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AMP CELLTM Irons
DEN PERFEKTA MIXEN AV LÄNGD OCH 
TRÄFFSÄKERHET. GLÖM INTE ATT LAGA 
NEDSLAGSMÄRKET.

SPEED CHANNEL:
Speed Channel skapar en träffyta  
med högre boll hastighet
för ökad längd

VIBRATION DAMPENING:
TPR (Thermoplastic Rubber)
En övergjuten platta i TPR material  
dämpar alla vibrationer och ger  
en fantastisk känsla och  ljud

METALWOOD FACE WELD  
CONSTRUCTION: 
Lättare och tunnare slagyta ger  
ökad känsla vid bollträff

CELL WEIGHTING: 
Varje järnklubba har en optimal vikt  
placering genom hela setet. Detta ger  
mer lättspelade långa järn och större
precision i det korta spelet

www.cobragolf.com

#WhatsYourFly

Download the Fit n Fly mobile app 
to calculate your fly. 
Available for iOS and Android at 
cobragolf.com/fitnfly 
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I år drömmer vi stort. Vi har tagit paus från verkligheten och låtit fantasin flöda fritt. En av våra dröm-
fångare är golfbanearkitekten Johan Benestam som designat en helt ny fantasibana där hela Sverige 
blir ditt spelfält. I Fantasy Course peggar du upp i Björkliden, tar en avstickare till Åland och siktar sista 
flaggan i Skåne.

2013 är också året när vi introducerar Dream Course Challenge – ett helt nytt och unikt tävlingsformat 
där du under fem månader har möjlighet att spela drömbanor och samtidigt vinna superpriser för totalt 
60 000 kronor. 

Sveriges kanske glassigaste jobb har fotoproffset Peter Cordén, som ger dig sina bästa foto- 
ögonblick. Vi har också lyckats jaga rätt på golfstjärnan Jonas Blixt, som sedan ett  
år tillbaka spelar bland de stora tigrarna på PGA-touren. 

Vi vurmar ju ändå allra mest för våra golfpärlor! Låt oss ta dig med på en spännande 
golftour från Falsterbo i söder till Björkliden och Lapporten i norr. 

Trevlig läsning!

Pär Fischerström

Från fantasi via drömmar till verklighet

PÅ OMSLAGET 
Foto: Scanpix 

Illustration: Johan Benestam

PÅ REDAKTIONSSIDOR 
Arlandastad Golf 

Foto: Peter Cordén

REDAKTION
Linda Eriksson

linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
Anneli Markström

anneli.markstrom@bahnhof.se

PROJEKTLEDARE
Pär Fischerström

par.fischerstrom@provisa.se

www.facebook.com/golfparlor

Ladda ner en QR-kod app till din mobil och fota
 av bilden ovan, så får du hela magasinet i din telefon. 

OBS. Filen kan ta några minuter att ladda ner. 

Du kan också läsa Golfpärlor i Qiozk – tidningsaffären 
för iPad, iPhone och webben 

www.qiozk.com

Golfpärlor publiceras en gång om året av Provisa Sverige AB. 
Citera oss gärna, men ange alltid källan.
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Vallda
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par 3
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par 5
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Gamla 
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par 3
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Slottsbanan
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par 4
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•	 Tio	priser	går	till	dem	som	spelar	flitigt	och	samlar	flest	poäng	på	drömhålen
•	 Tio	priser	går	till	dem	som	spelar	tre	eller	fler	av	drömhålen	och	utser	sitt	favoritdrömhål		
 med en fyndig motivering
•	 Förstapriset	är	värt	7	000	kr	och	inget	av	de	20	priserna	är	värt	mindre	än	2	000	kr
•	 Ett	scorekort	för	Dream	Course	Challenge	finns	i	receptionen	på	de	19	golfklubbarna

Priserna består av ett prispaket från våra sponsorer. 
Du har hela säsongen på dig att tävla.  

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Representanter från Provisa Sverige utser vinnarna.

Happy golfing!

Vinn 
resor & prylar

för 60 000 kr! Dream Course 
Challenge

by Golfpärlor

Dream Course by Golfpärlor är vår drömbana! Det är en riktigt fräck bana med  
signaturhålen från 19 av våra golfpärlor. I år drar vi också igång tävlingen Dream  
Course Challenge by Golfpärlor där du kan vinna resor och prylar för totalt  
60 000 kronor. Att tävla är enkelt, roligt och det kostar ingenting att anmäla sig! 

Så här gör du: 
Mejla din ansökan till dcc@provisa.se
Sen är det bara att börja spela
Tre hål på Dream Course räcker för vinst

• Solresor Golf Academy i Ras Al Khaimah 
• Hälsa, träning och golf på Azorerna
• Solresor Invitational på Mallorca
Läs mer och boka på www.solresor.se/golfresor  •  tel: 08-454 39 10

NYHETER

solpearls1.indd   1 13-04-02   12.40.13
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Förutom priser från de 
19 drömbanorna, har vi 

även fina priser från följande 
sponsorer:

PARTNERS

SPONSORER

DRÖMBANAN MED 19 SIGNATURHÅL

Tävla på vår Dream Course!
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Masters. Det är till och med svårt att sätta ord  
på hur spännande det skulle vara att få spela 
där. Bara att få spela på Augusta National är 
ju fantastiskt. Det är nog en av mina topp två 
banor faktiskt.

– Det vore ju också en drömturnering att 
vinna. US Masters finns liksom alltid i bakhuvudet 
när man är golfare, särskilt som pro. 

Vad skiljer dig från världsettan McIlroy?
– Svår fråga. Jag vet faktiskt inte, jag har 

inte studerat hans spel särskilt mycket. Han var 
världsetta, men just nu är han väl nummer två? 
Ja, han är bättre än vad jag är just nu i alla fall. 

Vad har du gjort för alla dina prispengar? 
– Jag har köpt ett pingisbord. Och en bil. 

Min gamla bil var risig så jag behövde en ny. 
Det blev en helsvart Porsche Cayenne. Jag fick 
faktiskt hem den så sent som igår, och jag kan 
knappt vänta på att få åka hem och köra den. 
Haha! Den är awesome! 

Vad har du för planer inför framtiden? 
– Jag har alltid haft som mål att bli topp 10 

i världen. Det är lång väg kvar och jag måste 
träna mycket nu framöver. Jag behöver försöka 
styra upp och få in lite mer struktur, och inte 
vara så sjuk som jag varit nu. Om jag lägger upp 
det bra så kommer jag förhoppningsvis dit jag 
vill om tre till fyra år. 

S
äsongen 2013 har inte följt samma 
vinnande mönster som förra året. 
Jonas har varit sjuk och formen är 
inte på topp. När vi äntligen får tag 
på Jonas i början på april berättar 
han att dagsformen är okej, men 
inte hundra. 

– Jag har varit sjuk sen början på året, så jag 
har inte kunnat träna så mycket som jag vill. Om 
jag ska vara ärlig så känner jag mig inte helt stabil. 
Men just för tillfället mår jag bättre.

Förra året spelade Jonas in omkring 15 miljoner 
kronor, bland annat genom fem topp tio-placeringar 
på PGA-touren, varav en seger och två tredjeplatser 
Under sina tre år på Nationwide Tour lyckades han 
placera sig topp tio hela 14 gånger. 

Det	har	inte	varit	lätt	att	få	tag	i	denna	29-åring	
från Hammarö. Idag bor han i Jacksonville i 
Florida, och under våren är han totalt fokuserad  
på PGA-touren. Vi på Golfpärlor har i flera 
månader ringt och mejlat, pratat med agenter 
och sponsorer. Till slut fick vi några knastriga  
minuter med Jonas, där han på engelska berättar 
om livet som pro. 

Du har blivit världskänd för din fantastiska 
förmåga att sätta puttar, vad är hemligheten?

– Jag kör mycket på instinkt. Jag försöker att 
lita fullt ut på mig själv och på min förmåga, och 
tänker inte så mycket på de tekniska bitarna. Och 
så tränar jag så klart mycket på just puttningen. Ju 
mer man tränar desto bättre blir man ju. Då kan 
man också släppa kontrollen lite mer.

Vad har du för tankar kring US Masters? 
– Det är en dröm sen jag var liten att få spela US 

Text: Linda Eriksson 

2012 var Jonas år. Under succéåret vann Jonas Blixt sin 
första tävling på PGA-touren – något som bara sju svenskar 
gjort. Han blev nominerad till Årets rookie på PGA-touren 
och till Årets nykomling på Svenska Idrottsgalan. 
Totalt under säsongen spelade han hem omkring 15 miljoner 
kronor i prispengar. 

JONAS BLIXT 
Ålder: 29 år 

Bor: Jacksonville, Florida 

Hemmaklubb: 
Karlstad GK

Proffskarriär: Blev proffs 
2008 på Challenge Tour. 
Nationwide Tour (2009-
2011), PGA Tour (2012-) 

Amatörkarriär: Gick på 
Florida State College, vann 
fyra gånger individuellt. 

