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STUART APPLEBY
Stuart has a great fit with the brand and plays an important role to help 

continuing building a strong golf brand and develop great products.

www.cutterbuck.eu

OUR HOME IS THE 
PACIFIC NORTHWEST
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BrunnBy gård
golfpaket

Tack vare nordvästra Skånes milda klimat kan vi 
erbjuda golfspel i stort sett hela året, på några av 
Sveriges bästa och vackraste banor. Vi erbjuder 
golfpaket med övernattning samt greenfee på 
Allerum GK, Ängelholm GK, Örkelljunga GK, 
Mölle GK eller S:t Arild GK. På kvällen serve-
ras en tvårätters gourmetmiddag. Efter en skön 
nattsömn dukar vi upp frukostbuffé. 

Från sek 1365 per person i dubbelrum

Bokning och information:
Brunnby Gård 042-35 30 00,
Höganäs Turistbyrå 042-33 77 74, 
www.golfno1.se
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s Välkommen att spela 
golf på kontinenten!
Kontinenten? Ja, du läste rätt. Det är inte bara det kontinentala liv vi 
lever här med folkvimmel, god mat och dryck - nordvästra Skåne 
tillhör kontinenten rent geografiskt. För vid Hallandsåsen och 
Söderåsen går gränsen mellan den skandinaviska och kontinen-
tala plattan. Du ser det när du kommer norrifrån. Landskapet blir 
plötsligt lummigt och böljande. 
    Och eftersom Skåne har hav på tre sidor är klimatet maritimt.
    Visste du att nordvästra Skåne har världens näst högsta koncentration 
av golfbanor. Bara Florida ligger före - men också betydligt längre 
bort. Njut av vår fascinerande natur när du spelar några av Sveriges 
absolut bästa banor – välj och vraka bland 25 klubbar och 513 hål 
– alla inom 40 min från Helsingborg! Och 7 av banorna ligger på 
Sveriges 50-bästalista!
    I nordvästra Skåne spelar vi golf året runt och vi vill gärna att 
även du ska upptäcka våra fantastiska golfmöjligheter. 
    Därför har vi tagit fram några riktigt bra paketerbjudanden till dig.

                                    Du hittar ännu fler på www.golfno1.se

FÄRjETRAFIK MELLAn 
HELSInGBORG OcH HELSInGØR

www.golfno1.se

golFresort 
landskrona
Borstahusens semesterby ligger mitt emellan 
stranden och Landskrona golfklubb. ni bor i 
moderna stugor med bekvämt gångavstånd 
till klubbhuset, första tee, restauranger och 
Svenska golfmuseet. I våra golfpaket ingår 
boende och greenfee, med möjlighet att lägga 
till mat och andra aktiviteter.
Två övernattningar med två dagars golfspel på 
bl a Landskrona GK, Rya GK och Svalövs GK. 

Från sek 1045-1870 per person 
(beroende på stugtyp).
Bokning och information: Borstahusens 
semesterby 0418-47 47 30, Landskrona Turist-
byrå 0418-47 30 00,  www.golfno1.se

Båstad & BjärehalVön
gourmetgolf 

Med 117 hål inom 11 minuter är Bjärehalvön en 
perfekt plats för dig som vill spela mycket golf från 
tidig vår till sen höst. Välj mellan flera olika boen-
den samt golfklubbar hos oss. 

Från sek 1300 per person/natt

I priset ingår: 1 del i dubbelrum med frukost på 
hotell och trerätters middag. 1 dagsgreenfee med 
bokad starttid och ”golfpresent” före ankomst. 

Bokning och information:
Båstad Turistbyrå 0431-750 45, 
www.golfno1.se

Flyg snabbt och billigt med kullaflyg från 
Bromma till Ängelholm/Helsingborg flygplats. 
Välkommen ombord! Boka på www.kullaflyg.se

Pris fr sek 295 enkel resa + flygplatshållarens 
avgifter fn. sek 113. Totalpris enkel resa sek 408. 
Priset gäller enkel resa inkl moms.

helsingborg

Brunnby gård

landskrona

Båstad

köpenhamn
FLYG LITE GRÖNARE, FLYG SKÅNSKT.

SKNV GOLF 210x270.indd   1 10-03-30   11.02.12
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Mannen bakom Myten, kvinnan bakom Legenden.
Jag menar såklart Johan Elliott – den svenska golfmogulen som 

står bakom de flesta svenska golfstjärnorna, och Anna Nordqvist 
– golfaren som inte bara ”bestämde” sig för att bli proffs utan också 
satte upp ett ”bäst före”-datum för sig själv. På sidan 6–9 berättar 
de sin historia.
Det är verkligen inga konstigheter…

…att göra allt mellan himmel och jord. Inte som klubbchef i alla 
fall. På sidan 10 berättar Jörgen Kjellgren, ordförande i GAF och 
klubbchef på Rya Golfklubb, om varför han kanske tycker att det 
är bra att det blir ett ”elitskikt” i Sverige.
Det säger bara ”klick”…

…när du väljer mellan golfpaket från minst 100 klubbar och  
anläggningar på Svenska Golfförbundets nya hemsida, sidan 12. 
När man inte vill slå slint.

Årets tävling, Golfpärlor Cutter & Buck Invitational, spelas på 
Elisefarm GC. Det ligger en hel del prestige i potten när Sveriges 
klubbchefer samlas för att möta peggar och slag. Ta del av resulta-
tet från 2009 innan du går ”all in” på årets vinnare. Sidan 14.
Gratis är gott.

Vad sägs om ett golfpaket som skulle kunna tillfredställa själv-
aste Winston Churchill? Vi ger dig möjligheten till gratis boende 
och mat, och framförallt riktigt bra golf. Det enda vi kräver är att 
du lusläser magasinet, motiverar din vinst samt väljer ditt golfställe. 
Årets läsartävling hittar du på sidan 15.

Vi ses på golfbanan!

Cindy Ahrnewald, redaktör Svenska Golfpärlor

Ett starkt utslag, giganternas möte  
på green och ”A Free Lunch”. 

55

Golfpärlor är en produktion av Provisa Sverige AB
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Layout & produktion: Patricia Zar & Niklas Isaksson, Nowa produktion
Tryck: Sörmlands Grafiska
Omslagsfoto: Puma
På omslaget: Louise Friberg och Anna Nordqvist

Mejla synpunkter till: 
synpunkter@provisa.se eller ring +46-(0)8-555 400 00.

Golfpaket.com
samlingsplatsen för Golfpaket
Golfpaket i Sverige, Danmark & Europa med hotell och pensionat.
Sluta leta! Hitta din golfresa på Golfpaket.com

GOLFPAKET • SPAPAKET • WEEKENDPAKET • KONFERENSPAKET
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www.gronhogen.se 0485-665 995 info@gronhogen.se

GOLFPAKET
från 995:-

SPELA LINKSGOLF
PÅ ÖLAND

För endast 995 kr får Du: greenfee, del i dubbelrum i havsnära boende,
smakrik frukost och en utsökt 2-rätters middag!

LinksGolf is GolfPassion
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Anna Nordqvist, 22, hade bestämt sig. Senast 2009 skulle hon bli proffs. 

För Svenska Golfpärlor berättar hon om vad som egentligen hände 2009 
– ett år hon sent kommer att glömma. 

2009 – året då Anna slog ut

Text: Linda Eriksson
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Anna Nordqvist bestämde sig 
för att bli proffs till 2009. Det 
såg dock aningen dystert ut då 
hon inte lyckades få full spelrätt 
på LPGA-touren. 

Genom att vinna Europa-
tourkvalet tryggade hon en spel-
plats för året, men hon kände 
fortfarande att allt var väldigt 
ovisst. 

– Jag kom inte med i många 
tävlingar under våren vilket var 
väldigt jobbigt. Sedan lyckades 
jag vinna min femte tävling som 
proffs och att det var en major 
säkrade en plats på touren. 

Anna var den yngsta svenska 
majorvinnaren hittills när hon i 
juni 2009 spelade hem LPGA-
mästerskapen. Och det var verkli-
gen en rysare. På sista hålet sänkte 
hon en birdie och säkrade segern 
med en marginal på fyra slag. Hon 
avslutade säsongen 2009 som sjua 
på världsrankingen.

– Det går inte att föreställa  
sig pressen under slutvarvet,  
speciellt när det är så mycket 
nytt med alla kameror. Jag kan 
inte förklara mitt oerhörda lugn 
den dagen och det tog ett tag att 
smälta det jag åstadkommit på 
banan under 2009.

Varför började du spela golf? 
– Min pappa och storebror 

introducerade mig och min lille-
bror till golfen när jag var 10 år, 
men jag la av efter bara två  
månader. Jag tog upp golfen 
igen när jag var 13 för att mam-
ma började spela och jag ville 
inte vara sämst i familjen. Efter 
två år var jag nere på singelhan-
dicap och jag utvecklades gan-
ska snabbt. Det var nog först 
när jag fick chansen att spela i 
landslaget som 17-åring som jag 
insåg att jag kunde gå långt med 
golfen.

Hur ser din kontakt med  
Annika Sörenstam ut? 

– Jag är, tillsammans med  
Pernilla Lindberg, en del av  
ANNIKA Team, ett nystartat 
projekt som drivs av bland  
annat Annika Sörenstam och 
Katarina Vangdal, en av mina 
coacher. Projektet hjälper nya 
proffs att göra övergången från 
amatör lättare. Annika har varit 
ett ovärderligt stöd för mig sen 
jag blev proffs och man kan 
säga att hon är en slags mentor. 
Jag ställdes inför många nya  
situationer och ett helt annat 
mediatryck efter min major- 
seger i juni, hon har stöttat mig 
med tips och råd. Något som 
har varit ovärderligt för mig.

Hur ser du på framtiden? 
– Det är otroligt hård konkur-

rens på LPGA- och Europa-
touren. Jag kan inte påverka hur 
alla andra spelar, det viktigaste 
är att jag hela tiden försöker  
utvecklas och bli bättre själv. 
Har man vunnit en gång vill 

man vinna igen, men det gäller 
att skynda långsamt och träna 
hårt. Det är min plan framöver.

Vad i din karriär är du mest 
nöjd med hittills? 

– Att jag gått min egen väg 
och lyssnat på mitt hjärta. Jag 
valde att åka över till USA efter 
studenten för att satsa på golfen 
och efter två och ett halvt år 
sluta college när jag kände att 
det var dags att gå vidare. 

– Jag har lärt mig så otroligt 
mycket under det här året och 
har fortfarande mycket att lära. 
Att ta en plats i Solheim Cup-
laget som ”rookie” var väldigt 
speciellt och att få spela tillsam-
mans med Helen Alfredsson, 
Mimmi Hjort, Suzann Pettersen 
och de andra europeiska  
spelarna som jag sett upp till 
när jag vuxit upp var ganska 
coolt. Jag fick resa världen över 
och vara med om så otroligt 
mycket under 2009. Det är ett 
år jag sent kommer glömma.

Kort om Anna Nordqvist:  

Namn: Anna Nordqvist
Ålder: 23 år i juni
Familj: mamma, pappa och två bröder
Bor: Orlando, Florida
Handicap: numera för jag inte handicap men när jag blev proffs hade 
jag +4,8
Karriär: Rookie of the Year Ladies European Tour 2009, två segrar på 
LPGA: McDonalds LPGA Championship 2009, LPGA Tour Champion-
ship 2009, Ladies British Amateur Champion 2008, VM Guld 2008, 
EM Guld 2006, 2008
Äter: helst mammas mat och svensk husmanskost
Dricker: vatten

Jag kan inte förklara 
mitt oerhörda lugn 

den dagen.

”
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var också då jag upptäckte mitt intresse för 
att hitta kopplingar mellan näringsliv och 
idrott. 

En annorlunda filosofi
Och på den vägen är det. Under två år 
 spelade Johan som proffs och ungefär ett år 
efter att han lagt sin golfkarriär på hyllan 
började han jobba på heltid som manager. 

– Under mina år som proffs blev jag ofta 
irriterad över att agenterna som anlitades 
var så otroligt dyra. I vissa fall kostar 
 agenterna till och med mer än vad spelaren 
tjänar. Så ska det inte vara. 

Johan Elliots filosofi är att försöka maxi-
mera spelarnas ekonomiska intäkter genom 
att vara behjälplig på alla sätt spelaren öns-
kar. Det är också där företaget tjänar sina 

Kort om Johan Elliott:

Namn: Johan Elliot
Ålder: 37 år
Bor: Hammarby Sjöstad
Familj: sambo Kathleen och  
dottern Mila, 16 månader
Handicap: 0
Kör: BMW
Äter: nyttigt
Dricker: vatten

Text: Linda Eriksson

I egenskap av manager gör Johan Elliot allt 
som klienten vill att han ska göra. På ren 
svenska betyder det att han ibland vattnar 
blommor och betalar räkningar, ibland 
 bokar resor och signar sponsorkontrakt. 

