 
och uppskattade golfbanor. 
Intresset för banan, boendet, 

relaxen, restaurangen och olika 
evenemang är på topp. 

Här kan du koppla av en hel 
weekend utan att fl ytta dig från 
området. Spel, boende och 
restaurang gör att bilen kan stå 
till söndag kväll.

Södra Banan

Det är på Södra banan som 
precisionen i spelet kommer till 
sin rätt. Här fi nns det inte mycket 
plats för den som tror att golf är 
att slå långt. Här gäller det att 

planera varje slag, både i sida och 
längd. Genom fina hagmarker 
sträcker sig 18 spännande hål. 
På fem hål vaktas greenerna 
av vatten. Många av hålen är 
kortare än på en normal bana. 
Hålen är byggda så med avsikt, 
men det betyder inte att banan 
är lättare, utan mer spännande 
och roligare.

Norra Banan

Här får du egentligen tre banor 

På Landeryd kan du välja 

mellan tre natursköna 

18-hålsbanor med varierande 

karaktär; Norra Banan, 

Södra Banan och Vesterby. 

Det fi nns även en 9-håls 

korthålsbana med riktiga 

greener där du kan vässa 

ditt korta spel.

Landeryds Golfklubb

i en, den börjar i ett vänligt 
parkområde. Efter tre hål är du 
ute på ett hedlandskap som får 
dig att tro att du är på en skotsk 
kustbana. Från hål 7 till 13 är 
det skog, ekdungar och berg som 
kantar hålen. Sedan är du tillbaka 
på den böljande heden och 
avslutningshålen som går i ett 
öppet parklandskap. Från back-
tee håller banan mästerskapsmått 
och från klubbtee är den ett 
utmärkt test på ditt handicap.

Tre natursköna 18-håls banorTelefon +46 31 36 22 00, +46 31 36 22 00                      
Hemsida www.landerydsgolf.se
GPS 58 14.3700N   15 40.0500E       
Golfpaket Ja, se www.landerydsgolf.se
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– Sveriges mest kompletta anläggning



Mitt i skärgårdssamhället 

Loftahammar ligger en av 

Sveriges bästa 9-hålsbanor, en 

utmanande fullängdsbana med 

sina 6 380 meter från vit tee.

Banan ligger i kuperad skogs- 
och parkterräng med inslag av 
ståtliga ekar. Greenerna är sådda 
med det stryktåliga och snabb-
växande Penn A1-gräset. Ett väl 

Telefon +46 493 689 22                     
Hemsida www.loftahammarsgk.se
GPS 57 54.495N   16 41.928E       

tilltaget och komplett övnings-
område med puttinggreen, 
övningsbunker, chippinggreen, 
pitchinggreen och driving range 
med 12 utslagsplatser, varav en 
under tak, ger både nybörjaren 
och den erfarne golfaren utmärkta 
möjligheter till träning.

Banan är centralt belägen, 
bakom kyrkan, med gångavstånd 
till affärer, gästhamn, restauranger 

och vandrarhem. 
På anläggningen fi nns en liten 

men välsorterad golfshop med 
allt det nödvändiga för golfaren 
och en kiosk med enklare 
förtäring. Du kan hyra golfbil, 

Loftahammar

golfvagn eller elvagn. 
Från E22 cirka 3 mil norr om 

Västervik svänger du av vid 
Björnsholm väg 213 mot 
Loftahammar och kör 17,5 km. 
Sedan följer du skyltar i samhället.
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Banan är rankad topp 5 i 

Småland. Sommen ramar in 

hålen. Lunchen serveras en 

chip från 18: e green av en 

krögare som letat sig hit från 

Aquavit och Sturehof. Få 

klubbar ger så mycket för 

greenfeen som Tranås!

Starkaste intrycket gör 15: e 
”sjöhålet”, där du från en udde 
i Svartån slår in över en vatten-
spegel som ibland gästas av 

traktens tranor. Vattenvyerna 
och parkkaraktären förstärks 
bitvis av skog. 