Kvittrande pro
Jonas Blixt är aktiv på 
mikrobloggen Twitter 
och brukar ibland till och 
med twittra direkt från 
PGA-touren. 
Just den här säsongen, 
som varit hemsökt av 
sjukdom, är live-tweetsen 
från tävlingarna kanske 
inte precis fågelkvitter: 

“The hole has Blixt ball 
repellent on it…”

twittrade Jonas Blixt den 
1 mars 2013, direkt från 
PGA-touren.

“Jag har köpt ett 
pingisbord. Och en bil. 

JONAS
BLIXT
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Länge leve 
golfaren! 

Den som regelbundet spelar golf 
lever upp till 5 år längre än 
genomsnittssvensken. Det 

visar forskning från Karolinska 
Institutet i Stockholm. 

Källa: KI.se

Om linksdrömmar  
och golfetik
”I mitt golfotek har jag 1 221 titlar 
så jag har läst ett och annat om 
golfarens vedermödor och spelets 
anrika historia. Hur man lägger 
fjärde putten död så gott som 
sträckläste jag. 

Boken handlar om ett golfgäng 
där ingen gnäller över vare sig regn 
eller blåst. De är överens om att bara 
spela linksbanor, främst i Skottland 
och Irland, men man kommer även 
till Bandon Dunes i Oregon, USA, 
som stämmer med deras linksdröm-
mar. En i gänget anklagas för att ha 
fuskat. Han försvinner spårlöst, så 
det är en del dramatik utanför själva 
spelet också. Golfens etik är en både 
viktig och tänkvärd del i boken.

Berättelserna är både roligt bur-
leska och intressanta. Det märks att 
författaren kan golfgängets jargong. 
Han har läst på vad gäller historia, 
de stora spelarna och de berömda 
banorna. 

Särskilt intressanta är kapitlen från 
Prestwicks magnifika matsal där 
Tidernas Golfmiddag avnjuts med 
elva av golfhistoriens största (man-
liga) spelare och där man röstar fram 
den genom alla tider allra störste. 
Samtalen mellan Bobby Jones och 
Tiger, mellan Harry Vardon och Ben  
Hogan och mellan Old Tom och  
Arnold Palmer ger tänkvärda perspek- 
tiv på golfen och spelets utveckling 
sedan fjäderbollen föddes. 

Fjärde putten tycker jag är väl värd 
att läsa (även om vissa samtal kan 
upplevas som lite väl detaljerade). 
Och även begrunda. Har golfspelare 
i gemen så hög moral som vi gör 
sken av och ofta är så stolta över?”

Leif Einarsson, president i EAGHC 
(European Association of Golf 
Historians & Collectors)

Hur man lägger fjärde putten död
Av Karl Häggblom
Isaberg Förlag

Färgstarka slag
Cobras nya driver Women’s 
AMP Cell är ett färgstarkt val 
inför årets säsong. Den finns i 
tre sköna färger och har så klart 
också den senaste teknologin 
bland annat justerbar hosel 
som gör att du kan maximera 
avståndet. 
Pris: 2 995 kronor.

Det råder ingen tvekan om att färger är det nya svarta 
på golfbanan i år. Allt från klubbor till kläder har piffats 
upp med starka färger. Roligt tycker vi! 

Fore!

APP så enkelt!
Vi älskar appar. Och vår senaste favorit är gratisappen Caddee Score 
& Guide. Här får du tillgång till cirka 300 svenska banguider och dessutom 
gps-mått till alla svenska golfbanor. En del klubbar har även en tilläggs-
funktion där gps-måttet visas till flaggan.  Du kan också zooma alla hål 
med ett enkelt dubbelklick. 

I appen finns också ett digitalt scorekort som du synkar med din egen  
profil på Caddee.se. Då kan du spara statistik, följa golfvänner och dela 
med dig av både birdies och duffar. 

Appen är enkel att använda och du kommer igång direkt. Ett extra 
plus för banguidernas snygga 3D-känsla. 

Caddee Score & Guide laddar du ner gratis på Appstore och Android 
Markets.

Läs mer på Caddee.se.
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TRENDSPANING

Denna färgstarka mundering från Galvin 
Green är vårens måste! Den klassiska 
golfskjortan, Max Tour Edition, är mjuk och 
följsam med snygga detaljer och bröstficka. 
Förutom den sköna gröna färgen finns 
8 färger till.  
Byxan, Newby, känns också klassisk med 
ett trefärgat rutmönster och smal passform. 
Skjortan blir din för 699 kronor, 
byxan för 1 299 kronor. 

Grönt är skönt

• Solresor Golf Academy i Ras Al Khaimah 
• Hälsa, träning och golf på Azorerna
• Solresor Invitational på Mallorca
Läs mer och boka på www.solresor.se/golfresor  •  tel: 08-454 39 10

NYHETER

solpearls1.indd   1 13-04-02   12.40.13
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– Folk gör det de tycker är roligt, så vår idé 
är att göra hela upplevelsen kring golfen så 
rolig som möjligt. Det gäller att hitta former. 
Ett kompisgäng som vill ut ska inte ha tids-
bokningsregler som hindrar dem. Den som 
vill träffa nya människor ska lätt kunna göra 
det. Sen är det viktigt att lära sig behärska 
spelet. Det ska finnas kurser för den som är 
regel- och tävlingsinriktad, men också för 
den som tar golfen med en klackspark och 
tycker den sociala biten är viktigare. 

– Ungdomarna. Det är otroligt viktigt att få 
in golf som en naturlig del för dem, precis 
som fotboll, basket, innebandy. Tjejerna är 
en annan viktig grupp. Det är mer beroende 
av en social grupp än vad killarna är. Så även 
om golf är en individuell sport, måste vi bli 
duktiga på att skapa de här sammanhangen. 

– Vårt senaste grepp var att rikta en kurs 
till tjejer med grönt kort (hcp 25 och uppåt), 
som inte spelat så mycket men som vill kom-
ma igång. På tre dagar var 20 tjejer anmälda. 
Då förstod jag att det här fyller ett tomrum. 
Om alla klubbar gjorde så, tänk vad många 
tjejer vi skulle få igång! 

– Sen har vi jobbat ihop med skolorna flera 
år. Förra året sökte vi stöd från Idrottslyftet 
och fick pengar till en 2-dagars nybörjarkurs 
för	barn.	Efter	det	anmälde	sig	170	barn	som	
medlemmar. Då var det gratis. Vi får se i år när 
vi väljer att ta ut en liten summa (300 kr för 
medlemskap, 300 kr för sommarläger), om de 
fortsätter. Vi lägger upp det som ett 4-dagars 
intensivläger under sommarlovet. Lite som 
skidåkning, där man åker en vecka om året. 
Det viktiga är att de får en relation till golfen. 

– Folk slutade för att de upplevde golfen som 
för tråkigt, inte för dyr. Ska vi vända trenden 
måste vi göra den mer hipp, mer attraktiv. 
Kanske erbjuda mer än bara golf. Utveckla 
klubbhusområdet och skapa ett ”home away 
from home” med tennis, boulebana, pool, 
och bubbelpool. Ett ställe där du har vänner 
och bekanta, där det är trevligt att vara, där 
du kan stanna till på väg hem från jobbet, ta 
en kopp kaffe, läsa tidningen. Folk drar folk, 
tänker jag. Det handlar om att se klubben 
som marknadsplats, mötesplats. 

– Utifrån resultaträkningen är sponsorerna 
viktigast. Näst viktigast är gäster och med-
lemmar. Minst ekonomiskt gynnsamma är 
barnen. Men vi tänker ofta så här, 100 glada 
knattar innebär också 50 föräldrar som står 
och snackar. Kanske 10 blir medlemmar, de 
andra 40 konsumerar någonting. Barnen är ef-
fektiva då de sprider glädje och tar med sig folk. 
 

– Förra året tog vi bort inträdesavgiften och 
skrev i stället avtal med våra medlemmar om 
12 månaders uppsägningstid. Den dag du vill 
sluta får du alltså planera det i förväg. 

– Vi bjuder också våra medlemmar på en 
sommarfest och en höstfest. Vi får hundratals 
ambassadörer som pratar om hur kul det är 
på Ringenäs. Tänk vilken sammanhållning 
det skulle skapa, vad mycket nätverkande det 
skulle bli, om fler klubbar gjorde så!

– Som ny spelare måste man få komma ut på banan mycket tidigare. 
Att stå och harva på driving range i flera veckor gör ingen glad. Först 
väcka intresse, sen utbilda – det är så vi får jobba. Men vi måste också 
göra banan bättre spelbar för alla kategorier golfare. På Båstad GK 
skapar vi sex slingor med olika längder, från 4 200 till 6 100 meter. 

– Spontant ungdomarna, de är golfens framtid. Vi stångas med 
snabba idrotter som inte fanns förr, det gör att golfen måste förän-
dra sitt tänk. Sen måste vi sätta damer och tjejer i fokus och skapa 
evenemang för dem. Knappt 30% av golfarna i Sverige är kvinnor. 