– Jag har inte med spelarnas personliga 
investeringar att göra, utan främst handlar 
det om att avlasta dem så att de kan spela 
golf så mycket som möjligt, säger han. 

Bakom eller framför kulisserna?
Johan Elliot är golfagenten med de stora 
namnen i sitt stall. Sedan 1998 driver han 
företaget Sportyard som idag har kontor i 
Sverige, England och USA och representerar 
13 klienter från fyra olika länder.
Har du mycket att säga till om inom svensk 
golf?

Om spelarna
Johan Elliot har i dagsläget 13 klienter i sitt stall. Alla 
spelar på hög nivå, tre av dem ligger på topp 10 i 
världen. Flera av dem är även engagerade i ungdoms-
golf och andra aktiviteter inom golfvärlden:

Henrik Stenson anordnar en egen tävling, The Princess – en ny 
Challengetour-tävling (nivån under europatouren) som arrangeras på 
Båstad Golfklubb.
– Jag är väldigt glad att vara en del av tävlingen som ger spelare 
chansen till ett språng framåt i karriären, säger Henrik Stenson i en 
kommentar till Helsingborgs Dagblad 2009. 

Robert Karlsson är ensam om att ha spelat i alla Scandinavian 
Masters (sedan 1991). Han är involverad i sin hemmaklubb i Katri-
neholm och stödjer dess juniorer. Varje år arrangerar han sin egen 
ungdomstävling, Robert Karlsson Junior Open, och han erbjuder 
även en del av ung domarna att spendera tid med honom. 
– Turneringen är ett sätt att ge tillbaka någonting och att fortsätta 
vara involverad i golfens framtid i Sverige, säger Robert Karlsson på 
Sportyards hemsida.

Johan Edfors startade sin golfkarriär på Kungsbacka GK och är 
engagerad i ungdomsgolfen där. Han arrangerar sin egen ungdoms-
turnering, Johan Edfors Junior Open, på hemmaklubben och han är 
djupt engagerad i turneringen som han viker mycket tid och kraft åt. 

Alexander Norén vill även han utveckla den svenska ungdoms-
golfen och på sin hemmaklubb i Haninge arrangerar han årligen sin 
egen juniortävling Alex Norén Junior Open.

Han kallar sig manager, 
inte agent. 
– En manager har 
större ansvar än att 
bara sälja spelaren. Vi 
ser till att våra klienter 
mår bra. 

Johan Elliot berättar 
om livet bakom de 
stora spelarna. 
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– Det är ju svårt för mig att svara på, men vi 
har i alla fall skapat oss en position inom 
svensk golf. Vi kan mycket om golfvärlden 
och representerar en stor del av golfens bästa 
spelare, och då lyssnar ju folk så klart på 
vad vi har att säga. 

Johan trivs med tillvaron bakom kulis-
serna, men en gång i tiden stod han själv i 
centrum av green. Som tonåring spelade han 
universitetsgolf på Weber State University i 
Utah i USA. Och det var egentligen där som 
agentkarriären började gro. 

– De amerikanska universiteten finansie-
rar tävlingar och resor med pengar som 
coacherna drar in till lagen. Jag vet inte om 
våra coacher var så himla lyckosamma där, 
skrattar Johan och fortsätter: 

– Jag blev engagerad i det arbetet och det 

pengar. För till skillnad mot andra agenter 
tar inte Sportyard ut någon procent på 
 golfarnas vinstpengar. Det tycker Johan är 
en självklarhet, men många andra agenter 
jobbar annorlunda.

– En agent ska underlätta för sin klient 
och dra in extra pengar åt honom, inte 
 kosta honom pengar, säger Johan.

Som en familj
Johan letar inte aktivt efter nya klienter men 
får många förfrågningar, kanske just för att 
det gått så bra för Sportyards klienter. Det 
är tydligt att han har öga för vilka spelare 
som har potential. 

– När jag ska ta nya klienter går jag på 
personkemi och magkänsla. Det är super-
viktigt att man funkar ihop, klienten och vi, 

E som i Elliot
och också spelarna med varandra. Som i 
 vilken relation som helst handlar det om att 
må bra tillsammans. Då blir man fram-
gångsrik, säger han.

Johan återkommer ständigt till relations-
tänket och att spelarna ska fungera som ett 
team i en annars väldigt individuell sport. 

– Vi har väldigt bra sammanhållning och 
alla våra klienter pushar och stöttar varan-
dra. Under tävlingar bor vi ihop, käkar  
middag tillsammans och peppar varandra. 
Alla spelarna har förtroende för varandra 
som kompisar, det är oerhört viktigt. 

Egna majordrömmar
Får Johan fantisera om framtiden så dröm-
mer han om majorvinster och att få vara 
med när en av hans killar står på pallen. 

Som agent är Johan Elliot van att stå bakom de stora golfarna. Här syns han 
tillsammans med golfproffset Robert Karlsson på Idrottsgalan 2010. 
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– Jag tror på alla våra klienter och  särskilt 
på Robert Karlsson och Henrik Stenson. 
Båda har fokus på majors och har sina  bästa 
år framför sig nu, säger han och tillägger:

– Men framförallt hoppas jag att alla våra 
spelare tar de steg framåt som de själva vill 
och drömmer om.
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Klubbchefen har ordet… Golfshop vs Cityshop

Text: Linda Eriksson

Vad gör en klubbchef egentligen?
– Allt mellan himmel och jord. Han leder 
den operativa verksamheten och lednings-
gruppens aktiviteter. Vi har ofta personal-
ansvar, planerar för framtiden, ansvarar för 
beslutsunderlag till styrelsen och behandlar 
avtal med sponsorer. 

Vilken är klubbchefens viktigaste  
egenskap?
– Social kompetens! Eftersom vi arbetar 
med människor varje dag. Att man är en 
bra ledare är viktigt eftersom vi leder den 
dagliga verksamheten på klubben. Utöver 
det bör man ha en professionell inställning 
till sitt arbete, gärna kunskaper inom eko-
nomi, marknadsföring och bana.

Hur ser kompetensen ut bland Sveriges 
klubbchefer idag? 
– Det är mycket varierande. Vissa är oerhört 
skickliga och står sig väl i konkurrensen 
med andra företagsledare i Sverige och  
utländska klubbchefer. 

Varför är det viktigt för mig som medlem 
att ha en kompetent klubbchef?
– Nyttan för golfaren är stor. En duktig 
klubbchef ser inte bara till att det finns till-
räcklig och kompetent personal på klubben 
utan han / hon säkerställer också att din 
klubb har ett attraktivt marknadsvärde. 
Personligen skulle jag definitivt titta på 
klubbens bemanning innan jag blev  medlem. 
Den säger mycket om hur klubben sköts. 

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att klubbchefen definitivt inte har all makt 
utan i första hand genomför de beslut som 
medlemmarna tar på årsmöten och som  
styrelsen begär.

Lars Thonning på Golfstore
– I en golfshop får du hjälp av 
en PGA-utbildad pro som har 
bäst förutsättningar att göra en 
riktig ”Custom Fitting” där du 
får dina klubbor anpassade just 
till din fysik, sving och ditt spel. 
Dessutom görs utprovningen på 
en drivingrange där du och din 
pro kan titta på bollbanan och 

tillsammans med mätdata från 
datorer avgöra vad som är bäst 
för just dig. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi arbetar vidare med Custom 
Fitting och utvecklingen av våra 
Studios. Vi fortsätter också med 
att arbeta bort myten om att det 
är dyrare att handla av sin pro 
på klubben, vilket är helt fel. 

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Årets intressanta nyheter kom-
mer främst ifrån Titleist, Ping 
och Taylor Made. 

Lars Johansson på Dormy
– Vi har flera fördelar jämfört 
med en golfshop eller sport- 
butik. Framförallt har vi ett  
extremt brett sortiment, där  
golfaren i praktiken kan hitta 
alla produkter som finns på 
golfmarknaden. Vi tar alltid 
hem de senaste produkterna, 
även om de släpps under låg-

säsong. Vår personal brinner för 
golf och har hög kompetens. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi försöker att kontinuerligt 
utveckla och förbättra våra  
butiker och just nu jobbar vi för 
att få till en etablering i södra 
Stockholm.

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Det är svårt att lyfta fram en 
enda. En innovativ produkt är 
en Taylor Made wedge där man 
kan byta ut träffytan om den 
blir utsliten.

Jörgen Kjellgren är ordförande i GAF, 
Svenska Golfadministratörers Förening, 
och är klubbchef på Rya Golfklubb. 

Vad bör man göra för att golfklubben ska 
vara attraktiv för medlemmarna?
– Det är viktigt att försöka hålla en hög 
kvalitet på anläggningen och inte göra  
avkall vare sig på personal eller finish. Ett 
 problem kan vara att medlemmarna inte 
alltid är beredda att betala den höga avgift 
som krävs för att leverera den kvalitet de 
efterfrågar. Jag tror också att skillnaderna 
mellan banor kommer bli större i framtiden 
och det blir då tydligt vilka som kan och 
vågar ta betalt för sin produkt. Det kanske 
är bra att det blir ett ”elitskikt” som sätter 
standard och krav i Sverige. Samtidigt är 
det viktigt att inse att inte alla klubbar kan 
eller ska vara i det skiktet. Ett utbud av 
olika typer av anläggningar bland de 
 svenska klubbarna är viktigt för att attrahera 
så många som möjligt.

Vad tror du om golfförbundets satsning på 
golfturismen och paketbokning via nätet?
– Det tror jag är helt rätt. Där har vi framti-
den inom golf. Varje klubb måste däremot 
hitta sina egna ramar och komma fram till 
hur många tider man kan släppa för  
nätbokning utan att medlemmarnas till-
gänglighet blir åsidosatt. Klubbarna kan 
inte släppa alla sina tider, men alla klubbar 
kan släppa några, det är jag övertygad om. 
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”Det är viktigt att 
 försöka hålla en hög 

kvalitet på anläggningen 
och inte göra avkall 
vare sig på personal 

 eller finish.”

– varför ska jag handla oss er?
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Hela Golfsverige      på ett klick

Nu blir det lättare för alla golfentusiaster att boka golfresor 
i Sverige. Golfförbundet satsar stort på information, inspi-
ration och bokning av golfpaket via nätet.

Känner du igen det här? Du ska 
boka in en golfweekend till  
våren. Du hör dig för bland 
kompisar om sjyssta banor. Du 
ringer olika golfklubbar för  
lediga starttider. Du ringer olika 
hotell för lediga rum. Kanske 
måste du också göra om ditt 
ringande ett antal gånger innan 
den härliga helgen är i hamn.

Glöm det! Nu gör Svenska 
Golfförbundet det lättare för 
alla golfsugna semesterfirare ge-

Per Svensson vill göra Sverige till ett golfmecka.
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nom att erbjuda golfpaket över 
hela landet med bara några 
klick. På den nya hemsidan kan 
man även hitta information om 
olika golfdestinationer och  
inspireras till nya golfupp- 
levelser. 

– Ungefär 30 procent av de 
svenska  golfarna åker årligen på 
en golfsemester, i Sverige eller 
utomlands. Vår nya satsning ska 
underlätta för dem genom att 
man kan boka golfpaket, start-

tid och boende direkt online, 
säger Per Svensson, ansvarig för 
satsningen.

Unika erbjudanden
Idag bokar cirka 45 procent av 
golfarna sin starttid via nätet. 
Per tror att det bara är en tids-
fråga innan fler ser fördelarna 
med  internetbokning.

– Det tar ett tag innan man 
får in vanan, men jag är över- 
tygad om att det är på gång.  
Redan nu hittar cirka 600 000–
700 000 personer in på vår 
hemsida under hög säsong. 

– Satsningen innebär, förutom 

att man spar tid, även att man 
kan boka banor,  resor och paket 
på udda tider som kvällar och 
helger och dessutom hitta en 
mängd information om destina-
tionerna. Man kommer även att 
finna helt unika paket, som inte 
går att köpa via andra kanaler, 
säger Per  Svensson. 

Utlandsgolf ska bli Sverigegolf
Turismen i stort har växt de  
senaste åren. Det gäller även för 
golfturismen om än inte lika 
fort. Förra året hade Sverige 
147 000 golfbokningar från  
utlandet och Golf förbundet ser 

stor potential i Sverige som  
turistland för golfen. Därför har 
man även inlett ett samarbete 
med Visit Sweden, som har  
reger ingens  uppdrag at t  
marknadsföra Sverige och 
svenska upplevelser mot  
utlandet, för att locka hit ut-
ländska spelare. 

– Visionen är att göra Sverige 
känt som golfnation, mer än att 
vi är duktiga på att ta fram 
proffsgolfare. Det ska vara oss 
man tänker på när man bokar 
sin golfresa. 