Banan är överlag lätt att gå 
och har korta avstånd mellan 
hålen. Värmer upp gör du på 
korthålsbanan pay & play, 
också den invid sjön. Swingen 
finslipar du i swingstudion 
inför höghastighetskamerans 
och ”pro” Steven McDaniels 
analyserande ögon. 

Behöver du komplettera  med 

klädsel eller utrustning, så fi nns 
det en välfylld shop. 

Generösa golfpaket där du 
kombinerar greenfee-spel med 
mat, träning och boende kan du 
läsa om på klubbens hemsida. 
Tranås GK bjuder nämligen inte 
bara på fi n golf utan också på en 

matupplevelse av rang. Skälet till 
det är krögare Martin Dahlgren, 
som gick från Aquavit och 
restaurang Sturehof för att dela 
med sig av sin kärlek till när-
odlade råvaror med greenfee-
gästerna och medlemmarna på 
Tranås 19: e hål.

Birdie nam nam 

Telefon +46 140 311 661                   
Hemsida www.tranasgk.se
GPS 58 03.2060N   58 03.2000E       
Golfpaket Ja fl era olika, se www.tranasgk.se

– mitt i byn

– Tranås GK
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Banorna karakteriseras av bild-
sköna öppna fält med träddungar 
och klippformationer, tät skog i 
kuperat landskap, samt flera 
vackra, utmanande hål med 
inslag av vatten. Banorna är 
skapade av en av USA: s hetaste 
banarkitekter – Brian Curley, 
som var hänförd av det bölj ande 
sörmländska landskapet första 

gången han såg det. 
Klubbhuset smälter in i de 

vackra omgivningarna, med 
Turinge kyrka och Vidbynäs 
Slott i närheten. Här hittar du 
golfshop, sportsroom, restaurang 
samt sällskapsutrymmen. 

På restaurangen Vidbynäs Kök 
kan du sitta ned vid vackert 
dukade bord och blicka ut över 
avslutningshålen. 

Vidbynäs Golf har också 
en stor relaxavdelning, med 

tillhörande uteplats, där du bjuds 
in till en stunds avkoppling i en 
avstressande miljö. Här fi nns en 
bastu med plats för 24 personer 
och utsikt över det 18: e hålet på 
South Course. Hos den legitime-
rade naprapaten Niclas Berglund 
kan du boka in dig för en naprapat- 

Vidbynäs – harmoni och variation i hänförande landskap

Telefon +46 8 554 90 600                    
Hemsida www.vidbynasgolf.se
GPS 59 11.4682N   17 26.4910E       
Golfpaket Ja, se www.vidbynasgolf.se

och massagebehandling. 
Med en övernattning på 

Vidbynäs Slott, blir besöket en 
än mer komplett upplevelse. Här 
finns 69 dubbelrum belägna i 
bullerbyliknande röda villor, 
med vita knutar och utsikt över 
golfbanan och parken.

Vidbynäs Golf erbjuder 

numera en anläggning med 

36+9 hål.

Ärila annons



Ullna annons
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Här kan ni njuta av den lugna 
atmosfären, närheten till golfen 
och naturen. Hotellet, krogen 

Åda Golf & Country Club
– Trosas golfpärla nummer ett

Vid infarten till Trosa, 

endast 45 minuter med bil 

från Stockholm, ligger 

Åda Golf & Country Club.

och golfbanan är beläget mitt i 
Åda Säteriets före detta vilthägn 
som tidigare haft uppfödning av 
vildsvin, kronhjort, dovhjort 
och muffl onfår. Bli inte förvånad 
om du ser några av dessa djur 
ute på golfbanan när du är ute 
och spelar. Chansen att du ska 

se vildsvin på banan är dock 
begränsad genom att ett staket 
satts upp runt banan.