– På Båstad GK gör vi en rad specialsatsningar på damsidan: Ladies 
Only på vardagkvällar och Ladies After Work på fredagar. Målet är att 
få damer och tjejer att komma ut och umgås och träna. Vi körde tre 
kurser förra året, alla fullbokade. Sen har vi en stor satsning mitt i 
damtennisveckan i juli, Stora Damdagen. 

– I stället för att klaga på att vi tappar, vill jag vända på det och se vad 
vi gör för att behålla de spelare vi har. De som riskerar lämna är sällan- 
spelarna. Det handlar om att skapa upplevelser och anledningar för 
dem att stanna kvar i klubben. 

– Vi måste fokusera på det vi golfare älskar. Vi har en unik produkt 
som passar väldigt bra in i dagens stressade samhälle. Golf är lisa 
för själen. Många behöver det som kontrast till uppkoppling dygnets 
alla timmar. Att använda lugnet, naturen, de sociala aspekterna som  
affärsidé tror jag absolut skulle fungera med rätt marknadsföring. För 
de yngre behöver vi göra golfbanan till ett roligare ställe att vara på. 
Utveckla bra miljöer som främjar inlärning och aktiviteter.

– Alla. Men ska jag lyfta ut några så är det kvinnorna. då får vi även med 
oss fler barn. Kvinnor är i minoritet och slutar oftare för att det är svårt. 
Det går att undvika med lättare banor. Det är en köpstark grupp som 
kan lägga pengar på golfen om de får value for money. Deras närvaro 
förändrar atmosfären på klubben och hjälper till att få bort kostymbilden.

– Troxhammar byggde en 12-hålsbana vilket varit succé. Många 
klubbar, som Delsjön och Gävle, lyckas bra med rekrytering och 
ungdomsverksamhet. Jag vill ha en bank med alla golfklubbars bra 
idéer samlade. Vi vill ju att det ska gå bättre för alla och därför tror 
jag att man gärna delar med sig. Det måste gå!

– Min klubb, Nynäshamns GK, inför nu bland de första i Sverige en 
modell där man betalar efter hur mycket man spelar, för 10, 20, 40 
ronder eller obegränsat spel. Det är inte rimligt att den som spelar 
tre ronder ska betala lika mycket som den som går hundra. Fast sam-
tidigt är det viktigt att tala om att det finns en betalningsvillighet. 
Många är villiga att betala mer än de egentligen nyttjar, bara de får 
värde på pengarna.

Swedishputtmasters.se

“SM i puttning”
Gräppås GK

Hur ger vi golfen ett uppsving? 

Vilka kategorier är viktigast att satsa på och varför?

Exempel på lyckade satsningar?

Göran Tyrsing 
Klubbchef & delägare,
Ringenäs GK
Club Manager of the Year 
2012, (enl. GAF)

Anna Öqvist 
Delägare,
Kallfors GK

Ingela Tisén
Klubbchef & PGA-tränare, 
Nynäshamn GK

Jörgen Kjellgren
Klubbchef,
Båstad GK
President för Club Manager 
Association Europe

Hur ger vi golfen ett uppsving? 

Vilka kategorier är viktigast att satsa på och varför?

Exempel på lyckade satsningar?

– Sturup Park har bara 10% av sin omsättning 
från	 medlemmarna,	 det	 normala	 är	 70%,	
ändå omsätter vi lika mycket eller mer än 
en vanlig golfklubb. Mitt resonemang är 
marknadsförarens: vad kan vi erbjuda som 
ingen annan erbjuder? Det har bland annat 
lett till nya medlemsformer. Om jag är 30 år 
med små barn och precis har köpt hus, kan 
jag	inte	spendera	6-7	tusen	för	att	spela	4-5	
rundor per år. Därför har vi infört sällan-
spelsmedlemskap, familjemedlemskap som 
innebär att barn upp till 15 år är med gratis 
om en vuxen betalar fullt pris, och nytt för i 
år är 3-årsmedlemskapet. 
 

– Vår huvudmarknad är kvinnor och barn. 
Kvinnor är enklare att förflytta än män. Har 
de idéer om vad de vill göra får de gehör 
för det här. Vi skapar resurser för dem till 
exempel genom att ge dem full access och 
egna träningstider. 

 

– Det finns många golfklubbar och anlägg-
ningar som är duktiga. Själva driver vi ett 
golffritids med Svedala kommun. Vi stöttar en 
undergroundrörelse, Unga Golfare. Är man 
med där spelar man gratis på vår 12-hålsbana. 
De har också fått ett redaktionsrum hos oss, 
där de gör en bra och rolig tidning. 

– I år startar vi en mamma-dotter-kurs i  
samarbete med europatourspelaren Eva 
Bjärwall. Tillsammans med Mix Megapol 
gjorde vi en radiodokusåpa om Jane som 
skulle bli golfare. Hon bloggade om det och 
det var ett stående inslag i radion. Dagen 
efter hon tagit grönt kort avslutades det 
med en tävling bara för tjejer.

Jonas Nilsson
Marknadschef
Sturup Park Golf

“Barnen är effektiva 
då de sprider glädje 
och tar med sig folk 

“Vi måste sätta damer 
och tjejer i fokus...

Panelen

Fler guider från Provisa

Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB

Semestertips
2012

Svenska

Sigrid Bárány
– mästerkock med många järn i elden

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD GENOM SVERIGE!
– från söder till norr
– säsongens skafferi
– camping & nöjesparker

Missa inte årets stora
LÄSARTÄVLING

Vi kollar läget på  svensk 

MAT

Golfpärlor ingår i en portfölj med andra årligen återkommande guider där 
de övriga är Fjällguiden och Semestertips.
Vill du annonsera i någon av guiderna kan du kontakta Pär Fischerström på 
par.fischerstrom@provisa.se 
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det behövs mer än så, menar Magnus Lagerlöf som är vd på 
Ekerum Golf & Resort. 

Med 45 hål och över 30 000 greenfeeronder per år är Ekerum 
redan idag en av de största golfanläggningarna i Sverige. Magnus 
tror dock att för att en golfresort ska lyckas i längden måste man 
börja satsa mer på resortdelen och mindre på golfdelen. 

– Självklart är det viktigt att ha en bana i toppklass. Vår bana 
har aldrig varit i bättre skick. Men jag tror att vi har så mycket 
mer att ge, jag tror på Öland som destination. Också partnern 
till den som spelar golf ska trivas här och ha massor att se och 
uppleva. Lite som i fjällen. För mig är det självklart att de anläg-
gningar som ser den större bilden är de som också kommer att 
blomstra, säger Magnus Lagerlöf. 

Att jämföra med fjällen är inte konstigt, både Ekerum och 
PGA har ägare med stor erfarenhet från fjällindustrin. På Ekerum 
är bröderna Eklöf (Stadium) ägare tillsammans med bröderna 
Paulsson (PEAB). De bägge brödraparen är också stora ägare till 
PGA-anläggningen. I fjällen har de flera gemensamma projekt, till 
exempel Experium i Lindvallen, Sälen. Det finns onekligen många 
gemensamma nämnare mellan fjäll- och golfindustrin.

TRENDEN KOMMER URSPRUNGLIGEN från USA, där man länge 
och med stor framgång byggt semesterkoncept kring golf- 
anläggningarna. Många anser att resorten inte bara en trend  
utan en nödvändighet för de svenska golfklubbarnas överlevnad. 

– Att bara driva en golfbana är inte längre särskilt lönsamt. 
Golf idag måste vara snabbt och tillgängligt, och intresset har 
svalnat lite. Då gäller det att hitta andra lösningar och jag tror 
att Sverige börjar vakna nu, säger Peter Nyberg som är vd på 
Golf Resort Development och klubbdirektör på Mauritzberg  
vid Bråviken och nära Norrköping.

TANKEN MED EN GOLFRESORT är att där ska finnas allt du behöver 
på din semester. Du ska i princip inte behöva lämna anläggningen. 
För att det ska bli möjligt är det viktigt att resorten består av 
mer än bara golf.

– Det måste finnas en suverän golfbana såklart. Men utöver det 
är golfen mest där som en vacker utsikt från köksfönstret, säger 
Peter Nyberg lite skämtsamt. 

– Tänk dig att Kolmården bara skulle ha ett delfinarium, 
ingenting mer. Ganska tråkigt, eller hur? Tänk sen att det också 
skulle finnas flera hundra andra delfinarier runt om i landet. Det 
säger sig självt att det inte funkar. 

Där har vi läget med Sveriges golfbanor idag kan man säga, 
många golfbananor strävar dessutom efter att vara så lika 
varandra som möjligt och slutresultatet blir att man inte klarar 

GOLFresorten
Text: Linda Eriksson 

Trenden är tydlig – resorten har gjort entré i Sveriges golflandskap. Men är den här för att stanna? Och vad krävs för att 
lyckas i ett allt tuffare golfklimat. Vi har låtit två experter förklara läget, berätta om konceptet och titta in i framtiden. 

av att leverera mer än bara en medioker plats att slå golfbollar på. 
Därför tror Peter Nyberg på mervärden. På Mauritzberg är  

arbetet med att bygga en av Sveriges största golfresorts i full 
gång. Här har redan cirka 60 tomter sålts och 33 hus står klara.  
En liten resort har vuxit fram, och planen är att det så småningom 
ska finnas 220-230 hus här. 