De marknader man framfö-
rallt riktar sig till är Norden, 

England och Tyskland.  Visit 
Swedens hemsida ska fungera 
på samma sätt som golfförbun-
dets, men finnas  tillgänglig på 
flera språk och rikta sig till  
utländska turister. 

Enligt olika undersökningar 
ligger Sverige i dag på ungefär 
en 20:e plats när det handlar 
om vilket land man först tänker 
på när man bokar sin golfresa. 
Det vill Per ändra på. 

– Vi ska definitivt ligga på 
topp tio i folks medvetande. Det 
ska vara Skottland, Irland och 
kanske Spanien. Och så Sverige 
såklart, skrattar Per.

Fore vi lov?
Golfpaket på 105 banor 
 

Hotellövernattning med greenfee
från 595 SEK per person
www.bestwestern.se

Boka ditt golfpaket på Sveriges största golfsajt

486 svenska golfklubbar väntar på besök av dig

Visionen är att 
göra Sverige känt 
som golfnation.

”
”

Text: Linda Eriksson
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By Annika Sorenstam

TM

Fine Fragrance For Women

Ett stort tack till tävlingens generösa sponsorer!

Golfpärlors läsartävling
Text: Pär Fischerström

Golfpärlor Cutter & Buck Invitational  
arrangeras i år på Elisefarm Golf Club, nu 
som ett Ryder Cup-liknande lagspel där ett 
Skånelag utmanas av övriga Sverige. Lagen 
kommer att coachas av de två senaste årens 
vinnare, Jörgen Kjellgren från Rya och 
Fredrik Rubensson från Lysegården.

Fjolårets tävling
Vasatorp TC bjöd på en r ikt igt  
tuff mästerskapsbana förra året. 34  
spelare mötte upp och fick en underbar dag 
i solen och en utmanande bana i fantastiskt 
skick. 

Genom MyGolfTour och produkten 
”Live Leaderboard” fick vi en dimension 
extra på tävlingen då resultaten kunde  
följas i realtid hål för hål i mobiltelefoner. 
Vi noterade tre spelare som tog kommandot 
från start; Fredrik Rubensson, Andri  
Reumert och Andreas Johansson. En som 
spurtade starkt var Linus Nilsson, men den 
som tog hem titeln blev Fredrik Rubensson 
efter sudden death-avgörande mot  
Andri Reumert.

Elisefarm Golf Club 
Något som bidrog starkt till valet av årets 

spelplats var Elisefarms goda rykte och fina 
omdömen i olika golfmagasin. Året efter 
öppnandet 2005 gav amerikanska Golfers 
Magazine utmärkelsen ”En av Europas bästa 
nya banor”. I Golf Digest är Elisefarm ran-
kad som 1:a i Sverige i kategorin golfpaket 
samt 9:a i bedömningen av Sveriges 50 bäs-
ta banor. Banan är designad av Martin 
Hawtree som har skapat en klassisk engelsk 
hedbana. Där finns utmanande bunkrar 
som ställer krav på precision från tee och 
greenområden som testar spelarens reper-
toar i närspelet. Förutsättningarna för en 
spännande tävling 2010 är helt klart goda.

Svenska Golfpärlors egen inbjudningstävling har blivit en trevlig och uppskattad 
tradition. Det ligger alltid mycket prestige i potten när många av Sveriges klubb-
chefer får ett sällsynt tillfälle att samlas.

Tre fjärdedelar av det segrande laget från 2009 jublar. I år spelas Golfpärlor Cutter & Buck Invitational på vackra Elisefarm Golf Club.

Per Svensson och Håkan Stålbro (båda Golfförbun-
det) minglar med Johan Hinton (Rönnebäck).

Lars Sundström från MyGolfTour berättar om sin pro-
dukt ”Live Leadeboard”.

Pelle Fischerström (Svenska Golfpärlor) och Joakim 
Söderström (Vasatorp) var värdar för dagen. 

Resultat 2009 
1. Fredrik Rubensson, Lysegården 39 
2. Andri Reumert, Kungsbacka   39 
3. Linus Nilsson, Ljunghusen   38 
4. Gustav Andersson, Delsjö   36 
5. Max Wessfeldt, Flommen   35 
6. Fredrik Johannisson, Trummenäs  34 
7. Andreas Johansson, Enköping   33 
8. Stefan Lewitas, Öresund    33 
9. Jörgen Kjellgren, Rya    32 
10. Pär Fischerström, Drottningholm  32 

Scratchpris 
1. Linus Nilsson      72 
2. Andri Reumert      76 
3. Fredrik Rubensson     78 

Lagtävling 
1. F Rubensson, A Johansson, 
 F Kocon, P Fischerström   -17 
2. A Reumert, F Johannisson, 
 S Lewitas, N Johansson   -16 
3. L Nilsson, P Svensson, 
 J Kjellgren, M Wessfeldt  -12

Ta chansen och vinn roliga golfpriser för dig och en vän! Svenska Golfpärlor delar 
ut åtta läckra golfpaket för två personer där övernattning, frukost, trerätter-
smiddag och greenfee ingår.

För att vinna måste du svara rätt på sex 
frågor samt motivera varför just du ska 
vinna ett av golfpaketen.

Maila svaren och din motivering till  
tavling@provisa.se senast den 17 maj 
2010. Glöm inte att ange vilket av golf-
paketen du helst vill vinna.

1. Vem eller vilka har designat 
Ombergs Golf?
1) Jesper Parnevik
x) Peter Chamberlain
2) Pierre Fulke och Bengt Lorichs

4. Vilken av följande spelare är INTE 
fostrad i Kungsbacka GK?
1) Fredrik Jacobson
x) Jesper Parnevik
2) Sophie Gustafson

5. Hur många golfklubbar i Jönköpings-
trakten ingår i Golf Unlimited?
1)5
x) 9
2) 7

6. I vilket landskap ligger banorna  
som ingår i Golflust?
1) Sörmland
X) Värmland
2) Gotland

2. Vilken är en av årets största nyheter 
på Sand Golf Club?
1) 88 nya sandbunkrar är anlagda
x) De första nio hålen blir de sista nio
2) Golfhotell invigs

3. Redan under sitt första år rankades 
Vallda G&CC högt bland Sveriges bästa 
banor. Vilken var rankingen enligt 
GolfDigest #9 2009?
1) 50
x) 26
2) 62

Golfpärlor Cutter & Buck Invitational

Det här kan du vinna
Golfpaket på Ombergs Golf. www.ombergsgolf.se

Golfpaket på Sand Golf Club. www.sandgolfclub.se

Golfpaket på Hotell Halland i Kungsbacka med 
greenfee på Kungsbacka GK.

Golfpaket på Hotell Halland i Kungsbacka med green-
fee på Vallda Golf &Country Club. 
www.kungsbackagk.se 
www.valldagolf.se

Två golfpaket på Stora Hotellet i Jönköping med 
greenfee på Jönköpings GK, Gränna GK eller A6 GK.  
www.golfunlimited.se

Golfpaket på Marsvikens Golf & Konferens Hotel med 
greenfee på Nyköpings GK.

Golfpaket på Kallfors Hotell med greenfee på Kallfors 
GK. www.golflust.se
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Golfhäftet 2010 ger dig möjlighet att spela över 290 banor 
i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland till halv green-
fee. Erbjudandet gäller en gång per ansluten bana. Priset 
450.- innebär att du redan efter den andra greenfeerun-
dan sparar pengar genom att använda Golfhäftet. Det ger 
dig möjlighet att spela mer golf i sommar och skaffa dig 
nya härliga golfupplevelser. Spela många av nordens bästa 
banor till halv greenfee i sommar med Golfhäftet 2010.

  Singelgolfaren,      1 st Golfhäftet:  450 kr
  Familjepaket,      4 st Golfhäften:  420 kr
  Företagspaket,      10 st Golfhäften:  390 kr

Spela 290 banor i Sverige, Danmark, 
Norge och Tyskland till halv greenfee.

Beställ på www.golfhaftet.se

Golfhäftet 2010

046 77 70 50
www.barsebackresort.se

Mindre än en timme från Köpenhamn vid väg E6 mitt på 
Skånes västkust. Välj mellan ett toppmodernt hotell och 
anläggningens bekväma radhuslägenheter. Sju stora salar 
och en mängd grupprum. Två förstklassiga restauranger. 
Nytt klubbhus, Golfshop och Barsebäck Golf Academy 
med fem professionella instruktörer. 

Anläggningen räknas som en av de allra bästa i Europa. 
Två världsmästarbanor väntar på att få utmana dig – 
Master Course och Donald Steel Course. 

Boka våra attraktiva golf- och konferenspaket.Välkommen 
till Barsebäck Resort!

First Class Business Golf

bgcc_golfdigest_1sid.indd   1 2010-03-26   11.20
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PGA of Sweden National 
– en annorlunda och stor upplevelse

Falsterbo Golfklubb 
– Sveriges mest erkända links Det råder ingen tvekan om att 

ambitionen är den högsta. De 
båda banorna är ritade av Kyle 
Phillips, en av världens ledande 
golfbanearkitekter. Han har 
skapat två helt olika golfbanor.

Links med sin starka prägel 
av Skottland och Lakes med 
helt annan layout och ett  annat 
gräs som leder tankarna till 
Florida – men som sagt glöm 
inte bort att vi är i Skåne!

– Vi har onekligen skapat en 
oförglömlig upplevelse för den 
som besöker PGA of Sweden 
National , förklarar Kyle 
 Phillips stolt.

De första hålen på Links är 
generöst utlagda, men under-
skatta för allt i världen inte det 
korta femte, 100 meter. Redan 
här kan du få en ful plump i 
scorekortet om du inte svingar 
klubban rätt. Greenen är i det 
närmaste 40 meter bred, men 
bara 15 meter djup. Och sjuan 
kan, om det inte redan är det, 
bli ett signaturhål. Högt, högt 
upp blickar du ut över en green 
170 meter bort, som är riktigt 
djup och med en rejäl svacka 
på mitten. Oftast har du vin-
den rakt in i nosen. Över-
huvudtaget bjuder Links på 
det vi till vardags brukar kalla 
utmaningar. Du tar dig fram i 

en kuperad terräng, till stora 
greener, med försåtliga bunk-
rar och slänter längs vägen.

Lakes Course har mycket 
mindre greener och som 
 namnet antyder, mera vatten. 
Gräset är annorlunda och 
 banan har karaktären av en 
parkbana och är därför inte 
l ika kuperad som Links 
 Course. Avslutningen är sten-
tuff. Det finns starka skäl och 
tro att många tävlingar kom-
mer att avgöras på det sista 
hålet. En par femma med 
 vatten längs hela vänsterkan-
ten och den uppbyggda  greenen 
betyder att en landning på 
slänten till vänster, obönhörli-
gen resulterar i vattenbesök.

Hela anläggningen – de båda 
banorna,  träningsmöjligheterna 
i PGA Academy tillsammans 

med klubbhuset, skänker ett 
internationellt intryck.

Glöm heller inte bort att du 
kan övernatta i någon av de 16 

Till vänster ligger den sista 

greenen på Lakes Course, till 

höger den sista på Links Course. 

I blickfånget rakt fram, ståtar 

det magnifika klubb huset. Vi har 

kommit till en av de häftigaste 

golfanläggningarna i norra 

Europa; PGA of Sweden 

National i Bara, halvannan mil 

öster om Malmö. Detta är en 

annorlunda anläggning!

Telefon +46 40 635 51 00                      
Hemsida www.pgaswedennational.se
GPS 55 33.988N  13 10.973E       
Golfpaket Ja, se www.pgaswedennational.se

Telefon +46 40 47 00 78                      
Hemsida www.falsterbogk.se
GPS 55 22.9640N  12 49.2632E       
Golfpaket Nej

eleganta sviterna som finns i 
klubbhuset. Alla med sagolik 
utsikt över båda banorna. 

Annorlunda och inspirerande!

1909

När 18-hålsbanan stod färdig 
1930 fick spelet på Falsterbo-
banan en verklig internationell 
prägel. 1931 arrangerades 
Svenska Internationella Mäster-
skapen. Under hela 1970-talet 
och början av 1980-talet 
 arrangerade klubben ett stort 
antal elittävlingar bland annat 
Volvo Open 1971, den första 
protävlingen. Proffsgolfen ut-
vecklades vidare och näsetklub-
barna gick i täten. PLM Open 
spelades  första gången i Falster-
bo 1983 och hemmaspelaren 
Peter  Dahlberg vann.

2003 stod Falsterbo åter som 
värd för ett stort internationell 
evenemang i form av svenska 
PGA-mästerskapen inom ramen 
för Europatourens Challenge 

Falsterbo är klassisk mark i svensk golfhistoria. Klubben 
firade under 2009 sitt 100 års jubileum. År 1914 invigdes det 
klubbhus, som efter ett flertal om- och tillbyggnader, 
fortfarande utgör kärnan i klubbhuset. Det har byggts om 
med stor känsla och klubben har lyckats bevara den 
 speciella atmosfären från förr.