Förutom 18-hålsbanan,  
fi nns goda träningsmöjligheter i 
form av en driving range, 
puttinggreen och övnings-
område samt ett klubbhus som 
är byggt i klassisk stil. Hotellet 
på Åda är beläget 50 meter från 
klubbhuset och 20 meter från 
första tee och är verkligen ett 
golfhotell i dess rätta bemärkelse. 
Alla 18 dubbelrum har fått 
sina namn och viss inredning 
av klassiska banor i England, 
Skottland och Irland. 

Åda Golf & Country Clubs 
målsättning är att vara en 
av Sveriges mest attraktiva 
golfanläggningar. Ambitionen 
har inte varit att enbart skapa en 
golfbana, utan också en 
mötesplats för rekreation och 
möten mellan människor.

Telefon +46 156 182 90
Hemsida www.adagolf.se
GPS 58 55.806N   17 32.2774E  
Golfpaket Ja, fr 675 kr person/natt, se www.adagolf.se



Stockholmare,
välkomna hem!

Läs mer på www.capitalgolf.se

Hälften av alla golfare i Stockholm är medlemmar i banor i andra 
regioner. Vi tror att de flesta skulle vilja vara medlemmar i Stockholm 
men att det inte funnits tillräckligt bra alternativ för dem.

Det gör det nu.

Capital Golf är till för dig som vill spela i Stockholm till ett lågt pris 
med en stor variation.

Välkommen hem!



45

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information

Björklidens GK är en av Sveriges största golfklubbar – öppen för alla! 
Klubben har tre fantastiska banor.

Den exotiska Björkliden Arctic Golf Course, 25 mil norr om polcirkeln, är en av världens 100 mest 
spektakulära banor enligt golfmagasinet Golf World.

Den citynära Bromma Golf, med 9 hål och 80 utslagsplatser, granne med flygplatsen.
Nytillskottet Bodaholm som har 18 varierande och kuperade hål, 6 korthål och 

Europas längsta drivingrange. 5 minuter från E4:an vid avfart Arlandastad.
Välkommen som medlem (senior 1.095:-, junior 550:-, knatte 250:-)

eller som greenfeegäst på våra pärlor.

En klubb. Tre pärlor!

08-564 888 30/40   www.bjorklidensgolfklubb.se

Askersunds Golfklubb 
– seasidebanan vid Vättern

Banan har generösa fairways 
och varierande storlek på 
greenerna, helt enkelt en lagom 
och utmanande blandning av 
längd, vatten och fantastisk 
utsikt över norra Vättern. Den 
leder genom en kulturhistorisk 
miljö där historien är präglad 
av gammal gruvhistoria med 
brytning av zink. 

I restaurangen erbjuds du 
och ditt sällskap luncher och en 
á la carte-meny och där fi nner du 
några av regionens specialiteter. 
På terrassen kan du njuta av 
solen, god mat och dryck, samt 
inte minst en fantastisk utsikt 
över golfbanan med Vättern 
som ett glittrande smycke i 
bakgrunden. 

Askersunds Golfklubb erbjuder 
också shopping av det senaste 

inom golfmodet i golfshopen och 
boende på några av regionens 
hotell eller på klubbens husvagns-
parkering. Kom och umgås på 
Askersunds Golfklubb!

Telefon +46 583 349 43                      
Hemsida www.askersundsgk.com
GPS 65 26 013N   14 53.509E       
Golfpaket Ja, fl era olika, se www.askersundsgk.com

Askersunds Golfklubb är 

en komplett golfanläggning 

med 18 hål och har  en av 

få riktiga seaside-banor i 

Sverige.



– spela på en av Mälardalens populäraste golfbanor!

träningshål. Banorna mäter 
5 709 meter (gul) och 4 648 
meter (röd).

Den stora, närbelägna parke-
ringen med särskild avdelad 
husvagnsparkering, möjligheten 
till boende i närområdet samt den 
välrenommerade golfrestaurangen 
gör Orresta till en komplett 
golfanläggning och en fantastisk 
golfupplevelse.