– Vi öppnade förra året och beräknar att om två år kommer  
Mauritzberg att ligga i topp. Vi erbjuder våra gäster så mycket 
mer än bara fantastisk golf, till exempel slottet, en gourmet- 
restaurang, en bistro, vinprovningar, tennis, cyklar, lerduveskytte  
och båtplatser. Alla i familjen kanske inte vill spela golf, då måste 
man erbjuda andra aktiviteter.

Precis i linje med vad den svenska golfmarknaden kräver i 
framtiden. 

– De anläggningar som ligger nära en storstad och som erbjuder 
störst variation kommer att klara sig bäst om jag får sia, säger Peter. 

EKERUM PÅ ÖLAND är en av Sveriges äldsta golfresorts och 
startade redan för 20 år sedan. Här gör man just nu en miljard-
satsning på boende och upplevelser, med restaurang, spa, konst-
hall och en mängd nöjesytor. 200 fristående villor ska byggas  
och 100 radhus. 

– Många i golfvärlden tycker att golf, boende och mat är allt 
som behövs på en anläggning. Lite krasst kan man väl säga att 
det är dit golfsverige är på väg. Det är lite snävt och jag tror att 

Svenska golfresorts:
•  PGA of Sweden National, Bara (Skåne)     www.pgaswedennational.se

•  Barsebäck Resort (Skåne)                          www.barsebackresort.se

•  Woodlands CC, Örkelljunga (Skåne)          www.woodlands.se             

•  Ekerum Golf & Resort (Öland) www.ekerum.com

•  Maurizberg, Vikbolandet (Östergötland) www.mauritzberg.se

•  Strand Golf Hotell Restaurang (Sörmland) www.strandgolf.se

•  Åda G&CC, Trosa (Sörmland)  www.adagods.se

•  Kallfors, Järna (Sörmland)                          www.kallfors.com

•  Vidbynäs, Nykvarn (Sörmland)  www.vidbynasgolf.se

•  Fågelbro G&CC, Värmdö (Uppland)      www.fagelbrogolf.se

•  Burvik, Knutby (Uppland)   www.burvik.se 

•  Lannalodge, Vintrosa (Närke)     www.lannalodge.se

“Också partnern till den som spelar 
golf ska trivas här och ha massor 

att se och uppleva 

På Ekerum på Öland gör man just nu en miljardsatsning på boende och 
upplevelser, med restaurang, spa, konsthall och en mängd nöjesytor.

 Mauritzberg erbjuder sina gäster mycket mer än bara golf, till exempel slottet, en 
gourmetrestaurang, en bistro, vinprovningar, tennis, cyklar, lerduveskytte och båtplatser.
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Fotografen och golfnörden Peter Cordén förenar nytta med nöje – hans jobb är 
att fotografera golfpärlor över hela världen. Här delar han med sig av 18 storslagna 

fotoögonblick, och ger även oss hobbyfotografer några bra tips på vägen. 
Text: Linda Eriksson 

by Peter Cordén

11

Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

Golfshop vs Cityshop

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.

– varför ska jag handla oss er?

PRO_Golfparlor 2010.indd   11 10-03-30   15.39.16

18hål genom linsen

Hål 4, Kallfors. Mäktigt högt belägen tee och en dramatisk bild.
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Peter fotograferar alltid under timmarna runt 
soluppgång och solnedgång. 

– Mitt på dagen kan man lika gärna spela banan 
eller syssla med annat. Det händer att jag letar vink-
lar, åker runt i en golfbil, pratar med medlemmar 
och gäster för att bilda mig en uppfattning. Men jag 
fotograferar sällan mitt på dagen. 

– Jag tycker också mycket om när det är dramatik  
i bilderna, gärna med moln. De hjälper till att ge 
bilden karaktär. Blå himmel kan väl vara lockande, 
men på bild blir det oftast lite platt och intetsägande.
“

               an är nyss hemkommen 
från Marrakech och Casablanca och ska strax packa 
kappsäcken för Spanien när vi ses i Stockholm en solig 
dag i april. Att Peter Cordén kanske har Sveriges glass-
igaste jobb är det ingen tvekan om. I alla fall inte om 
man, som vi, älskar golf. Peter Cordén reser nämligen 
land och rike runt för att fotografera golfbanor. I mot-
ljus och medljus, regn och solsken. 

Han må ha många fler resdagar än medelsvensken, 
men han gillar det han gör. 

– Jag ser faktiskt inga negativa sidor med mitt jobb. 
Det skulle vara allt resande då, men jag har alltid älskat 
att resa så det är egentligen inget problem. Dessutom  
är det ett bra sätt att förkorta den långa, mörka årstiden, 
säger han förnöjt. 

HAN TALAR PASSIONERAT om fotograferandets ädla 
konst och hur han tänker när han hittar sitt motiv. Det 
visar sig att det faktiskt inte är ögonblicket som avgör, 
utan att en grym bild också kräver grym planering. 

– Eftersom jag själv spelar golf letar jag oftast efter 
utmaningar som spelaren kan tänkas hamna inför när 
jag fotograferar. Jag brukar göra en del research också, 
läsa scorekort och banguider innan jag åker. Annars 
handlar det rätt mycket om att leta bra vinklar. 

Många av Peters bilder, som de vi får ta del av här, 
visar vackra landskap, dramatiska himlar och djupa 
bunkrar. Men inga människor syns i bild, får golfarna 
inte vara med?

– Människor kan absolut vara med i bilderna! Men 
då använder jag dem mer som referenspunkter och för 
att skapa samband. Annars är väl min specialitet att just 
fånga banans karaktär. Alla banor är ju olika och lite av 
utmaningen är just att fånga varje banas egenhet och 
känsla.

Hål 17, Ålands GK, Slottsbanan. En nyligen omarbetad 
variant i regi av Peter Fjällman. Ett bra exempel på att 
man kan klättra upp på golfbilen för att få höjd.

Hål 2, Kalmar GK. Ett härligt läge med direkt vatten-
kontakt. Bilden är tagen dagarna före midsommar.

Hål 4, Bro Hof, Castle Course. Höstbild 
där fescuegräset glänser gyllengult.

Det här är Peter Cordén
Bor: Södermalm, Stockholm. Ateljé i Gamla Stan, Själagårdsgatan 21.
Familj: Fru Pia och tvillingdöttrarna Molly och Tuva, 14 år, mer eller mindre golfare alla tre.
Dricker helst: Rött vin.
Äter helst: Asiatiskt och italienskt.
Karriär: Grafiker, layoutare, konstnär, AD, fotograf.
Aktuell med: Fotograferingar i Sverige, Danmark, Norge och Spanien. I höst varmare. 
trakter exempelvis Asien och USA. Kokar ihop ny websida, www.golfisart.com. Kommer 
även att jobba mer med video.
Kontakt: peter@corden.se, www.corden.se, Instagram: GOLFISART, Twitter: pcordenH

Hål 14, Elisefarm. Här fick 
jag en skön morgonkänsla.

 Mitt på dagen kan 
man lika gärna spela banan 

eller syssla med annat. 
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Hål 10, Göteborgs GK. 10:e hålets tee. Ibland kan 
man plåta hålets sträckning från tee, som här.

Hål 1, Skövde GK. Starkt par 4 som öppningshål. På 
håret att jag hann dit efter en punktering i Arboga.

Hål 15, Bro-Bålsta. Kan bli ett antal puttar på 
Nordwalls gigantiska greener. Mycket onduleringar.

Hål 2 green med hål 14 i bakgrunden, Rönnebäck. Sveriges 
svar på Kingsbarns sägs det. Öppnar tidigt på säsongen.

Hål 1, Grönhögen. Med sin skotska 
karaktär och sina torvade bunkrar är 
denna linksbana rätt ovanlig i Sverige.

Hål 1, Forsbacka. En sen höstbild som 
fångar karaktären hos en fin bana.

Vi lever i en tid av sociala medier, där allt vi gör doku-
menteras och där många inte visar upp sina bilder utan 
att först ha låtit dem färdas genom filter efter filter. Man 
kan ju inte låta bli att undra hur en proffsfotograf ser på 
fenomet apparna. 

– Jag älskar alla slags appar! Jag brukar lägga upp 
bilder från telefonen som en slags dagboksanteckningar 

via sociala medier. Personligen tycker jag att det är kul, sam-
tidigt som jag visar var jag är och att jag jobbar. Jag använder 
det också som marknadsåtgärder. Det händer till och med att 
jag får jobb via sociala medier.