Tour. Sydafrikanen Titch Moore 
vann. I damernas tävling  segrade 
Fa l s te rbos  egen  F i l ippa 
 Helmersson. År 2009 spelades 
EM för amatördamer som 
 avslutning på 100-års jubileet 
och tävlingen vanns av Caroline 
Hedwall.

Falsterbobanan ligger på ett 
unikt vackert område i natur-
reservatet Flommen. Doktor 
Gunnar Bauer var den som 
 formade 18-hålsbanan och han 
gjorde det efter naturen på ett 
utomordentligt sätt. Han ut-
nyttjade väl de relativt små vari-
ationerna som finns i  terrängen, 
väl medveten om samspelet med 
den ständigt  närvarande och 
växlande  vinden som snabbt kan 
förändra  banans karaktär.

I början av 1990 aktualisera-
des en allmän uppdatering av 
banan vilken genomfördes av 
Peter Nordwall och Peter Cham-
berlain. De har med fin känsla 
förstärkt linkskaraktären och 
medverkat till att även alla hål 
fått spännande greenområden.

På Falsterbo är ingen rond 
den andra lik tack vare närheten 
till naturen och vinden som gör 
sig ständigt påmind. Missa inte 
att spela denna unika bana på 
denna vackra plats längst ut på 
Sveriges sydvästligaste spets.
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Bokskogens Golfklubb
– en total golfupplevelse i unik miljö!

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 för-
väntningar. Båda banorna 
 ansluter till sjön Yddingens 
strand och ger dig en naturupp-
levelse 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 för-
sta 18 hålen klara. Klubbhuset 

som ursprungligen är en 
gammal Skånegård har 
byggts om och renoverats 
med stor pietetskänsla. 
Klubbhuset innehåller recep-
tion, klubbrum, omklädnings-
rum, konferensrum, restaurang 
och shop.

Golfshopen har ett rikt urval 
av golfartiklar och kläder enligt 
senaste mode och rön. Boksko-
gens Golfkrog, med plats för 
130 gäster, erbjuder dig en 
 kulinarisk upplevelse med alter-
nativa á la carte-rätter, dagens 
rätt och affärslunch.

Bokskogens Golfklubb erbju-
der också ett boendealternativ för 
fyra personer invid klubbhuset 
Bokstugan. Där är det riktigt nära 
till första tee på båda banorna.

Telefon +46 40 40 69 00
Hemsida www.bokskogen.com
GPS   55 33.0533N  13 13.7187E
Golfpaket  Ja, se www.bokskogen.com

Rönnebäck Golf Club
– vidga vyerna på en av Skånes bästa banor

I böljande, lätt kuperat land-
skap, mitt i den vackra skånska 
naturen ligger Rönnebäck Golf 
Club. Med höga ambitioner och 
målmedvetna golfsatsningar har 
klubben gjort sitt avtryck på 
Skånes golfkarta. 

Underhåll och finish placerar 
Rönnebäck Golf Club på  
svenska topplistan när det gäller 
greener och greenområden. Det 
finns till och med tourspelare 
som hävdar att greenerna ligger 
i absolut världsklass. Kommer 
du som greenfeegäst välkomnar 
18 utmanande hål dig, fördelade 
över 5 990 meter där spelglädje 
och kvalitet varit normgivande 
för designen. Greenerna är upp-

byggda enligt USGA:s riktlinjer 
och sådda med Penn A4. Allt för 
bästa möjliga spelkänsla och 
prestanda. 

Rönnebäck Golf Club har en 
medlemspolicy som lägger 
grunden för tillgänglighet, 
snabbhet och stimulerande 
golfrundor. Golfaren som  
söker ny hemmaklubb finner 
flera olika medlemsalternativ 
och attraktiva erbjudanden. 

För alla som vill utveckla 
sitt golfspel, nybörjare som 
proffs, erbjuder Rönnebäck 
Golf Academy ett av Sydsveriges 
bästa träningsområden som 
nyligen har förbättrats, topp-
instruktörer och inomhushall 

för vinterträning.
Klubbhuset på Rönnebäck 

Golf Club har renoverats inför 
säsongen 2010. Shopen i  
anslutning till receptionen har 

byggts ut och erbjuder många 
bra märken och erbjudanden. 
Restaurangen har  också  
genomgått en förändring med 
ny fräsch inredning.

Strax utanför Malmö ligger Rönnebäck Golf Club. Med 18  

utmanande hål fördelade över 5 990 meter, greener i absolut 

världsklass och en inspirerande skånsk natur väntar golf på en av 

Skånes mest respekterade banor.

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

 

Det unika med Sturup Park Golf 
är kombinationen övningsom-
råden i världsklass parat med 
tre helt olika golfutmaningar. På 
den cirkulära drivingrangen kan 
man öva alla slag från bunker slag 
till driver från olika  lutningar, 
klippningar och  vindriktningar. 
På de båda övningshålen, 400 
respektive 300 meter långa, tränar 

Detta är 
Sturup Park Golf

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

Vare sig du kommer från touren, kontoret eller bara på ett 

oplanerat besök finner du snabbt en rogivande atmosfär som andas 

sällsam golfupplevelse.

du slag på riktiga golfhål som 
sköts med samma noggrannhet 
som de övriga  banorna. Här 
skymtar man ofta morgondagens 
tourspelare tillsammans med 
 Peter Hanson.

Mat och golf 

– en oslagbar kombination

Sturup Park Golfs restaurang 

och reception är spindeln i nätet 
för verksamheten. Här serveras 
 dagens rätt under hela säsongen, 
de flesta anrättade med egna 
produkter från Sturup Park 
Golfs grönsaksland eller trak-
tens sjöar och skogar. Vad sägs 
till exempel om viltkorv eller 
hjortburgare?

Sturup Park Golf har en utma-
nande 18-hålsbana, som från 
backtee mäter över 6 400 meter, 
gul tee 5 800 och röd tee 4 800. 
Banan kallas för ”Mästerskaps-
bana” eftersom den är byggd efter 
USPGA-regler för att kunna hålla 
mästerskapsklass. Sturup Park 
Masters hosted by Peter Hanson, 
9 – 12 juni 2010, tillhör Sverige-
touren (med Nordea som stolt 
sponsor) med 450 000 kronor 
prispotten. Den blir Sturup Park 
Golfs största av det tiotal mäster-

skapstävlingar de redan  arrangerat 
på banan.

Klubbanan, 9 hål par 28, ligger 
på kullarna mellan övningsfältet 
och 18-hålsbanan. Rundan tar en 
dryg timme och ett hål är speciellt 
svårt; det fjärde, 350 meter par 4, 
med en bäck korsande fairway 
just där en drive hade varit per-
fekt. Även de övriga 8 par 3-hålen 
är utmanande för vem som helst.

Sturup Park Golfs tredje bana 
är ”Rävstadbackarna”, 12 hål. 
Det finns inte riktigt ord för att 
beskriva banans karaktär, men i 
korthet kan sägas: 

Greenerna är oerhört svåra att 
träffa. Det finns ingen konst-
bevattning så rödsvingelgräset får 
söka sin näring själv. På torrperio-
der skiftar banan i gräsets alla 
 nyanser av brunt. Banrekordet är 
ännu inte under par.
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Drömliv på 
första tee
– köp ditt eget hus på en av  
Sveriges Bästa Golfbanor!

Tel 0413-330 70 • www.elisefarm.se

Öresunds GK
– hos oss är alla gäster VIP!

Rya Golfklubb
– mer än bara golf

Öppen parkbana nära havet 

slingrande mellan böljande 

kullar, vatten och trädridåer.  

En trixig, utmanande och 

härligt teknisk bana. 

Greenområden och fairways 

håller högsta klass och banan 

rankades tidigt som nummer 

44 i Sverige, mycket tack vare 

greener byggda enligt USGA-

normerna. 

Rya Golfklubb grundades 1934 
och har länge varit en av landets 
ledande golfklubbar. Under de 
senaste åren har klubben ut-
vecklats ytterligare då banans 
kvalitet avsevärt förbättrats.

2010 blir ett händelserikt år då 
klubben nu beslutat sig för att 
bygga tre helt nya golfhål. Syftet 
med byggnationen är att dels mo-
dernisera banan men även till viss 
del förbättra säkerheten på 
 anläggningen. Parallellt med 
byggnationen av de tre nya hålen 
arbetar klubben med att ta fram 

Elisefarm Golf Club är en privat 
golfanläggning som öppnades 
2005. Anläggningen fick ett år 
efter öppnandet utmärkelsen 
”En av Europas bästa nya golf-
banor” av den amerikanska 
 tidningen Golfers Magazine och 
banan rankas som nummer 9 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 dess-
utom testar spelarens repertoar i 
närspelet. En gles men hög svingel-
ruff skapar, tillsammans 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 mitt-
punkten på anläggningen har 
anor från 1700-talet och ligger 
vackert beläget med en hänförande 
utsikt över Ringsjön. Här är den 
naturliga samlingspunkten med 
en swimmingpool direkt utanför 
salongerna. Hotellrummen ligger 
i de ursprungliga byggnaderna 
som har renoverats med stor var-

samhet. Det finns 22 individuellt 
inredda rum – alla med hotell-
standard.

Vill du bo på en av Skånes bästa 
golfbanor finns nu möjlighet till 
det! På Elisefarm planeras ett om-
råde med 60 villor som följer 
 golfhålen med en fantastisk utsikt 
över golfbanan och Ringsjön – ett 
drömboende mitt på golfbanan!

en ”masterplan” som kommer att 
peka ut riktningen för de  närmaste 
fem åren, att förstärka sea side-
känslan är helt klart en av mål-
sättningarna. 

På klubben huserar även en ut-
märkt krögare som 2007 erhöll 
utmärkelsen årets golfkrog i 
 Sverige.

Rya samarbetar med flera av 
hotellen i Helsingborg och de har 
även möjlighet att hjälpa dig med 
bokning av starttider på övriga 
populära  banor runt Helsing-
borg.

När du kommer till det berömda 
ö-hålet ställs du inför en kopia av 
ett av världens mest fotograferade 
golfhål nämligen nummer 17 på 
TPC Saw-grass i Florida, USA. Ett 
hål som till och med får proffsen 
att darra. Lyckas du bättre?  

I klubbhuset finns alla facilite-
ter en golfare kan önska sig. 
 Klubbens krögarna har flerårig 
erfarenhet från golfkrogar och 
förutom à la carte kan du avnjuta 

en  välsmakande buffé. Handla i 
den välsorterade shopen och fråga 
gärna efter månadens kampanj-
vara. Hos klubbens PGA-pro kan 
du bland annat ta lektion, gå kurs 
eller få värdefulla tips och råd om 
utrustning.  

Banan ligger i Häljarp, endast 
några minuter söder om Lands-
krona. Tillgängligheten är hög 
med E6: an och Pågatågen alldeles 
i närheten. Bokningsreglerna är 
mycket gästfria och du kan boka 
stora sällskap och lång tid i förväg.

Telefon +46 418 455 455
Hemsida www.oresundsgk.se
GPS   55 50.52901N  12 54.3875E
Golfpaket  Ja, se www.oresundsgk.se, under Gäst

Telefon +46 42 22 01 82
Hemsida www.rya.nu
GPS   55 58.5271N  12 45.3193E
Golfpaket  Ja, se www.rya.nu

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

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.

Elisefarm
– golf för finsmakare

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 herrgårds-

miljö och njuta av vällagad och god mat som följer säsongens 

variationer.
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Båstad Golfklubb  
– historiska vingslag 
i storslagen natur

Sölvesborg  
– den undangömda pärlan

Banornas höga klass och deras 

intressanta arkitektur, kombi-

nerat med en betagande utsikt 

över Laholmsbukten, har gjort 

Båstad Golfklubb till en av 

favoriterna hos många svenska 

och utländska golfspelare. 

Gamla banan, som är Sveriges 
näst äldsta 18-hålsbana, är en 
klassiker bland svenska parkba-
nor. Den Nya Banan ritades av 
banarkitekt Tommy Nordström, 
invigdes 1990 och är mer av en 
mästerskapsbana i parkstil med 
relativt ondulerade greener och 

Golfbanan är belägen endast 
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 och ligger mycket 
naturskönt. Barr- och lövträd 
kantar fairway och från de flesta 

Från 9 till 54 hål på 35 år. Det 
har varit en framgångsrik resa 
från januari 1973, då  Vasatorps 
golfklubb bildades, till i dag. 
Med TC (Tournament Course) 
har Vasatorps golfklubb i 
 Helsingborg sammanlagt 54 
unika hål på fyra olika banor av 
skiftande karaktär. Från den 
slopade 9-hålsbanan med 
 suveräna möjligheter till inspels-

träning, till TC som kräver ett 
helt nytt strategiskt tänkande. 