Den trevliga konferens-
anläggningen står också till 
tjänst med utformning av 
företagsarrangemang för såväl 
det lilla som det stora företaget. 

Orresta Golf & Konferens 
känns som en en välkomnande 
och naturlig träffpunkt.

Den lätt kuperade park- och 
skogsbanan har lyckats med 
det som är så svårt att förena, 
nämligen att vara en förlåtande 
bana för de med högre handicap 
samtidigt som den är rejält 
utmanande för de med lägre 
handicap.

Bo på ”Herrgården” – endast 
50 meter från första tee och 
reception/restaurang – i något 
av de nyrenoverade sex rummen, 
samtliga med toalett. Centralt 
beläget finner ni det stora 
träningsområdet med driving 
range, puttinggreener, särskild 
bunkerträningsplats, pitching- 
och chippinggreen.

Dessutom fi nns övnings- och 

Orresta

Telefon +46 171 44 32 20                     
Hemsida www.orrestagolf.se
GPS 59 39 2241N   16 50.1877E       
Golfpaket Ja, från 695 kr, se www.orrestagolf.se

Orresta Golf & Konferens, nu med boende, erbjuder 

golfspel i två landskap, Uppland och Västmanland.

Söderby Golf 
– ägs och drivs av makarna Jonas och Gabriella Ekström

Söderby Golfanläggning är 
vackert belägen i natursköna 
Näsdalen med endast sju minuters 
bilresa från Uppsala centrum.

18-hålsbanan invigdes 2004 
och räknas redan som en 
av Upplands allra bästa banor, 
känd för sina fantastiska 
greener och den omgivande 

Telefon +46 18 430 19 70                     
Hemsida www.soderbygk.se/www.edenhofgk.se
GPS 59 81 1996N   17 49.7607E       
Golfpaket Boende på banan samt hotellpaket i Uppsala

familjära atmosfären.
Våren 2008 arrangerade 

Söderby den mycket prestige-
fyllda mästerskapstävlingen 
SAS Masters Tour och fick 
mycket fina vitsord av såväl 
amatörer som professionella 
spelare. Den 3-6 juni 2009 
kommer SAS Masters Tour 

tillbaka till Söderby, vilket ses 
som ett utmärkt betyg för 
anläggningen. 

Vid 18:e greenen ligger 
Söderbys klubbhus. Där finns 
restaurang Söderby Golf & Krog, 
en fin samlingsplats med 
gamla anor från 1600-talet. 
Sedan 2008 fi nns i klubbhusets 
nedre lokaler även en av Sveriges 
största ”on course” golfshoper, 
som ingår i Golfstore-kedjan. 

Under hösten och vintern 
2008-2009 har Söderby Golf  
utökat sin satsning med flera 
nyheter till anläggningen. Till 
dem hör en nybyggd studio för 
customfi tting, belägen vid rangen. 
I samband med byggnationen har 
åtta utslagsplatser på rangen 
försetts med tak. 

Söderby har under vintern 2009 

även renoverat delar av gårdens 
stenladugård till inomhushall 
med fem golfsimulatorer, för att 
utveckla vinterträning. Under 
våren planeras även att bygga nio 
övernattningslägenheter med 
totalt 36 sängplatser; Söderby 
Golf Lodge. Detta beräknas vara 
klart i början av juni 2009.

Som en av få golfanläggningar 
i Sverige som forsätter att öka 
både i medlemsantal och greenfee-
gäster varje år, ser Söderby Golf 
fram mot en ny och spännande 
säsong 2009.

Söderby Golf driver sedan 2006 
även Edenhof Golf i Bälinge norr 
om Uppsala. Mer information 
fi nns på www.edenhofgk.se

Den 3-6 juni 2009 arrangerar Söderby Golf mästerskaps-

tävlingen SAS Masters Tour.
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Banan är en park- och skogs-
bana i typisk uppländsk natur 
och är mycket centralt belägen i 
Enköpings kommun – Sveriges 
närmaste golfbana i Sveriges 
närmaste stad. 