PETER	BÖRJADE	SIN	golfkarriär	i	90-talets	vagga.	Ett	fotojobb	
till katalogen VingGolf blev startsignalen på ett fotografiskt 
lopp som har långt kvar till slutspurten. 

–	På	90-talet	jobbade	jag	med	handkolorerade	svartvita	
bilder med en transparent oljefärg jag lyckats få tag i på en 
“artist shop” i Santa Cruz i Californien. Jag var ute på fairway 
på Ekerum med ett team och rekade när någon stoppade en 

Hål 7, Old Head, Irland. Där fåren sägs blåsa av klippkanten. 
Äntligen lite grått väder så att fotografen för en gångs skull kan 
spela :) Ett fantastiskt läge och en bana med få konkurrenter.
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Kungsbacka GK med närheten till 
Kattegatt. Tuffa vindar emellanåt.

Björklidens med Lapporten i bakgrunden. En unik anläg-
gning som är omöjlig att kopiera, tycker Peter.Hål 10, Hills. Tee till green. Sommarbild med en 

dramatisk touch. Förstod direkt att det fanns 
en bra bild här. Hålet är på väg att göras om.

Hål 10 Idre. Kom upp rätt sent och vädret var växlande. 
Gick igång när jag såg de mäktiga molnen och var snabbt 
uppe med kameran. Det gäller att fånga ögonblicket.

Hål 18,  Båstad, Gamla Banan. Den gamla 
möllan utgör ett spännande element i bilden, 
som direkt kan kopplas till vilken bana det är. 
Härligt ljus på kullarna i bakgrunden. 

Hål 2, Sand. Med sin karakteristiska vulkanbunker är detta hål något 
extra. Första gången jag kom hit var det som en Pink Floyd-kuliss 
uppenbarade sig. Bilden har förekommit på omslag i flera länder.

Hål 18, Ekerum med utsikt över Östersjön. Bra avslutning 
där hela terassen kan se bollarna som kommer in. Bilden 
tagen från en av de nya sviternas balkong.

Hål 18, Visby. En av Sveriges absolut bästa och 
härligaste banor. Bilden togs en sen sommarkväll 
och solen på väg ner i Östersjön.

Cordéns fototips
Var morgonpigg, gå ut med solen och stanna kvar till solnedgång.

Reka noga innan för att hitta den bästa platsen.

Använd vidvinkel och gör eventuell beskärning efteråt.

Försök hitta ett högt läge. Prova nya vinklar.

•
•
•
•

wedge i handen på mig. Det var väl så det började. 
Var det slutar vet man inte. Drömbanor på Peters lista 

är	Cape	Kidnappers	på	Nya	Zealand	och	19:e	hålet	på	
The Legends i Sydafrika, där man hittar världens mest 
extrema par 3:a.

Ryktet går också att han nu även kan titulera sig fjäll-
fotograf? 

– Nja, fjällfotograf kan väl vara ett alternativ till golf-
banorna. Där finns också många sköna miljöer. Om jag får 
välja föredrar jag ju hav, sand och gräs framför snö och 
pister. Men jag utesluter inget efter min senaste vistelse 
till Ramundberget, säger Peter lite finurligt och reser sig 
upp. Kaffet är urdrucket. 

– Resten får vi ta på mejlen. Nu måste jag packa inför 
resan, avslutar Peter. 

Livet i ett nötskal för en professionell golffotograf. 
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Tävla om 14 häftiga golfpaket. Alla priser är för två personer och både greenfee och övernattning med frukost och middag 
ingår. Allt du behöver göra är att att läsa Golfpärlor noga och svara på frågorna nedan. Berätta också vad du tycker är bäst 
respektive sämst med tidningen och var du hittade den.

TÄVLING
Årets vinnare ska svara på fjorton frågor:
1.  Vilken Peter har stark koppling till Sturup Parks styrelse?
2.  Nämn något mer än temakvällar och livemusik som Restaurang Rönnebäck satsar på!?
3.  Hur många av Ringenäs golfhotells 24 rum har havsutsikt?
4. Hur många av Kungsbackas hål har seasidekaraktär?
5.  Vilket naturreservat gränsar Lysegården till?
6.  Vad heter Ekerums båda 18-hålsbanor?
7.		 Hur	många	bäddar	har	Ombergs	olika	golfhotell	totalt?
8.  Vad är Landeryds vision?
9.		 Vilket	jubileum	firar	Åda	GCC	i	år?
10.  Vad är Kallfors motto?
11.  Vad blev Restaurang Terrassen utsedda till 2011?
12.  Vilken drottning har ägt Strand?
13.  Vem vann Scandinavian Masters på Arlandastad Golf & Hotell 2008?
14.  Vilken svensk kung har suttit fängslad på Kastellholms Slott?

PRISER
Du kan vinna golfpaket från:
1.  Sturup Park Golf & Hotell
2.  Rönnebäck Golf Club/Best Western Hotel Jägersro
3.  Ringenäs Golf & Hotell
4.  Kungsbacka och Vallda (greenfee 2 x 18 hål)/Best Western Hotell Halland
5.  Lysegården/Thorskogs Slott
6.  Ekerum Golf & Resort
7.		 Omberg	Golf	&	Hotell
8.  Landeryds Golfklubb/Vesterby
9.		 Åda	Golf	&	Country	Club
10.  Kallfors Golf & Hotell
11.  Gripsholm/Stallgården
12.  Strand Golf Hotell & Restaurang
13.  Arlandastad Golf
14.  Ålands Golfklubb/Ålands Turist & Konferens AB

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. Bland alla grymma priser får du sätta upp 
två favoriter på önskelistan. Ange också ditt namn, adress och/eller golfklubb. 
Vi kommer att utse två vinnare varje vecka under maj och juni. De lyckliga vinnarna 
kommer att presenteras i slutet av varje vecka på www.golfpaket.com – samlingsplatsen 
för golfpaket. Hittar du ditt namn där ska du mejla till vinnare@provisa.se, så ser vi till att 
du får ditt pris.

LYCKA TILL!
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Vinn sköna golfpaket!

Anmäl ditt lag idag på www.golf.se

2-mannalag
Extra tävlingar
Startkit till alla
Stort prisbord
Score zone by MixMegapol/Rockklassiker

21-apr Rönnebäcks GC
01-maj Skinnarebo G&CC
05-maj Degerfors Golf
09-maj Ringenäs GK
18-maj Sand GC
01-jun Ljunghusen GK
02-jun Värnamo GK
06-jun Åda G&CC
06-jun Båstad GK
08-jun Kalmar GK
15-jun Hasselakollektivet GK
16-jun Storsjöbygden GK
16-jun Hofors GK
16-jun Österåkers GK
29-jun Österhaninge GK

29-jun Högbo GK
30-jun Lagan GK
02-jul Strängsnäs GK
06-jul Vara-Bjertorp GK
08-jul Öijared GK
08-jul Gripsholms GK
09-jul Bryngfjorden GK
09-jul Varbergs GK
09-jul Arlanda International
10-jul Söderby GK
10-jul Mauritzberg GC
11-jul Fullerö GK
11-jul Gävle GK
11-jul Norrköpings GK
13-jul Borås GK

14-jul Orresta GK
14-jul Östersund-Frösö GK
15-jul Mjölby GK
15-jul Lerjedalens GK
17-jul Klövsjö GK
17-jul Skerike GK
19-jul Sonfjällets GK
19-jul Brollsta GK
20-jul Strands GK
21-jul Landeryds GK
22-jul Hussborg GK
22-jul Hammarö GK
24-jul Västerås GK
25-jul Sundstad Golf
27-jul Assartorp GK

28-jul Kävlinge GK
28-jul Säter GK
01-aug Arninge GK
03-aug Sturup Park GC
09-aug Salems GK
10-aug Vallentuna GK
10-aug Hagge GK
10-aug Araslöv GK
11-aug Mora GK
17-aug Woodlands Golfklubb CC
18-aug Halmstad GK
18-aug Östra Göinge GK
14-sep Ljusdals GK
28-sep MASTERS - 
    LANDERYDS GK

Live 
Scoring

Reservation för ändringar, håll er uppdaterade via www.mygolftour.se

®

MyGolfTour, Svenska Golfpärlor.indd   1 4/8/2013   3:14:27 PM
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ARASLÖVS GOLFPAKET har snabbt etablerat 
sig som ett av Sveriges mest populära och 
riktar sig mot gäster som söker ett golf- 
paket där boende, golf och mat finns på plats. 
Golfen är givetvis i centrum men som gäst 
kan man även förvänta sig en upplevelse för 
båda ögat och magen.  

NORRA BANAN ÄR EN skogs- och parkbana i 
vacker lövskog. Banan är ritad av Sune Linde 
och är känd för sin höga kvalitet, sina snabba 
greener och avslutningshålet som marknads-
förs som ”Sveriges häftigaste 18:e hål”. 