Vasatorp – en anläggning för 
alla golfare
Förutom de 54 hålen finns gene-
rösa träningsområden, bland 
annat en nybyggd drivingrange 
med riktiga greener som mål-
område och ett flertal green-
områden avsedda för att vässa 

ditt närspel. TC är ritad av 
 mästerarkitekterna Arthur Hills 
och Steve Forrest, ett led i klub-
bens vision att skapa en av 
 landets främsta mästerskaps-
anläggningar. Här ska alla 
 kunna njuta av unika och 
variations rika golfupplevelser. 
Målsättningen har varit att 
 skapa en bana som kan utmana 
de allra bästa och samtidigt vara 
underhållande för medel-
golfaren.

– Spelaren ska belönas i pro-
portion till sitt risktagande. Det 
handlar om att välja om man 
ska satsa eller spela säkert, 
 vilket ger spelet en ny dimen-
sion, säger klubbchef Joakim 
 Söderström.

TC är inspirerad både av 
skotska linksbanor och  moderna 

banor i USA. Kuperade fairways 
ramas in av kullar som liknar 
sanddyner och gör att varje hål 
känns som ett eget rum. 

– Ambitionen var att bygga 
en bana som skulle ha karak-
tären av Inland Links med 
 böljande fairways kombinerat 
med ständigt nya utmaningar 
och nu, med facit i handen, 
 betraktar jag den som en av de 
häftigaste banor jag har ritat, 
konstaterar Steve Forrest och 
fortsätter:

– Eftersom banan har sex 
 olika tees att spela från ger den 
många variationsmöjligheter – 
det skiljer sammanlagt två kilo-
meter mellan tee 67 och tee 47. 
Det är bara att välja efter dags-
form och väder. Ingen rond blir 
därmed den andra lik.

flertalet vattenhinder. Här har 
flera internationella tävlingar 
spelats – senast Challenge Tour 
tävlingen The Princess 2009, 
som kommer arrangeras ytterli-
gare fyra år på Båstad Golf-
klubb. 

I samband med denna tävling 
spelar även Henrik Stenson en 
uppvisningsmatch mot en  annan 
världsstjärna. 

Slutligen kan också nämnas 
golfveckan i början av augusti. 
Denna har spelats i obruten 
ordning sedan 1931 och är där-
med Sveriges äldsta golfvecka.

hål 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
Sölvesborgs GK erbjuder sex 
nybyggda stugor precis vid 
första tee. Varje stuga har allrum 
med bäddsoffa och två sovrum 
med två bäddar i varje och är 
modernt utrustad med toalett, 
dusch och liten köksdel. Golf-
restaurangen tar väl hand om 
hungriga gäster. Där serveras 
det frukost, dagens lunch och 
middag. Hela anläggningen är 
öppen året runt.

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

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

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

Den 6 juni 2008 invigdes Vasatorps GK:s nya mästerskapsbana TC. 

Sedan dess har den gått som en raket på alla möjliga rankinglistor 

och för några månader sedan placerade tidningen GolfDigest TC 

på en mycket hedrande 4: e plats i Sverige.

Vasatorp
– mästerskapsanläggning med unik känsla

Sölvesborg har Sweden Rock Festival, Mjällby AIF i allsvenskan och 

Blekinges bästa golfanläggning.
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I Kungsbacka finns Kungsbacka 
Golfklubb och Vallda Golf & 
Country Club och du hittar dem 

Spela två av de mest omskrivna banorna i Göteborgsområdet och bo centralt på ett 
trestjärnigt hotell.
Att du här även hittar fina badstränder och shopping i både pittoresk och internationell 
atmosfär kan du se som en bonus – inte undra på att allt fler väljer Kungsbacka när de ska 
semestergolfa!

www.valldagolf.se   +46 300 40 40 00 57 28.1953N   12 00.0435E
www.kungsbackagk.se  +46 31 93 81 81 57 29.7531N 12 06.6142E
Golfpaket    ja, Hotell Halland på telefon 0300 775 30

båda i GolfDigest ranking över 
Sveriges 50 bästa banor. 

Kungsbacka GK har 27 hål 

plus 9 korthål, och en runda på 
18-hålsbanan är garanterat en av 
de mest variationsrika du över-
huvudtaget kan hitta i Europa. 8 
hål har parkkaraktär, 6 hål har 
seasidekaraktär och 4 hål spelas 
bland skog och berg.

Vallda å andra sidan har 18 
nybyggda hål i skotsk stil.  Bakom 
designen står British Open- 
arkitekten Martin Hawtree,  
erkänd för sina karaktäristiska 
bunkrar och greenområden. Här 
utlovas en golfupplevelse som 
normalt bara kan upplevas på de 
brittiska öarna.

Vad Kungsbacka GK och 
 Vallda GCC har gemensamt är 
att båda håller en klass som är 

strået vassare än de flesta och de 
ligger inom 3-4 kilometer från 
varandra.

En resa till Kungsbacka inne-
bär dock så mycket mer än bara 
golf.

Kungsbackas pittoreska inner-
stad för tankarna till forna tiders 
stadskärna. Småbutikerna, café-
erna och de mysiga restaurang-
erna ligger tätt runt torget och 
kyrkan.

Västkustens fina stränder  
breder ut sig bara 10 minuter 
från stan och ännu närmare är 
det till seriös shopping i Kungs-
mässans prisbelönta shopping-
center och i Freeport Outlet  
Village (som för tankarna till 

USA: s stora anläggningar). Här 
finns många världskända  
märken till bra priser.

Mitt i Kungsbackas innerstad 
finns Hotell Halland, ett tre-
stjärnigt hotell med 63 rum, de 
flesta 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, allt fler väljer Kungs-
backa för en bättre golfupp-
levelse. Välkommen du också!

Boka boende och golf direkt 
hos Hotell Halland på telefon 
0300-775 30 och glöm inte upp-
ge koden ”Svenska Golfpärlor”.

Kungsbacka

Vallda G&CC.

Kungsbacka GK.
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Högklassig golfbana, fantastisk 

restaurang och underbar miljö. 

Lysegårdens Golfklubb kan 

erbjuda just det du söker.

Med Västsveriges högsta vatten-
fall och Valleråns naturreservat 
i anslutning till banan är natur-
upplevelsen något utöver det 

vanliga på Lysegårdens Golf-
klubb. 

Anläggningens 27-hål har fått 
ett rejält ansiktslyft och kan 
 sedan 2007 leverera en högklas-
sig bana med USGA-greener, 
konturklippta fairways, strate-
giska bunkrar samt 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 spelupp-
levelsen.

Klubbens två stora affisch-
namn är Europatourspelarna 
Niclas Fasth och Nina Reis.

Kombinationen av bra golf, 
vacker miljö och en mycket bra 
restaurang gör att Lysegårdens 
Golfklubb är väl värd ett  besök.

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

Telefon +46 42 23 50 58
Hemsida www.lysegardensgk.se
GPS   57 56.7822N   12 01.4720E
Golfpaket  Ja, se www.lysegardensgk.se

Lysegårdens Golfklubb
– spelupplevelse i underbar miljö

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 drivingrange. 

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 pla ceringar. 
2006 investerades i nytt bevatt-
ningssystem för alla fairways. 
Mellan 2006 och 2008 har ett 
antal tees byggts om, ett arbete 
som kommer att fortlöpa även 
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 

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

Mitt i Göteborg ligger Delsjö 

Golfklubb – en av Västsveriges 

mest välkända golfbanor, 

belägen i det vackra natur-

reservatet vid Delsjöarna. När du peggar upp på första tee 
så har du en härlig golfupp-
levelse framför dig. Du möts 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  

Telefon +46 303 513 00                     
Hemsida www.kkgk.se
GPS 57 57.26N   11 47.58E       
Golfpaket Ja, flera olika alternativ, se www.kkgk.se

varierande layout, seaside och 
parkbana, som erbjuder en 
 utmaning för de avancerade, 
men är samtidigt generös mot 
nybörjaren.

 Närheten till Bohusläns 
 vackra kust gör att man lätt kan 

kombinera golfen med sol och 
bad. Från golfklubben är det 
bara några minuter ner till 
 Vadholmens  badplats.

 500-kortet är ett uppskattat 
erbjudande, fem stycken rundor 
för 500 kronor.

Konferens

Med ett flertal konferens-
rum i olika storlekar kan 
Kungälv-Kode GK ordna 
konferenser för 2-120 personer 
och de erbjuder dagskon-
ferenser från 195 kronor per 
person. 

Restaurang

Även efter rundan har klubben 
skapat de bästa förutsättningar 
för en komplett golfdag. 
 Restaurangen erbjuder ett brett 
utbud av mat och dryck varje 
dag och har en härlig terrass i 
söderläge med utsikt över golf-
banan. För bjudningar och fest-
arrangemang, både privat och 
företag, har klubbhuset en ex-
klusiv festvåning högst upp med 
fantastisk utsikt i alla riktningar.

Kungälv-Kode GK

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

På Växjö Golfklubb utgår man 
ifrån att dagens golfare söker 
upplevelser och vill att du som 
besöker anläggningen ska få det. 
Ett nära samarbete med Pierre 
Fulke har lett till att banan stän-
digt utvecklas och förbättras 
och på övningsområdet har man 
byggt en korthålsbana. Förra 
året invigdes Sveriges första 
djungelbana. På djungelbanan 
spelas golf under lättsamma och 
roliga former och är lika popu-

lär hos de yngre golfarna som 
för dem med barnasinnet i 
 behåll. 

Årets nyheter
Växjö Golfklubb jobbar stän-
digt för att utveckla anläggningen 
och vill ge dig som medlem och 
gäst en upplevelse utöver det 
vanliga. I år har klubben en ny 
headpro, Graham Crisp, som i 
påsk öppnar en efterlängtad och 
välsorterad shop i klubbhuset. I 

klubbhuset finns även Araby 
Wärdhus där du serveras god 
och vällagad mat i trevlig herr-
gårdsmiljö. 

Varför inte fira din  födelsedag 
på Växjö Golfklubb? Du får 50 

Växjö Golfklubb
– där golfen blir bättre!
I hjärtat av Småland ligger Växjö Golfklubb, en parkbana i en 

vacker miljö belägen i ett naturreservat. Växjö Golfklubb har flera 

år i rad varit rankad som Smålands 3: e bästa bana och med 18 

spännande och utmanande golfhål, samt en djungel- och korthåls-

bana. Här blir golf bättre!

procent rabatt på greenfeen och 
blir bjuden på lunch!

Varmt välkomna till Växjö 
Golfklubb – här blir golf 
 bättre!

Kungälv Kode Golfbana har  under åren utvecklats till en av 
distriktets absolut bästa banor. En underbar lantlig 
 omgivning gör golfrundan på Kungälv-Kode GK till en 
 avkopplande upplevelse. En pärla på väst kusten!
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Spela fritt i fyra dagar på våra nio 
banor och bo tre nätter på noga 

utvalda hotell!

3 400 kr

GO

TASTROMS

G

OL F K L UBB

Wiredaholm

PMS 574 M

för mer info och villkor

www.golfunlimited.se
i Sveriges bästa golfstad!

PMS 574 M

PMS 574 M

Telefon +46 36 308 308                       
Hemsida www.sandgolfklubb.se
GPS 57 50.54N 14 1.48E       
Golfpaket Ja, från 1 095 kr

En av världens mest berömda 
golfbanearkitektfirmor besökte 
Jönköping hösten 2003. Man 
letade efter en plats med ren 
sandjord för de ultimata förut-
sättningarna att bygga en golf-
bana av yttersta världsklass. 
Sandtäckten hittades och Arthur 
Hills & Steve Forrest såg poten-
tialen att skapa något som den-
na del av Europa aldrig  
tidigare sett; en inlands links-
bana med de bästa ingredien-
serna från Irland och Skott-
land.

Idag är Sand Golf Club, som 
är rankad Sveriges 2: a bästa 
bana, också rankad världens 
82:a bästa golfbana av ameri-
kanska GolfDigest 2007. Myck-
et tack vare att kvalitet och till-
gänglighet är klubbens främsta 
prioritet.

Årets Nyhet # 1:
Spela & bo på Sand Golf Club!
I april 2010 öppnar Sand Golf 
Club Golfotel. En unik satsning 
med boende i direkt anslutning 
till en bana som håller europeisk 
toppklass. Anläggningen består 
av tre byggnader med 16   ny- 

renoverade rum. I samtliga  
rum finns tv och trådlös  
Internetuppkoppl ing . De  
gemensamma utrymmena är  
utrustade med kyl, kaffekokare 
med mera. Möjlighet finns att 
hyra en hel våning med totalt 
10 bäddar. 