De första 9 hålen spelas, som 
det känns, i en allé av björkar. 
Har man spelat de smala banorna 
norr om Barcelona känner man 
igen sig på något vis. Här går 
det alltså inte bara att klappa 

till bollen, utan man måste även 
tänka till, vilket gör det hela 
mer spännande. 

De sista 9 hålen har en helt 
annan karaktär; fairways är 
bredare och större att spela på. 
Ett hål man minns är 5: an,  ett 
par 5 hål på knappa 500 meter 
från gul tee som inbjuder de långt-
slående till att skära dogleggen 
och avslutas med en utmanande 
green intill det nya vattenhindret.

Hål 13, ett par 4 på 234 meter, 
är en verklig utmaning för 
de låghandicapare som vill 
försöka nå greenen på ett slag. 

Avslutningen blir ännu tuffare 
med det smala, men vackra hål 
18 in mot klubbhuset.

Lägg därtill en utmärkt 
restaurang och en mycket upp-
skattad tränare så förstår ni att 
Enköpings Golfklubb är en 
mycket komplett golfanläggning 
med fi n golf, mycket glädje och 
stor gemenskap.

Enköpings Golfklubb kan från 

och med i år erbjuda den nya 
tjänsten ”live leaderboard” från 
MyGolfTour, på alla tävlingar. 
”Live leaderboard” innebär att 
alla tävlande hela tiden har 
tillgång till aktuell ställning. 

Ring för tidsbokning eller 
diskutera din nästa företagsgolf 
på Enköpings Golfklubb.

Enköpings GK bildades redan 

1970 och är en av Upplands 

äldsta banor. 

Telefon +46 171 364 84                     
Hemsida www.enkopinggolf.se
GPS 59 38 3035N   17 07.7850E       
Golfpaket Ja, från 895 kr, se www.fi rsthotels.se

Enköping – den naturliga mötesplatsen
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Frösåker Golf & Country Club 
är en komplett golfanläggning 
med en särpräglad atmosfär. 
Med den imponerade huvud-
byggnaden från 1600-talet 
och med banan anlagd intill 
Mälarens strand, erbjuds såväl 

Frösåker
– en minnesvärd runda

Spelar du golf är Frösåker 

en upplevelse utöver det 

vanliga.

Telefon +46 21 30 96 00                     
Hemsida www.fgcc.se
GPS 59 32 1889N   16 45.308E       
Golfpaket Ja, ring 021 30 96 00

högklassig golf som härliga 
naturupplevelser. Golfklubben 
ligger cirka två mil från Västerås 
centrum. Med en egen marina vid 
14: e hålet fi nns även möjlighet 
för golfaren att komma med båt 
till banan.

Anläggningen öppnades 
1989 och rankas i GolfDigest 
senaste ranking bland de tio 
bästa i landet. 18: e hålet är ett 

majestätiskt par 4 hål och och 
har 2005 röstats fram som 
Sveriges bästa avslutningshål. 
72-par banan är en utmaning 
för såväl elitspelare som 
hobbygolf are. 

I augusti 2008 genomfördes 
TPC by Annika, med bland 
annat Annika Sörenstam i start-
fältet. Ett antal tävlingar på 
Telia Tour har genomförts på 
Frösåker, den senaste 2006.

Söker ni en trevlig konferens-
lokal i ett lugnt och stillsamt 
område finns den möjligheten 
i klubbhuset, som tar emot 
110 sittande deltagare. 