SÖDRA BANAN HAR ÄVEN den skogs- och 

Araslöv Golf & Resort – ett golfpaket som sticker ut 
Strax norr om Kristianstad, en timme från Malmö ligger denna vackra 36-hålsanläggning.

parkkarraktär. Banan har snabba greener och  
erbjuder ett tee-markeringssystem där du 
själv väljer spellängd och svårighetsgrad. 
Banan är ritad av Tomas Ryd och är årligen 
spelplatsen för proffstävlingen Araslöv Open. 

Utöver banorna finns fina träningsmöjlig-
heter på 6-håls par-3 banan, övningsgreen-
erna och rangen.

PÅ ARASLÖV FINNS EN förstklassig restau-
rang med öppettider från tidig morgon till 
sen kväll. Här serveras allt från frukost till 
golfpaketets 3-rätters ”finedining-middag” 
på kvällarna. I restaurangen möts man av 
en välkomnande, rofylld miljö med mat som 

fulländar golfupplevelsen. På båda banorna 
finns en kiosk med ett brett utbud.

ARASLÖVS GOLFHOTELL har fin utsikt över  
Södra banan och Araslövssjön. I fina rum kan 
man på bästa sätt ladda inför morgondagens 
golfrunda. Alla rum ligger på markplan med 
egen parkering och privat uteplats. Golf- 
kanalen finns givetvis i TV-utbudet. 

Araslöv Golf & Resort
Starvägen 1, 291 75 Färlöv.
www.araslovgolf.se
Mail: info@araslovgolf.se
Telefon: 044-716 00

SKÅNE
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Johan Benestam 
är en välutbildad 
svensk golfbane-
arkitekt som 
bland annat 
ritat Landeryds 
Golfbana Vesterby 
och renoverat 
Kungl. Drottning-
holms Golfklubb. 
Hans banor  

kännetecknas av intressanta greenområden 
med stora avrinningsytor. Han föredrar 
relativt små och få välplacerade bunkrar 
med organiska former. 

I år har Johan fått i uppdrag av oss att rita 
Golfpärlors egen Fantasy Course. 

– Jag försökte designa en bana som jag 
skulle göra om det var på riktigt, och få in 
hålen spelstrategiskt i Sveriges topografi.  
Det var ett roligt uppdrag att utgå från 
Sveriges karta! Hålet Long Sea exempelvis 
blev	ju	90	mil	långt,	men	bra,	säger	Johan.	

Är det något hål du är särskilt nöjd med? 
– Downhill fick en intressant spelstrategi. 

Där finns två alternativa spelvägar klart 
definierade. Du kan ta en större risk och spela 
höger, eller minimera risken från tee och gå 
till vänster. 

– Islands blev också intressant, där kan 
du försöka gå för green eller trixa dig igenom 
Sörmland för att få en kortare överfart.

Kanske skulle du pegga upp på en fjälltopp i Björkliden, stå på Ålands röda 
klippor och försöka driva Gotland. Om det lyckas har du en eagleputt att 
förvalta. Efter en läcker par 3:a med Vättern som vattenhinder siktar du 
sista flaggan i ett rapsgult Skåne. 

Det här är vår dröm och golfpärla, men av uppenbara skäl stannar 
drömmen vid en fantasi. Som tur är träffade vi golfbanearkitekten Johan 
Benestam, som blev vår drömfångare! Han förverkligade golffantasin på 
ritbordet och resultatet blev Fantasy Course by Johan Benestam.

Kanske kan vår fantasi och Johans design locka till golfglädje! 

Happy golfing!

SAWGRASS REPLICA

LONG SEA

BIG LAKE

DOWNHILL

SOUTH

ISLANDS

EAST COAST

SHORT 
LAKE

Fantasy Course
by Johan Benestam

Benestam
Golf Course Design

Tänk om du kunde gå Sverige på fyra timmar! 
I vår värld kan du det. Vi slår ett slag för fantasin...

Vem har ritat banan?

DALECARLIA



2928

DET SKÅNSKA LANDSKAPET är böljande, lätt 
kuperat och otroligt vackert. En perfekt 
bakgrund för Rönnebäck Golf Clubs höga 
ambitioner och målmedvetna golfsatsning. 
Under åren har klubben också gjort ett  
ordentligt avtryck på Skånes golfkarta.  
Underhåll och finish placerar Rönnebäck 
Golf Club på svenska topplistan när det gäller 
greener och greenområden. Vissa tour-
spelare hävdar till och med att greenerna  
är i absolut världsklass. 

– Vår ambitionsnivå är och har alltid varit 
hög när det gäller att utveckla kvaliteten på 
vår bana, säger banans ägare och klubbchef 
Johan Hinton. 

Medlemsantalet i klubben är bra och ökar 
stadigt. Under 2013 introducerades en ny 
medlemsform; ett medlemsskap utan krav 
på spelrätt men med begränsad spelrätt 
främst under helgerna.

ÄR DU GREENFEEGÄST välkomnas du av 
18 utmanande hål fördelade över nära sex  
kilometer. Normgivande för designen är 
spelglädje och kvalitet, greenerna är upp-
byggda enligt USGA:s riktlinjer och sådda  
med Penn A4 vilket ger bästa möjliga 
spelkänsla och prestanda. Du bokar tid  
enkelt via klubbens lättnavigerade hemsida. 

 

Rönnebäck Golf Club
– 18 utmanande hål inramade av den skånska naturen
Strax utanför Malmö ligger 18 utmanande 
hål fördelade över 5 990 meter, greener 
i absolut världsklass och en inspirerande 
skånsk natur. Rönnebäck Golf Club är en 
av Skånes mest respekterade banor – här 
väntar golf i ordets rätta bemärkelse.

Missa inte! 
Händelserik säsong på Restaurang Rönnebäck!
Under 2013 satsas mer än någonsin på klubb-
restaurangen. Kvällar med mat och livemusik,
after work på fredagar, brunch med mera! 

Rönnebäck Golf Club, Rönnebäcksvägen 3,  
238 41 Oxie. För golfpaket ring 040-54 25 50 
eller mejla till info@ronneback.se. 
För mer information besök www.ronneback.se.

Rönnebäck Golf Club har en smart medlems-
policy som också ligger till grund för klubbens  
tillgänglighet, snabbhet och stimulerande 
golfrundor. 

För den som söker en ny hemmaklubb 
finns flera olika medlemsalternativ och  
attraktiva erbjudanden. För dig som vill ut-
veckla ditt golfspel – nybörjare såväl som 
proffs – erbjuder Rönnebäck Golf Academy 
ett av Sydsveriges bästa träningsområden 
med toppinstruktörer och inomhushall för  
vinterträning. 

SÅVÄL FÖRE SOM EFTER rundan (och kan-
ske även efter nionde hålet) välkomnas du i 
ett fräscht och nyrenoverat klubbhus. Golf- 
shopen erbjuder det mesta man behöver. Och 
finns det inte i shopen kan man beställa det.

SKÅNE
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MED FYRA NORDEA TOUR tävlingar, kvalbana  
till Nordea Masters Europa Tour tävling och 
Peter Hanson i styrelsen kan man lugnt 
säga att anläggningen håller högsta klass. 

Mästerskapsbanan  med 18 hål, Rävstad-
banan	med	12	hål	och	Klubbanan	med	9	hål,	 
bidrar tillsammans med den cirkulära driving- 
rangen och två fullängdsövningshål till att 
samla såväl Tourspelare som nybörjare.  

MEN GOLF ÄR INTE ALLT. När man besöker  
Sturup Park sprider sig lugnet. Här är ingen  
stress, du möts av leenden och hög välkom-
nande service. När du står på puttinggreen 

Sturup Park Golf & Hotell
– den perfekta golfdestinationen
Vilka kriterier måste man egentligen uppfylla 
för att våga kalla sig ”Den perfekta golfdestinationen”?

och lyfter blicken är det inte omöjligt att 
du ser kungsörn och havsörn som seglar 
på termiken. Golf är och ska vara en natur-
upplevelse!

GOLFHOTELLET LIGGER mitt på banan. Du 
sitter på din veranda och kommenterar  
inspelen på 18:e hålet. Hotellet är byggt 
med 4-bollssviter.

GOLFPAKETEN FÖRENAR det goda i livet. 
Golf, skönt boende och mat! I golfpaketen 
ingår en riklig frukost och på kvällen dukas 
det upp en 3-rätters middag. 

Tidningen GolfDigests testpatrull har gett 
anläggningen 8 stjärnor för golfen, 
9 för restaurang och 9 för atmosfär/service.

Sturup Park Golf & Hotell
Rävstadvägen 61, 233 91 Svedala. 
För tidsbokning ring 040-55 10 66 eller 
mejla till golfklubben@sturuppark.se. 
För mer information besök klubbens hemsida 
www.sturupparkgolf.se. Paket från 800 kr.

Rävstadvägen 61, 233 91 Svedala.  Tel +46 (0)40-55 10 66  
golfklubben@sturup-park.se   www.sturupparkgolf.se

Sturup Park Golf & Hotell
– den perfekta golfdestinationen. 
Sveriges 3:e bästa anläggning enligt A-Golf

Restaurang Rönnebäck står för mat och 
dryck. En restaurang som satsar ännu mer 
på sina gäster i år med temakvällar, live- 
underhållning, afterwork med mera!