Årets Nyhet # 2:
Må bra & golfa bättre!
Golfare, hotellgäster, företagare, 
livsnjutare och små barn. Alla 
är välkomna till Sand Golf 
Clubs restaurang som man  
sedan 2010 valt att driva i egen 
regi då mat och dryck ligger 
klubben varmt om hjärtat. Filo-
sofin är att man ska njuta av  
livet och helst sju dagar i veckan. 
För att dra sitt strå till stacken 
har restaurangen en meny med 
skön variation. Eller vad sägs 
om mormors kålpudding till 
lunch, och imorgon grillat från 
Karibien? 

På Golf Club serveras frukost, 
lunch och a la carte med kon-
traster, för mat är kul. Svensk 
husmanskost med knorr. Smaker 
från världens hörn. Nordisk 
 enkelhet. Men inga konstigheter.

Spela Sand för en  
annorlunda golfupplevelse

Sand Golf Club är en privat golfbana med hög klass kvalitets-

mässigt på spelfältet. Anläggningen invigdes hösten 2006. Men 

Sands historia börjar tidigare än så.
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Reslust, Matlust och Golflust är kärnan i samarbetet mellan 
ett antal golfklubbar, hotell och kommuner i Sörmland under 
namnet Golflust. Syftet är att skapa en attraktiv destination 
för golfspelare. Golfen är mycket bra, naturen betagande och 
ingenstans i Sverige hittar man så många vackra gårdar och 
herresäten som i Sörmland. 

”Närheten till Östergötland och Stockholmsområdet ger oss 
ett unikt läge med tusentals ressugna golfare omkring oss. Vi 
har golfbanor för såväl motionsspelare som elitspelare”, säger 
Gary Cosford, projektledare för Golflust. 

I projektet ingår nu också Vidbynäs GK, Kallfors GK och Åda 
G & CC. Alla tre erbjuder utmärkt boende på plats.

Bokningar och förfrågningar gör du enkelt på hemsidan eller 
på telefon 08-122 00 122 om du vill ha lite mer personlig ser-
vice. Med ett samtal når du alla anläggningarna i Golflust.

Lustfyllt i Sörmland

Telefon: 08-122 00 122
Hemsida: www.golflust.se
Välj mellan ett stort antal golfpaket.

© Sörmlandsturism

Gräset är grönare i Sörmland 
och golfen mycket roligare. 
Testa själv!
Välkommen till många utmärkta golfbanor i perfekt kombination 
med ett skönt boende. Minnesvärda upplevelser får du på köpet. 
Ring 08-122 00 122, eller boka on line på hemsidan.

Banan är rankad topp 5 i 

Småland. Sjön 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 sjö-
hålet, 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-and-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 finns 
en välfylld shop. 

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

matupplevelse av rang. Bakom 
satsningen står krögare Martin 
Dahlgren, som gick från Aqua-
vit och restaurang Sturehof för 
att dela med sig av sin kärlek till 
när-odlade råvaror med green-
fee-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 flera olika, se www.tranasgk.se

– Tranås GK

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 flytta 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 finns 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 istället mer spän-
nande och roligare.

Norra banan

Här får du egentligen tre banor 
i en och banan börjar i ett vän-

På Landeryd kan du välja mellan 

tre natursköna 18-hålsbanor med 

varierande karaktär; Norra 

banan, Södra banan och Vester-

by. Det finns även en 9-håls 

korthålsbana med riktiga greener 

där du kan vässa ditt korta spel.

Landeryds Golfklubb

ligt 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 
backtee håller banan mäster-
skapsmått och från klubbtee är 
den ett utmärkt test på ditt 
 handicap.

Tre natursköna 18-håls banorTelefon Landeryd +46 13 36 22 00, Vesterby +46 13 36 22 50                      
Hemsida www.landerydsgolf.se
GPS 58 14.3700N   15 40.0500E       
Golfpaket Ja, se www.landerydsgolf.se

– Sveriges mest kompletta anläggning
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Framtidens golf
– redan idag!

Läs mer på www.capitalgolf.se

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

Det gör det nu.

Med våra olika medlemskap är det du som  
bestämmer NÄR, VAR och HUR mycket golf du vill  
spela och hur mycket det får kosta. Hos oss är det  
dina behov som styr din golf.

Välkommen till Capital Golf!

Fritt spel på 10 banor  
under vardagar

Fritt spel på 5 banor  
under helger.

50% rabatt på greenfee  
på övriga 5 banor

Fritt spel på 5 banor  
alla dagar i veckan

100 kr rabatt på greenfee  
på ytterligare 2 banor

100 kr rabatt på greenfee 
på 7 banor

3 greenfeebiljetter ingår  
i årsavgiften

Greenfeebonus - spela 5  
rundor, den 6:e är gratis

•

•

•

•

•

•

•

•

Ombergs Golf ligger i Stora Lund 
vid Vätterns östra strand. De svagt 
kuperade 18 hålen, som designats 
av Pierre Fulke och Bengt Lorichs, 

Österåkers Golfanläggning rym-
mer båda klubbarna Österåkers 
Golfklubb, som har två 18-håls-
banor, och Hagby Golfklubb, 
som har en 9-håls pay-and-play 
bana i toppklass. På senare år 
har Österåkers GK även gjort 
sig känd för sitt fantastiskt fina 
arbete med junior- och elit-
frågor.

Uppskattad restaurang
En modern golfanläggning är 
inte bara golfhål. På Österåkers 
Golfanläggning finns även två 
drivingranger, fem övnings-

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  

greener, ett område för att träna 
med egna bollar och även ett 
modernt gym. Golf är en total-
upplevelse och för en golfklubb 
spelar också restaurangen en 
mycket viktig roll. Glädjande 
nog har den mottagits mycket 
väl inte bara av golfspelare, utan 
även av lunchgäster från närlig-
gande företag. 

med de senaste teknikerna inom 
dränering. 

Förutom 18-hålsbanan har 
Ombergs Golf även ett välskött 
övningsområde där de erbjuder 
drivingrange, övningsgreen för 
inspel och bunkerspel samt fyra 

En totalupplevelse
Lägger man till en  Business Club 
för klubbens sponsorer, en 
 välsorterad golfshop, en känd 
clubmaker,  företaget Tee View 

Ombergs Golf
– Östergötlands bästa bana

Österåker
– en golfklubb att räkna med

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

Telefon +46 8 540 851 65                     
Hemsida www.ostgk.se
GPS 59 49.1338N  18 25.4085N       
Golfpaket Ja, se www.ostgk.se

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. 

Österåkers Golfanläggning gör 

golfen enkel och tillgänglig 

samtidigt som anläggningen 

utstrålar kvalitet i alla delar.              

övningshål i identiskt skick med 
övriga banan. 

Ombergs Golf är mycket stolta 
över utmärkelsen "Östergöt-
lands 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 
 relaxavdelningen med bastu och  
bubbelpool.

I närheten finns badvikar 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 finns som enkel, 
dubbel- och fyrbäddsrum.

och en  privatpraktiserande sjuk-
gymnast så är det lätt att förstå 
att Österåkers Golfanläggning 
är en faktor att räkna med. 
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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 finner 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 hus-
vagnsparkering. Kom och umgås 
på Askersunds Golfklubb!

Telefon +46 583 349 43                      
Hemsida www.askersundsgk.com
GPS 65 26.013N   14 53.509E       
Golfpaket Ja, flera olika, se www.askersundsgk.com

Askersunds Golfklubb är  
en komplett golfanläggning 
med 18 hål och har  en av  
Sveriges få riktiga seaside-
banor.

BJÖRKLIDENS GOLFKLUBB FIRAR 25 ÅRS JUBILEUM.
Vi vill ge dig en gratis greenfee* till vår bana, Bodaholm, som ligger strax norr om Märsta. 

Ta med dig denna annons vid det tillfälle du tänker spela. Det är ALLT du behöver göra. 

Ha en Trevlig runda! 

Vägbeskrivningar hittar du på  www.bjorklidensgolfklubb.se 
tel 08-564 888 40/30 

Organisation 

Vi fyller år. Du får två presenter. 

BROMMA GOLF FIRAR 10 ÅR JUBILEUM.
Du får en gratis pollett* om du tar med denna annons vid det tillfälle du besöker Bromma anläggningen som 
ligger söder om flygplatsen. 

Om du tränar blir du bättre. 

*Båda erbjudanden gäller vardagar samt endast vid ett tillfälle per person oavsett kampanj! 

Banan är en park- och skogs-
bana i typisk uppländsk natur 
och ligger mycket centralt belä-
gen 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 fin 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 till-
gång 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.firsthotels.se

Enköping – den naturliga mötesplatsen
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Telefon +46 253 202 75                      
Hemsida www.idregolf.se
GPS 61 52.3149N   12 41.3956E       
Golfpaket Ja

Telefon +46 18 430 19 70                      
Hemsida www.soderbygk.se/www.edenhofgk.se
GPS 62 18.000N  14 6.000E       
Golfpaket Eget boende på banan samt paket med 

flertal hotell i Uppsala

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  
efter att ha tagits med storm av 
banan, människorna och den 
magnifika fjällmiljön, var även 
han frälst. Enligt honom är 
 Idrefjällens 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 finns allt från pris-
värda stugor och lägenheter till 
förstklassigt hotellboende på 
Pernilla Wiberg Hotel. Här har 
du även tillgång till hela Idre 
Fjälls stora aktivitetsutbud med 
bland annat ridning, mountain-
bike och forsränning, samt själv-
klart god mat och dryck.

Golfpaket med boende finns 
på på mysiga Pernilla Wiberg 
Hotel. Del i dubbelrum inklude-
rar frukost och en greenfee från 
795 kronor per person och 
dygn. Finns även med halvpen-
sion från 1054kronor per per-
son och dygn. Telefon Idre Fjäll 
0253-410 00, www.idrefjall.se

I Grövelsjöfjällen på Storsätra 
Fjällhotell bor du i charmfull 
fjällmiljö med relax och varm-
bad vid  forsens strand. Fina 
rum, lugn atmosfär och omtalat 
god mat. Golfpaket med tre nät-
ter, helpension och en greenfee 
från 2980 kronor. Telefon 
 0253-231 50, www.storsatra.se

Idrefjällens Golfklubb har av 

golfjournalisterna i Sverige 

utsetts till “Årets golfklubb 

2008”. Dessutom utsågs 

Idrefjällens golfbana till 

Sveriges vackraste bana av 

tidningen svensk Golf och till 

Dalarnas bästa bana 2009 av 

tidningen GolfDigest.

Idrefjällens golfbana
 – en lockande kombination av charm och skönhet

Söderby golfanläggning är 
vackert belägen i natursköna 
Näsdalen, endast 7 minuters 
bilresa från Uppsala centrum. 
18 hålsbanan invigdes 2004 och 
räknas redan som en av 
Upplands allra bästa banor, 
känd för sina fantastiska Penn 
A4 greener och den omgivande 
familjära atmosfären. Våren 
2009 arrangerade Söderby för 
andra gången den mycket 
prestigefyllda mästerskaps-
tävlingen SAS Masters Tour och 
fick väldigt fina vitsord av såväl 
amatörer som de professionella 
spelarna. Den 2-5 Juni 2010 

Semestern styr mot en av Upplands 
bästa banor – Golfveckan på Söderby

kommer Nordea Tour tillbaka 
till Söderby, vilket borde ses 
som ett utmärkt betyg för 
anläggningen. 

18-hålsbanan har en spännande 
layout och många strategiska 
vattenhinder. Vatten är i spel på 
mer än hälften av banans hål 
och de flesta av dem ligger på 
högersidan så spelare med slice 
får tänka sig för... Banan är 
relativt lång och det är många 
par-4 som är långa och tuffa.

Vid 18:e greenen finner Ni 
Söderbys klubbhus. I klubbhuset  
finns restaurang ”Söderby Golf 
& Krog”, en fin samlingsplats 

med gamla anor från 1600-talet. 
Söderby Krog har under åren 
framgångsrikt arrangerar allt 
från bröllop till disputations-
middagar. Företags arrangemang 
kan bokas med både femkamps- 
och/eller konferensmöjligheter. I 
klubbhusets nedre lokaler ligger 
en av Sveriges största on course 
golfshoppar, som ingår i den 
välrenommerade Golfstore-
kedjan. 

Under hösten och vintern 
2008-2009 har Söderby utökat 
med ett flertal nyheter till 
anläggningen. Till dessa hör en 

nybyggd studio för custom 
fitting, belägen vid rangen 
nedanför klubbhuset. I samband 
med byggnationen har 8 st. 
utslagsplatser på rangen försetts 
med tak. Söderby har under 
vintern 2009 även renoverat 
delar av gårdens stenladugård 
till inomhushall med 5 st. 
golfsimulatorer för att utveckla 
vinterträningen. 