Frösåkers Krog, som ligger 
i direkt anslutning till banan, 
serverar dagens lunch och 
á la carte. Dessutom anordnas 
även företagsfester och familje-

middagar. Det fi nns möjlighet 
till enkelt boende vilket bokas 
genom Frösåkers Krog, på 
telefon 021-30 96 00. En stor 
och välsorterad golfshop hittar 
du naturligtvis också på 
anläggningen.
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Amerikanen Gene Oberto var 
dock lätt tveksam när han i sin 
jakt på Sveriges 30 bästa banor 
för boken The Swedish Golf 
Experience, begav sig till 
Idrefjällens golfbana. Men 

Idrefjällens Golfklubb har 

av golfjournalisterna i 

Sverige utsetts till ”Årets 

golfklubb 2008”. Dessutom 

utsågs Idrefjällens golfbana 

härom året till Sveriges 

vackraste bana av tidningen 

Svensk Golf.

Idrefjällens golfbana
 – en lockande kombination av charm och skönhet



efter att ha tagits med storm av 
banan, människorna och den 
magnifi ka fjällmiljön, var även 
han frälst. Enligt honom är Id-
refjällens golfbana utan tvekan 
Sveriges bästa golfupplevelse.

– Framförallt är det den 
varierande och spännande 
layouten med vildmarken in 
på knuten och den mäktiga 
fjällvärlden i fonden som gör 
banan så speciell, säger banans 
”pro”Fredrik Litzén.

De flesta som kommer hit 
kommer tillbaka. Det som lockar 
förutom banans klass, utmaning 
och skönhet är den familjära 
stämningen. Personalens värme 
får både proffs och amatörer att 
känna sig välkomna. 

För att få ut optimalt av 
golfäventyret är det bäst att 
avsätta några dagar. Bor du på 
Idre Fjäll fi nns allt från pris-
värda stugor och lägenheter till 
förstklassigt hotellboende på 
Pernilla Wiberg Hotel.

Här har du även tillgång till 
hela Idre Fjälls stora aktivitets-
utbud med bland annat ridning, 
mountainbike och forsränning, 
samt självklart god mat och dryck.

Telefon +46 253 202 75                      
Hemsida www.idregolf.se
GPS 61 52.3149N   12 41.3956E       
Golfpaket Ja, se annonser

Bo på ett riktigt fjällhotell
Storsätra Fjällhotell är ett av få fyrstjärniga hotell i fjällvärlden. 
Bo hos oss i Grövelsjöfjällen och spela golf på Idrefjällens golfbana.
Charmfull fjällmiljö med relax och varmbad vid forsens strand. 
Lugn atmosfär med omtalat god mat. Nybyggd pianobar.
Helpension från 880 kr. 20% på greenfee.

tel 0253-231 50, www.storsatra.se
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Det är vackert här vid foten 

av Åsledsberget, Limsjön med 

sitt rika fågelliv ger en natur-

känsla som är en lisa för själen.

Telefon +46 247 146 40                      
Hemsida www.leksandsgk.se
GPS 60 45 2002N   15 01.9017E       
Golfpaket Ja, se www.leksandsgk.se

Sedan 1984 har man kunnat spela 
på 18-hålsbanan på Leksand 
Golfklubb. Banan är ritad av Nils 
Sköld och har senare genomgått 
förändringar med hjälp av Bengt 
Lorichs och egna klubbkrafter. 

Banans lätt kuperade karaktär 
är omväxlande för alla spelare. 
Banan kan vid gul tee 5 454 m 
tyckas lätt, men den bjuder på bra 
motstånd för låga scorer. 

I anslutning till klubbhuset 
fi nns två puttinggreener, driving 
range med tolv utslagsplatser 
under tak, samt närspelsanlägg-
ning för egna bollar. 

Restaurangen har uteplats och 
utsikt över 18: e hålet.

Sollerö – utsikt på Solens ö
1990-91 skapade Jeremy Turner Sollerö Golfbana som blivit 

något av en utmaning för många som besöker Siljan.