Hotel Jägersro

Välkommen!
www.hoteljagersro.com
Tel: 040-671 75 00

Golfhotellet
med det lilla extra.
Pris fr. 945 kr per person för 
logi hos oss och greenfee 
på Rönnebäck Golf Club.

Malmoe Airport, Box 53, 230 32 Malmö-Sturup 
Tel: +46 (0) 40 50 05 70, info@sturupairporthotel.se 
www.sturupairporthotel.se

Till oss flyger man från hela världen, möts, konfererar, spelar golf och 
äter gott. Bo i moderna rum med utsikt över flygplatsen eller den skånska 

bokskogen. Avståndet till Sturup Park GK är bara 900 meter!
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DET RÅDER INGEN TVEKAN om att ambitionen 
är på topp. De två banorna, som är ritade av 
Kyle Phillips – en av världens ledande golfbane- 
arkitekter, är helt olika. Links har en stark prä-
gel av Skottland och Lakes – med helt annan  
layout och ett annat gräs och leder tankarna 
till Florida. Fast 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 Course är generöst  
utlagda, men underskatta 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 ditt 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 vinden rakt in i nosen. 

Överhuvudtaget bjuder Links på det man 
till vardags brukar kalla ”utmaningar”. Du 
tar dig fram i en kuperad terräng, till stora 

Möjligheterna finns på PGA National
Till vänster ligger den sista greenen på Lakes Course, till höger den sista på 
Links Course. I blickfånget rakt fram ståtar det magnifika klubbhuset. 
Turen har kommit till en av de häftigaste golfanläggningarna i norra Europa; 
PGA of Sweden National i Bara, halvannan mil öster om Malmö. Detta är helt 
klart en annorlunda anläggning!

Alltid redo!
Hela säsongens starttider är öppna på online-
bokningen – aldrig har det varit enklare att 
planera och komma iväg på sina rundor.

PGA of Sweden National, 233 02  Bara.  
För att boka golfpaket ring 040-635 51 00  
eller mejla bokning@pgaswedennational.se.  
För mer information besök klubbens hemsida  
www.pgaswedennational.se.

greener, med försåtliga bunkrar och slänter 
längs vägen.

LAKES COURSE HAR mycket mindre greener 
och, som namnet antyder, en hel del vatten. 
Gräset är annorlunda och banan har karak-
tären av en parkbana och är därför inte lika 
kuperad som Links Course. Avslutningen är 
stentuff. Det finns starka skäl att tro att många  
tävlingar avgörs på Lakes sista hål. En par 
femma med vatten längs hela vänsterkanten 
och den uppbyggda greenen betyder att en 
landning till vänster på slänten obönhörligen 
kommer att resultera i ett blött möte.

HELA ANLÄGGNINGEN – de båda banorna,  
träningsmöjligheterna i PGA Academy 
och klubbhuset med sina 16 eleganta sviter  
och den sagolika utsikten över de båda 
banorna, känns långt ifrån Jantes förlovade 
land. Att äta en god middag, njuta av natten  
och spela internationell drömgolf har aldrig  
varit enklare än nu. Trots att vi aldrig  
lämnar Moder Svea, utan ”bara” är i Bara.  
I Skåne. I Sverige.

SKÅNE

ELISEFARM GOLF CLUB är en privat golfanläg-
gning som öppnades 2005. Anläggningen fick 
ett år efter öppnandet utmärkelsen ”En av 
Europas bästa nya golfbanor” av den ameri-
kanska tidningen Golfers Magazine och banan 
rankas som nummer 10 i Sverige av GolfDigest. 

Martin Hawtree har skapat en klassisk 
engelsk hedbana med utmanande bunkrar 

Elisefarm Golf Club – en av Skånes bästa banor
Elisefarm verkar vara skapt för dem som vill njuta av livet – här kan du spela golf på en utmanande bana, 
bo mitt på banan i herrgårdsmiljö och njuta av vällagad och god mat som följer säsongens variationer. 

som ställer krav på precision både från tee 
och mot greenområden, som dessutom  
testar spelarens repertoar i närspelet. 

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

För bokning av golfpaket ring 0413-330 70. 
För mer info se vår hemsida 
www.elisefarm.se. 

SKÅNE

HERRGÅRDEN SOM UTGÖR mittpunkten på 
anläggningen	 har	 anor	 från	 1700-talet	 och	
ligger vackert beläget med en hänförande 
utsikt över Ringsjön. Här är den naturliga 
samlingspunkten swimmingpoolen direkt 
utanför salongerna. Nytt för i år är Elise-
farms nya inomhusspa med jacuzzi, ång-
bastu, relax och behandlingsrum, som ett 
komplement till den befintliga utomhuspoolen,  
bastun och utomhusjacuzzin.

Hotellrummen ligger i de ursprungliga 
byggnaderna som har renoverats med stor 
varsamhet. Det finns 22 individuellt inredda 
rum – alla med hotellstandard. 

Vill du bo på en av Skånes bästa golf-
banor finns nu möjlighet till det! På Elise-
farm planeras ett område med 60 villor som 
följer golfhålen med en fantastisk utsikt 
över golfbanan och Ringsjön – ett dröm-
boende mitt på golfbanan!
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BÅSTAD	 GOLFKLUBB,	 som	 grundades	 1930,	
är Sveriges nionde äldsta och har som en 
av få klubbar fortfarande kö för medlemskap. 
I klubbhusområdet har den traditionella  
atmosfären behållits och där syns ofta kung-
ligheter och andra celebriteter som gäster. 
Här påbörjar och avslutar man mer än gärna 
en härlig golfupplevelse.

Det unika med Båstad Golfklubb och de två 
utmärkta banorna är nog tillgängligheten.  
Under stora delar av året finns goda möjligheter  

Båstad – mer än bara tennis och party?
Ja absolut! På Bjärehalvöns topp ligger Båstad Golfklubb med två av landets bästa 18-hålsbanor. Den Gamla som invigdes 
redan 1930 och som efter sin uppgradering med två nya hål har blivit ännu charmigare, och den Nya som till året fått en 
rejäl ansiktslyftning med flera nya och renoverade utslagsplatser.

att komma ut och spela både Gamla och 
Nya	Banan	och	det	är	bara	under	6-7	veckor	 
mitt i sommaren som medlemmarna och  
deras gäster gör gästspelet lite mer begränsat.

Banornas skiftande karaktär bidrar också 
till att golfupplevelsen blir väldigt speciell.  
Gamla Banan med sina små och väl in-
bunkrade greener där kraven på inspelen är 
höga jämfört med den Nya Banan, som är mer 
öppen där vinden oftast är den mest påverk-
ande faktorn för en hög eller låg score.

”On Time”
Hela säsongens starttider finns tillgängliga via online 
bokning. Endast ett fåtal är reserverade för medlemmar 
– aldrig har det varit lättare att boka sin starttid på 
Båstad Golfklubb.
För ytterligare information besök hemsidan 
www.bgk.se eller mejla 
reception/kansli på 
kansli@bgk.se 
eller slå en signal på 
0431-783 70.

Sedan lång tid samarbetar klubben med 
Hotel Skansen och Torekov Hotel. Två hotell 
med mycket hög standard som båda erbjuder 
utmärkta golfpaket på Båstad Golfklubb. 
Paketen kan lämpligen kombineras med spa, 
som finns på båda hotellen.

Mat & Möten har på två år etablerat sig som 
en av Bjärehalvöns mest omtyckta och väl-
besökta restauranger. I den familjära atmos-
fären med det unika läget runt en av klubbens  
puttinggreener erbjuds du en fantastisk mat-
upplevelse, vare sig du är golfare eller inte.

Innan du avslutar din golfdag på Båstad får 
du inte missa den välfyllda shopen där Per Pro 
gör sin 30:e säsong. Utbudet är digert och passar  
alla golfare, gammal som ung. Är Per på plats i 
shopen så be om en historia från hans tid som 
pro i Hollywood, alltid lika uppskattat.

Sölvesborgs Golfklubb – firar 25 år med stortävling 

SÖLVESBORG GOLFKLUBB VILL erbjuda den 
bästa upplevelsen både före, under och efter 
golfrundan. En av Sveriges bästa golftränare  
David Green har sin bas på klubben och tränar  
medlemmar såväl som gäster. På driving rangen  
erbjuds en toppmodern träningsstudio med 
den senaste tekniken, nya mattor och Taylor 
Made bollar. 

Klubben ligger nära Sölvesborgs centrum. 

Spelar du golf i Sölvesborg, spelar du på Sveriges 4:e bästa golfanläggning 
enligt aGolf 2012 och 50:e bästa bana enligt GolfDigest 2012.

Den är planerad och byggd på ett sandrikt  
underlag som tillåter spel året runt. Sölves-
borgs golfbana är charmig, lättvandrad och 
lagom svårspelad. Barr- och lövträd kantar 
fairway och från de flesta hål ser man havet. 
Klubben klipper mellan träden, vilket gör att 
man nästan alltid hittar sin boll.  