Juni 09 stod Söderbys nya 
golfhotell färdigt. Söderby Golf 
Lodge består av 9 st trivsamma 
4-bäddslägenheter ett stenkast 
från klubbhus och första tee. 

På Söderby finns även en 
9-hålsbana som är väl under-
hållen och passar perfekt för 
nybörjare med sina korta, men 
utmanande hål.

Som en av de få golfan-
läggningarna i Sverige som 
forsätter att öka både med-
lemmar och greenfeegäster varje 
år ser Söderby Golf fram mot en 
ny och spännande säsong 2010.

Söderby Golf driver sedan 
2006 även Edenhof Golf beläget 
i Bälinge, norr om Uppsala. 
För mer info om Edenhof Golf 
se www.edenhofgk.se

Golfpaket  fr 995:-

Golfvecka på Söderby           12-16 Juli
En riktig härlig vecka här på Söderby! 

Full aktivitet med roliga tävlingar och fina priser. 

                                                            www.soderbygk.se    • lodge@soderbygolf.se

186x56.indd   1 2010-03-26   13:29:48

Söderby Golf AB ägs och drivs av makarna Jonas och  Gabriella 
Ekström. Bolaget bildades 1995 i samband med att första 
golfbanan (9 hål) byggdes på Söderby Gård. Gården har 
funnits i Familjen Ekströms ägo sedan början av 1900 talet.

Den 12-16 Juli har Söderby sin golfvecka full av roliga tävlingar och fina priser för de som har möjlighet svänga förbi.

Golfpaket
från

995:-
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Banan är lång, smal, relativt  
flack och bitvis utmanande men 
kompenseras via slopen. Näs-
tan alla hål är separerade från 

varandra och ligger vackert 
 be-lägna i skogs- och hedland-
ska-pet på Solens ö i Siljan. Vid 
hål 5 har Du Sollerö kyrka som 

1990-91 skapade Jeremy Turner Soller 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 765 kr för 2 pers i stuga, 1 natt + greenfee

riktmärke rakt mot green. 
De flesta hål har stora vackra 

greenområden. Träningsom-
rådet består av drivingrange, 
bunker och puttinggreen. Banan 
har unikt läge med närhet till 

bad, camping, restaurang och 
stuguthyrning. Dessutom är 
 Solleröns kulturbygd med allt 
ifrån Karl Lärkastugan till 
 Vikingagravar och grodserenader 
ett intressant besöksmål i sig.

Det är vackert här vid foten av Åsledsberget, Limsjön med sitt rika 

fågelliv ger en naturkänsla 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 
finns två puttinggreener, driving 
range med tolv utslagsplatser  
under tak, samt närspelsanlägg-
ning för egna bollar. 

Restaurangen har uteplats och 
utsikt över 18: e hålet.

Leksand – omväxlande och fågelrikt

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 fika 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

”Frågan är om det finns 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 +46 682 231 76                      
Hemsida www.kvgk.se
GPS 62 28.9249N   14 14.2128E       

Sollerö – utsikt på Solens ö
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Leksand 
– omväxlande och fågelrikt
DET ÄR VACKERT HÄR VID 
FOTEN AV ÅSLEDSBERGET, 
DEN FINA LIMSJÖN MED 
SITT RIKA FÅGELLIV GER 
EN NATURKÄNSLA 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 Leksand Golfklubbs 
18-hålsbana. Banan är ritad av 
Nils Sköld och har senare ge-
nomgått förändringar som Bengt 
Lorichs och egna klubbkrafter 
varit delaktiga i. Banans lätt 
kuperade karaktär gör den om-
växlande för alla spelare. Banan 
kan vid gul tee 5 454 m tyckas 
lätt, men bjuder på bra motstånd 
för låga scorer. I anslutning till 
klubbhuset hittar du två putting-
greener, drivingrange med 12 

utslagsplatser under tak, samt 
närspelsanläggning för egna bol-
lar. Restaurang finns med ute-
plats 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 
� ack och bitvis utmanande men 
kompenseras via slopen. Näs-
tan alla hål är separerade från 
varandra och ligger vackert be-

lägna i skogs- och hedlandska-
pet på Solens ö i Siljan. Vid hål 
5 har Du Sollerö kyrka som 
riktmärke rakt mot green. De 
flesta hål har stora vackra 

greenområden. Träningsområ-
det består av drivingrange, 
bunker och puttinggreen. Ba-
nan har unikt läge med närhet 
till bad, camping, restaurang 

och stuguthyrning. Dessutom är 
Solleröns kulturbygd med allt 
ifrån Karl Lärkastugan till Vi-
kingagravar och grodserenader 
ett intressant besöksmål i sig.

Mora Golfklubb 
 – golf med knätofs

Du kan till och med ta båten 
hit. Klubben har egen brygga! 
Tänk att avsluta golfrundan 
med att njuta av en ångbåtstur 
och tre rätters middag ute på 

Siljan i goda vänners lag.
Golfbanan i Mora ligger på 

gångavstånd från centrum, en 
naturskön 18-håls skogsbana av 
hög standard, omgiven av vatten.

I år firar klubben 30-års 
 jubileum och sommarens stora 
evenemang, Moraveckan (vecka 
30) fyller samtidigt 25 år. En 
traditionsfylld tävling som 

 lockar deltagare från hela Skan-
dinavien. Planera in Mora-
veckan i din sommarkalender. 
En upplevelse långt utöver själva 
tävlingen. Mora och Siljans-

bygden är en underbar plats att 
vara på sommartid, med sina 
uråldriga traditioner och ett 
modernt, pulserande utbud av  
evenemang och aktiviteter.

Telefon +46 250 59 29 91                      
E-post info@moragk.se
GPS 61 00.9730N 14 33.8600E       
Golfpaket Nej

En av Dalarnas vackraste 

golfbanor, med Siljan en drive 

från första tee. Det är Mora 

Golfklubb.



Välkomna till Österåkers GK och Europamästerskapet i golf för herrar lag den 6–10 juli 2010 

Österåkers GK rustar för fest
Läs allt om förberedelserna
Svenska EM-laget
Peter Svallin om uttagningen

Huvudpartn
ers t

ill E
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Ett stort evenemang som 
Lag-EM kräver både tid och 
planering för att allt ska gå i 
lås.  Men Österåkers Golf-
klubb har allt under kontroll.   

Pompa och ståt brukar höra 
kunga- och nobelmiddagar till 
och inte så mycket till golftäv-
lingar. Förutom Ryder Cup, 
 Solheim Cup och faktiskt också 
Lag-EM tävlingar.

– Vi satsar hårt på de EM-
speciella delarna av arrange-
manget det vill säga invigningen, 
avslutningen, det officiella  
hotellet, transportservicen och 
liknande. Där lägger vi ner stor 
möda i planeringen för att det 
ska bli så bra som möjligt,  säger 
Magnus Groth, Öster åkers 

Lag-EM 
– ett speciellt arrangemang

Golfklubbs projektledare för 
EM.

Även Österåkers kommun har 
ställt upp i planeringen. 

– Österåkers kommun är ett 
fint stöd för oss vad gäller invig-
ningen, som blir på golfklubben, 
och galaavslutningen som kom-
mer att hållas på det officiella 
hotellet Runö Kursgård.

Stor organisation
Ungefär 75 medlemmar från 
Österåkers GK ställer upp som 
EM-funktionärer. Deras huvud-
uppgifter kommer att vara 
 resultatrapportering och spelar-
service, speciellt transport-
servicen mellan klubben och 
Runö.

– Det är sex spelare och minst 

två ledare per land, gånger 20 
länder. Bilarna kommer att få 
köra hårt och någon gång kom-
mer vi att behöva hyra in buss, 
säger Magnus.

Nya europamästarna firas
Själva golftävlingen spelas  under 
fem dagar. Två av dagarna 
 består av slagtävling där de åtta 
bästa länderna går till match-
spel om EM-titeln, kvartsfinal, 
semifinal och final. Matcherna 
mellan länderna spelas i form av 
två foursomematcher på  för- 
middagen och fem singelmatcher 
på eftermiddagen.   

– Lördagen den 10 juli hyllas 
europamästarna ute på Öster-
åker och då har det varit stor 
golffest i en vecka. Vi hoppas att 

medlemmar och andra intresse-
rade tar chansen och kommer 
dit för att se morgondagens 
stjärnor, avslutar Magnus. 

Historien om Lag-EM för 
herrar sträcker sig tillbaka till 
1950-talet och många stora 
spelare har kickat igång kar-
riären med ett EM. 

European Team Championship är 

de äldsta och mest prestigefulla 
EM som arrangeras av EGA 
(European Golf Association) 
tillsammans med respektive  
arrangörsland och klubb. Lag-EM 
för herrar har arrangerats sedan 
1959 och den första tävlingen 
spelades i Barcelona. Sverige 
vann premiärmästerskapet och 
bland spelarna kan nämnas Gun-
nar Carlander och Elis Werkell. 
Sverige vann även 1961, men 

sedan dess har vi faktiskt inte 
vunnit. Däremot har vi arrangerat 
Lag-EM herrar tre gånger tidigare 
i Falsterbo, 1963, Halmstad, 
1985 och Ljunghusen 2001.     

Stora namn
Alla de stora spelarna har pas-
serat revy i detta mästerskap. 
Från Gunnar Mueller och Anders 
Forsbrand till Robert Karlsson 
och Henrik Stenson. Även bland 

utlänska spelare ses samma 
mönster – Montgomerie, Olaza-
bal, Garcia, med flera. Hela 99 
procent av alla som sedan blivit 
världsstjärnor på den profes-
sionella scenen har gått vägen 
via EM. 
Följ tävlingen på plats. Bland de 
tävlande går garanterat en fram-
tida majorvinnare. Vem kan vi inte 
veta, men att så blir fallet är till 99 
procent säkert.

Lag-EM 
genom tiderna

Magnus Groth, projektledare

Toro marknadsförs av Hako Ground & Garden AB – Tel 035-10 00 00.

www.hako.se                  

Vi håller gräset grönare på din sida!

Toro® Automatic 55 
Med sin klippbredd och smidiga hantering 
har 55:an blivit en riktig ”folk-
Toro”.  Utrustad med tre klippsystem 
(Recycler, sidoutkast och uppsamling),
stålkåpa, 55 cm klippbredd, snabbren-
göringsanslutning och Automatic Drive som 
gör att gräsklipparen går i takt med dig. 
Mycket prisvärd. Finns även med elstart. 
Nytt för i år – spak för enkel omkoppling 
mellan mulchning/uppsamling.

Toro® Matrix Z4200 
Liten, smidig och prisvärd spakstyrd 
rotorklippare med 19 hk och elektrisk 
inkoppling av klippenheten. Naturligtvis 
utrustad med De Luxe-säte, dubbla 
hydrostater och både recycler och 
sidoutkast.

Rek ca.pris 5 595:-
Rek ca.pris 34 995:-

Som grässpecialister har vi haft äran att prova, utvärdera

och studera åtskilliga klippare genom åren. Bedömningen

har alltid utgått ifrån tre kriterier. Kvalitet, kapacitet och

kraft. Vi vågar påstå att skillnaden mellan en bra klippare

och en mindre bra klippare är milsvid. 

 Toro väljs av proffsen för sin höga kvalitet och driftsäkerhet 

och är ett utmärkt val för dig som söker det bästa. Säkert har du 

sett de stora, röda maskinerna på golfbanor och fotbollsplaner 

världen över. Den avancerade tekniken ligger också till grund 

för Toros modellprogram av mindre klippare. Åkgräsklippare, 

trädgårdstraktorer och gågräsklippare för dig som har en egen 

gräsmatta att sköta om. 

  Här nedan har vi plockat ut två klippare som ska hjälper dig 

att hålla gräset grönt på din sida – Toro Automatic 55 för den 

medelstora trädgården och Toro Matrix Z4200 för dig med större 

ytor att klippa. Varmt välkommen in till våra återförsäljare!
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Österåker och Hagby gör 
golfen enkel och tillgänglig. 
Och anläggningen utstrålar 
kvalitet i alla delar.

Österåkers Golfanläggning rym-
mer båda klubbarna Österåkers 
Golfklubb, som har två 18-håls 
banor, och Hagby Golfklubb, 
som har en 9-håls pay-and-play 
bana i toppklass. 

– Det är en komplett anlägg-
ning med många hål, som erbju-
der golfarna en hög tillgänglighet. 
Om du vill spela så finns det 
nästan alltid en möjlighet att ta 
dig ut, och Hagbybanan gör det 
möjligt för alla att komma och 
prova på golf, oavsett vilka för-
kunskaper man har, säger 
klubbchefen Claes Grönberg.