Telefon +46 250 222 36                      
Hemsida www.solgolf.nu
GPS 60 62 2264N   14 38.9256E       
Golfpaket Fr 755 kr för 2 pers i stuga, 1 natt + 1 greenfee 

Banan är lång, smal, relativt 
flack och bitvis utmanande 
men kompenseras via slopen. 
Nästan alla hål är separerade 

från varandra och ligger vackert 
belägna i skogs- och hedland-
skapet på Solens ö i Siljan. Vid 
hål 5 har du Sollerö kyrka som 

riktmärke rakt mot greenen. 
De fl esta hål har stora, vackra 

greenområden. Träningsområdet 
består av driving range, bunker 
och puttinggreen. Banan har 
unikt läge med närhet till bad, 

camping, restaurang och stug-
uthyrning. Dessutom är Solleröns 
kulturbygd, med allt från Karl 
Lärkastugan till vikingagravar 
och grodserenader, ett intressant 
besöksmål i sig.

Leksand
– omväxlande och fågelrikt
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Telefon +46 8 564 888 30                      
Hemsida www.bjorklidensgolfklubb.se
GPS 68 24.3523N   18 40.9654E       

Banan är utsedd till en av världens 
100 mest spektakulära banor av 
det ansedda, internationella golf-
magasinet Golf World. 

En klok strategi är att ta med 
järnklubbor. Sandwedgen kan du 
plocka ur bagen då snösmältningen 
gör att inga bunkrar har gått 
att anlägga. En snöwedge kan 
däremot vara bra att ha då snön 

ibland ligger kvar på sina håll vid 
säsongsstarten i början på juli. 

Stanna gärna till vid lappkåtan 
för en fi ka och fantastisk utsikt 
över Torneträsk. Hela banan är en 
enda vandring med magnifika 
utsiktspunkter som de norska 
fjällen och framför allt Lapporten. 

Scoren? Ja, den brukar bli lite 
högre än på andra banor…

En spännande golfupplevelse väntar på dig 25 mil norr om 

Polcirkeln. I samklang med en magisk midnattssol och mäktiga 

fjällvyer ger Björklidens golfbana dig en rejäl utmaning. 

– europas sista vildmark
Björkliden

Vill ni spela på en riktigt tuff 
mästerskapsbana så väljer ni 
med fördel Avan. Gamla banan 
är en skogsbana där man ibland 
måste planera sina slag för att få 
maximal utdelning. På ”pay-and-

Gävle Golfklubb har i dag två 18-hålsbanor, Avan och 

Gamla banan, samt en 9-håls ”pay-and-playbana”. Båda 

banorna har sin egen charm, prova och se vilken som 

blir er favorit.

Gävle GK
– kom närmare golfen

Telefon +46 26 12 03 38                      
Hemsida www.gavlegolf.com
GPS 60 42.0466N   17 10.6577E       

playbanan” kan du ha fi na 
aktiviteter med bland annat 
kickoffer, kund-, personal- 
eller leverantörsaktiviteter. 
Kompisgänget kan också 
testa sina kunskaper där. 

På klubben säljs hela paket-
lösningar med grupplektioner, 
bag- och klubbhyror, golfspel 
samt en à la carte efter avslutad 
runda. Klubbens rykte har 
blivit bättre och bättre för varje 
år tack vare att banornas 
kvalitet höjts markant. Många 
gäster uppskattar att spela här 
och klubben har cirka 20 000 
gästspelare. Gör gärna ett besök 
du också. Hotellen i Gävle har 
golfpaket till bra priser.

Ett besök på Gävle Golfklubb 
är ett bra sätt att komma 
närmare golfen. 

”Frågan är om det fi nns en bätt-
re anläggning när det gäller att 
kombinera golfspel med andra 

naturnära upplevelser som fjäll-
fiske, fjällvandring och jakt” 
Ur tidningen Svensk Golf

– en komplett golfanläggning
Klövsjö-Vemdalen 

Telefon +46 682 234 94                      
Hemsida www.kvgk.se
GPS 62 28 9249N   14 14.2128E       
Golfpaket Ja, från 425:- per person och dygn
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