Klubben – en del av tätorten
Österåkers Golfklubb invigdes i 
juni 1990 av bland annat Sven 
Tumba. Det var den första golf-
klubben i Sverige som direkt 
byggde 36 hål, i form av två 18-

En anläggning för alla

hålsbanor. Banorna ligger utmed 
väg 276 och för bilar som kör 
nedför Stavabacken är det en 
härlig vy med de fina  golfhålen, 
inramade av den härligt vajande, 
tjocka ruffen. I takt med att 
Österåker Kommun växer blir 
golfanläggningen mer och mer 
en del av tätorten och det är 
inga problem för ung domar att 
ta sig till träning och tävling. 

Bred ungdomsverksamhet
Österåkers Golfklubb har på 
 senare år gjort sig känd för sitt 
fantastiskt fina arbete med 
 junior- och elitfrågor. Dessutom 
erbjuder Hagby Golfklubb gratis 
spel för ungdomar några  timmar 
i veckan.

– I samarbete med Röllingby 
Gymnasium driver vi ett golf-
gymnasium med cirka 20 elever. 
För dessa ungdomar är ämnet 
golf en mycket viktigt faktor i 
utbildningen. Våra tränare Peter 
Michols och Martin Pettersson 
gör ett mycket engagerat arbete 

runt detta, säger en stolt klubb-
chef.   

Klubben har också ett nära 
samarbete med andra idrotter i 
kommunen, särskilt med tennisen. 
Det handlar om blandade akti-
viteter och kronan på verket är 
det årliga lägret Sports Camp, 
som ger hundratals ungdomar 
chansen att komma in i idrott.

Komplett anläggning 
En modern golfanläggning  
består inte bara av golfhål. På 
 Österåker finns även två 
 drivingranger, fem övnings-
greener, ett område för att träna 
med egna bollar och ett  
modernt gym.

Golf är en totalupplevelse och 
då spelar även restaurangen en 
viktig roll. På Österåker besöks 
restaurangen inte bara av golf-
spelare utan även av lunch gäster 
från närliggande företag och 
gäster

– Lägg till en Business Club 
för klubbens sponsorer, en 

 välsorterad golfshop, en känd 
clubmaker, Tee View, och en 
 privatpraktiserande sjukgym-
nast, så blir det tydligt att 
 Österåkers Golfanläggning är 
en klubb att räkna med, av- 
slutar Claes Grönberg.

Claes Grönberg, klubbchef

Österåkers GK har en stolt tradition av ungdomsverksamhet på klubben och är kända för sitt arbete med både junior- och elitgolf.
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Skärgårdskommunen
Österåker

Sex golfbanor,
från Ullna till Ljusterö

Rikt båtlivMånga ridleder

Österåker är en av landets snabbast växande kommuner. Varför är lätt att förstå. 
Skärgården, härliga boendemiljöer och Stockholm en halvtimme bort. Ung befolkning 
och låg arbetslöshet. Starkt nyföretagande, ledig tomt- och 
industrimark. Mycket att göra på fritiden och fina besöksmål 
som Wira, Ljusterö och Finnhamn. Du bokar enklast din 
vistelse här på www.roslagen.se. Välkommen! www.osteraker.se

Härligt boende

- mycket mer än 
bra golf!
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De sex spelarna till det svenska 
EM-laget tas ut i mitten på maj. 
I skrivandes stund är inga beslut 
tagna, men landslagscoachen 
Peter Svallin arbetar heltid med 
att hitta rätt man på rätt plats. 
Och det finns många duktiga 
spelare att välja mellan.

– Amatör-EM är en viktig 
resa på vägen mot att bli profes-
sionell och ett viktigt mål för 
spelarna, säger Peter Svallin. 

Många av Sveriges bästa  
amatörer spelar idag golf på  
något av de amerikanska 
universi teten och Peter har kon-
tinuerlig kontakt med spelarna. 

Förmåga att formtoppa
När han ska ta ut spelare till ett 
landslag går Peter igenom  
spelarnas resultat och tittar på 
vad de gjort under året, både på 
träning och tävling. 
– Vi tittar på deras resultat över 
hela året, både på lång och kort 
sikt. 

Ikaros är bland annat mark-
nadsledande på Absorbenter – 
polypropylenbaserade produk-
ter för uppsugning av olja och 
kemikalier, samt en hel uppsjö 
andra spillredskap – produkter 
som förhindrar att utspillda  
kemikalier hamnar i naturen. 
Exempel på spillredskap är 
bland annat brandsäkra skåp, 
arbetsskydd och en mängd olika 
smarta uppsamlingslösningar 
för behållare som innehåller  
farliga vätskor.

– Kunderna finns främst inom 
svensk tillverkningsindustri, 
samt till exempel Räddnings-
tjänsten, Brandförsvaret, trans-
portföretag, saneringsföretag 
och många andra,  berättar Jan 
Kirkhoff, säljchef på Ikaros i 
Stockholm.

Man har även ett omfattande 
smörjmedelsprogram där Ikaros, 
tillsammans med kunden, opti-
merar användning och minskar 
förbrukning av till exempel  
oljor och skärvätskor. 

– Programmet är mycket 
framgångsrikt och har minskat 
förbrukningen rejält, i vissa fall 
upp till faktor tio, säger Jan 
Kirkhoff. 

Säker samarbetspartner
Genom rådgivning, hög leve-
ranssäkerhet och hög service-
grad är Ikaros en trygg  
samarbetspartner för kunderna. 
Jan Kirkhoff berättar att tack 

vare detta har flera stora  
koncernavtal träffats med  
ledande företag som Volvo, 
Sandvik, Scania, Skanska, Ova-
ko Steel, Fortum med flera.

– Kunskapsnivån om sorti-
mentet är mycket hög i företaget 
och den direkta kommunika- 
tionen mellan kunden och våra 
experter skänker trygghet i allt 

från valet av den enklaste lilla 
torktrasa till stora och kompli-
cerade miljöcontainrar avsedda 
för förvaring av brandfarliga 
vätskor, avslutar Jan Kirkhoff. 

Laget – bäst när det gäller

Det är viktigt att killarna kan 
fokusera och leverera just den 
specifika veckan – att  vara bäst 
när det gäller. Även hur spelarna 
fungerar tilsammans i lag är en 
viktig faktor. 

Extrem disciplin
Peter har några favoriter som 
han tittar extra på. Alla dessa 
har en del gemensamma egen-
skaper som gör dem extra 

 intressanta. 
– Alla de här killarna är 

 extremt målmedvetna. De vet 
vad de vill med sin golf och  
visar en enorm drivkraft och ett 
jävlar anamma som är avgörande. 
De är också otroligt tuffa  
mot sig själva och driver sig  
väldigt hårt. 

För att lyckas nå hit krävs en 
otrolig disciplin.

– Man ska inte glömma att de 

här killarna är blivande topp-
idrottsmän som redan tränar på 
en hög nivå och samtidigt  
bedriver universitetsstudier. 

Eftersom spelarna är relativt 
lika i sättet och alla spelar bra 
kommer resultaten under året 
att spela en avgörande roll.  

– Det är inga problem att 
 hitta bra spelare. Det svåra är 
att bara ta ut sex stycken, säger 
Peter Svallin. 

Han har ingen lätt uppgift 
framför sig. Peter Svallin är 
landslagscoach och ska välja 
ut de sex bästa svenska 
 amatörerna till årets Lag-
EM.

Peter Svallin tillsammans med sitt landslag under en tävling.

Richard S Johnson började spela 
golf under en semester somma-
ren 1992 och föll totalt för  
spelet. 1993 blev han medlem i 
Österåkers GK och under de 
första åren han mer eller mindre 
bodde han på klubben. 

Från Österåker till PGA
Richard gick den korta vägen 

till världseliten. Han spelade 
aldrig som amatör i några 
svenska junior- eller senior-
landslag. Från nybörjarkortet 
tog det honom fem år att ta sig 
ut på Europa-touren. Som proffs 
har Richard fyra toursegrar,  
varav en seger på PGA-touren. 
Triumfen i juli 2008 när han 
vann US-Bank Championship 
betydde mycket – segern garan-
terade honom två års tourspel 
under 2009 och 2010. Säsongen 
2009 toppades definitivt av 

hans första deltagande i British 
Open, där han slutade på en 
fantastiskt fin 8:e plats. Därmed 
är han garanterad en plats i 
startfältet 2010.

Värnar om klubbens juniorer
Richard värnar om och ger till-
baka till juniorerna i klubben. 
Hans egen tävling, ”Richard S 
Johnson Junior Open” spelas i 
år för 6:e året och ingår i JMI-
touren  (Junior Masters Invita-
tional) som han för övrigt själv 
vann 1996.

Richard S Johnson är Öster-
åkers Golfklubbs stora  
bidrag till svensk elitgolf. 
Han började sin karriär på 
klubben och tävlar idag mot 
de största spelarna på PGA-
Touren i USA.
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Ledande inom 
miljöskydd och säkerhetIkaros Cleantech AB mark-

nadsför och utvecklar en 
effektiv totallösning för att 
förbättra arbetsmiljön. 
Företaget startades 1994 
och har sedan dess haft en 
stadig tillväxt. I år är Ikaros 
huvudsponsor för  European 
Team Championship 2010, 
Lag-EM på Österåkers GK.

Ikaros Cleantech AB har sitt huvudkontor och lager i Malmö, med 
lokala filialer i Stockholm, Göteborg, 
Linköping, Finland, Norge, och Polen.
www.ikaros.net
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Färger
Svart: Svart
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Ikaros Cleantech AB,  
huvudpartner:
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Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

Banorna förbereds noga

Som banchef på Österåker vill jag inget hellre än att 
Lag-EM sommaren 2010 ska bli en tävling att minnas. 

En förutsättning för att få  banan i önskad svårhetsgrad är att våra 
ruffar är i absolut topptrim. Vid tävlingens start kommer vi därför 
ha en mellanruff på 100 millimeter samt en semiruff på 50 millimeter. 

Fairways kommer att klippas minst varannan dag under hela  
våren. Vi kommer även att vertikalskära alla fairways för att und-
vika liggande gräs. Detta kommer då att ge oss en tätare och finare 
turf. Till själva tävlingen kommer fairways att ha en klipphöjd på 
cirka 10 millimeter. 

Tee och foregreens kommer dressas och vertikalskäras frekvent 
under våren. Dressning kommer att ske ungefär var 14:e dag, detta 
för att få en så jämn och fin yta som möjligt. Under tävlingsdagarna 
kommer dessa sedan att klippas på 8 millimeters höjd.

Skötseln av greenerna under tävlingsveckan skiljer sig egentligen 
inte speciellt från vanlig vardagsskötsel. 

För att bidra till den idrottsliga utmaningen så kommer vi dock 
lägga lite extra arbete på att få 
rätt hårdhet och bollrull i green-
erna. Vi kommer därför att  
vertikalskära och dressa alla 
greener var 14:e dag fram till 
cirka två veckor före tävlingen. 

En annan väldigt viktig faktor 
för att lyckas är att man får 
vädret med sig men där kan vi 
bara hålla tummarna.

– Genom våra professionella 
satsningar har vi fått arrangera 
SM och som ringar på vattnet 
är vi nu även arrangörer av Lag-
EM. Allt hänger ihop, säger  
tränare Peter Michols.

Österåkermodellen innebär att 
man skapat uttalade riktlinjer 
för sin utbredda ungdoms- och 
elitverksamhet. Den anger vilka 
krav och rättigheter klubben 
ställer på de medlemmar som  
ingår i satsningen, från klubbens 
elitgrupper till juniorgrupperna.

Golf på alla nivåer
Klubben har två elitgrupper, en 
dam och en herr, två utveck-
lingsgrupper, en tillväxtgrupp 
och flera juniorgrupper. 

– Vi är en utpräglad idrotts-
klubb som satsar på golf på alla 
nivåer, från motionsgolf till elit. 
Särskilt ungdomsverksamheten 
är utbredd och många duktiga 

ungdomar kommer till oss för 
att få delta.

Unik utbildning
Österåker erbjuder en golf- 
utbildning för ungdomar hela 
vägen från grönt kort till proffs. 
Fyra tränare arbetar med utbild-
ningen, vilket är unikt, och man 
både ställer höga krav och ger 
mycket tillbaka.

– Vi har ett stort stöd från 
våra medlemmar. I en undersök-
ning vi gjort visade sig över 80 
procent till och med vilja  
utveckla satsningen. Det är 
otroligt roligt. Magnus Ljungman, Banchef

I AM THE NIKON COOLPIX S8000. 
Med ett Nikkor vidvinkelobjektiv, 10x zoom, snabb 
autofokus och slutartid samt fi lminspelning i
HD-kvalitet med stereoljud. www.iamnikon.se

Stolt huvudsponsor till:
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Österåkers Golfklubb är känd för att satsa på sin ungdoms- 
och elitverksamhet. Satsningen löper som en röd tråd  
genom verksamheten.

Peter Michols, tränare
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Österåker är modellen