Sölvesborgs GK erbjuder 6 nybyggda stugor 
precis vid första tee, modernt utrustade med 

toalett, dusch samt en liten köksdel. Klubbens 
restaurang serverar frukost, dagens lunch och 
middag. Varje dag, året runt.

22-24 maj spelas den största tävlingen i hela 
Blekinges golfhistoria, Sölvesborg Ladies Open – 
Hosted by Fanny Sunesson. Fanny Sunesson har 
i över 25 år turnerat runt i världen som caddie  
för några av de mest kända herrspelarna och är  
nu en av Sveriges mest kända golfambassadörer.

Badkruka?
Är kalla vatten inget för dig? Missa då inte  
Sölvesborgs GKs badtunna – med plats för  
upp till åtta personer!

Sölvesborgs Golfklubb, Ljunganabbevägen, 
294 91 Sölvesborg. För att boka golfpaket ring 
0456-70 650 eller mejla info@solvesborgsgk.se. 
För mer information besök 
www.solvesborgsgk.se.

Falsterbo – spel på en links

DET SANDIGA UNDERLAGET bidrar till de 
tunna färgerna. Fairways och foregreens är 
lågt klippta. De fasta och snabba greenerna 
är väl garderade av bunkrar, men har också 
öppningar för låga inspel. I rougharna kan 
du få sandiga lägen. Härtill kommer vinden.

Allt detta inbjuder till kreativ golf. Med 
distinkta slag blir du vän med vinden. I de 
tunna rougharna kan det löna sig att spela 
offensivt och ibland kan pitch-and-run vara 

Här har naturen skapat förutsättningar för ursprunglig golf.

Falsterbo Golfklubb, 
Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo.
För tidsbokning ring 040-47 00 78 
eller mejla info@falsterbogk.se. 
För mer info se hemsidan 
www.falsterbogk.se. 
För bokning av golfpaket ring 040-67 82 660 
eller mejla info@hotellgasslingen.com.

1909

det bästa valet vid inspelen.
Över banan går Skandinaviens mest kon-

centrerade flyttfågelstråk. Under ett par 
månader från slutet av augusti kommer ett 
stort antal fågelskådare till Falsterbo för att 
beundra sträcken. 

Även under övriga delar av året är det 
många naturvänner som promenerar längs 
vägen mot fyren och Ule Nabbe, den allra 
yttersta spetsen. 

SKÅNE

BLEKINGE
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RINGENÄS GOLFBANA ÄR otroligt vacker med 
sin	utsikt	över	strand	och	hav.	Från	21	av	27	
hål och från samtliga hotellrummen har man 
havet i blickfånget. Ringenäs är känd för sin 
vackra utsikt och sin fina finish.

Sedan nya ägare tog över år 2006 har 
mycket ändrats och investeringstakten har 
varit hög. Man har byggt större restaurang, 
shop, reception, hotell och studio. Studion 
är för övrigt även Cobras regionala testcenter. 
Hotellet som har 24 rum med havsutsikt, har 
redan rykte om sig att vara Halmstads riktiga 
golfhotell. Och samtidigt har mycket gjorts 
på	 banan.	 Totalt	 har	 15	 av	 Ringenäs	 27	 hål	
renoverats. Man kan säga att namnet är det 
samma, men det är inte samma bana som det 
var för sju år sedan.

Banan som enligt GolfDigest nu är rankad 
som Halmstads näst bästa bana, efter  

Ringenäs 
– golfbana och hotell med vidunderlig utsikt!
Sveriges vackraste golfbana säger Göran Tyrsing, VD för Ringenäs Golf AB, när han 
pekar på den fantastiska utsikten från hotellrummet. Det är vad många av våra 
gäster säger, fortsätter han.

Tylösand, är ganska kort men utgör ändå 
en intressant utmaning även för de duktiga  
spelarna. Det är en trevlig bana för den  
vanliga golfaren där det erbjuds birdie-
chanser med jämna mellanrum. Både spelare 
med låg och högt hcp trivs här. Och spelar  
man strategiskt så brukar det betala sig.  
Göran påpekar att banan är byggd för  
medelgolfare och att det främst är duktiga 
tränare och en god atmosfär som gjort att 
klubben producerat många landslagsspelare. 

BANAN	HAR	TRE	9-håls	slingor,	 seaside,	 links	
och hills. Och som namnen avslöjar så har de 
olika karaktär vilket gör banan omväxlande.  
Samtliga slingor börjar och slutar vid 
klubbhuset där även hotellet ligger diskret 
insprängt i sluttningen. 

Från hotellrummen har man bara 50 meter  

till närmsta green. På sommarkvällarna ser 
man ofta gott om golfgäster som sitter på 
balkongen och njuter av solnedgången eller 
golfen som presenteras framför dem. Och 
frukosten äter man med fördel på det pålade 
utedäcket som ligger ovan vattnet knappt 30 
meter	från	9:ans	green.	

För dem som tycker om ett dopp i havet så 
ligger den cirka 4 kilometer långa Tylösand-
stranden bara 500 meter från hotellet. Man 
kan säga att det är nära till allt på Ringenäs, 
stranden, restaurangen, putting green, driving  
rangen, första och sista tee. Och det man slås 
av är den trevliga avspända atmosfären på 
Ringenäs Golfklubb.

Ska du besöka Ringenäs rekommenderas 
att bo på hotellet där du kan uppleva allt från 
frukosten på utedäcket till solnedgången på 
hotellbalkongen.

Utsikt från rum!

ÖVERLÄGSET BOENDE MITT PÅ BANAN!
TÄVLA & VINNGREENFEE-BILJETTER!Hur många rum på vårt 

golfhotell har havsutsikt?
Maila ditt svar till: hotell.ringenas@telia.com

Vi lottar ut två greenfee-biljetter i veckan.

www.rigk.se
Tel: 035-16 15 90 • hotell.ringenas@telia.com

Paketinnehåll: 
1 dags greenfee, frukost, 
2-rätters middag, 
1 natt del i dubbelrum.

Från 1.395 kr

HALLAND

Tel.035-161590
www.rigk.se
ringenas.golf@telia.com
hotell.ringenas@telia.com

ÖLAND

GOLFEN PÅ EKERUM RESORT ÖLAND är stor på 
många sätt. Här finns två riktigt bra 18-håls-
banor, Långe Jan och Långe Erik, som är 
park-, hed- och skogsbanor med generösa 
fairways och stora greener vilket skapar en 
lagom och utmanande blandning av längd, 
vatten och knepig puttning. Banorna går fram 
i en kulturhistorisk miljö med en rik flora  
på landborgskanten ned mot Kalmarsund.

UR RESTAURANG ÖLANDS  läckra lunch-
buffé har man alltid två varma rätter och ett  
salladsbord att välja från. Om vädret tillåter kan 
du med fördel avnjuta lunchen på verandan,  

Ekerum Resort Öland – det mesta du kan önska
Ekerum Resort Öland är en fullserviceanläggning med det mesta en golfspelare kan önska. Med 36 hål, restaurang, pub, 
butik, relax, konsthall och med boende i sviter, gårdsvilla eller rum bjuder Ekerum på en helhetsupplevelse.

med underbar utsikt över Kalmarsund.  
När kvällen närmar sig väntar middag  

med utsökt vin i den varmt ombonade 
restaurangen. Med kvalitet i fokus skapar 
köksmästare Magnus Burhjerta och hans 
team av åtta kockar en matupplevelse utöver 
det vanliga. 

I den vackra restaurangen med fantastisk 
utsikt kan man avnjuta såväl luncher som à la 
carte. Det erbjuds även en egenkomponerad  
avsmakningsmeny av öländska läckerheter.  
Varför inte inta den i tornrummet med 
360° panoramautsikt? Restaurang Öland har  
öppet året runt.

Även för dem som inte spelar golf, utan som mer 
lockas av Ölands kultur och natur är Ekerum 
Resort Öland den perfekta utgångspunkten  
för vistelsen. Ekerum ligger på mitten 
av ön och har nära till både sol och bad,  
Solliden, Borgholms Slott och till det magiska  
lugnet på Stora Alvaret. 

VAD GÄLLER BOENDE har Ekerum något för 
alla. De nybyggda sviterna om 80 kvadratmeter  
erbjuder modernt boende med fantastisk 
utsikt över Kalmarsund. Man kan också hyra 
Gårdsvillan, ett ”eget” hus med trädgård som 
ligger mitt på Ekerum. Eller så väljer man att 
bo i ett av de nyrenoverade rummen med 4-6 
bäddar, som passar familjen eller kompis-
gänget som vill ha möjlighet att rå om sig själva 
men ändå ha gångavstånd till restaurang, pub 
och konsthall. 

Ekerum Resort Öland 
Ekerums Gård, 387 92 Borgholm, Öland 
 
För mer information och bokningar: 
ring 0485 - 80 000 eller 
besök www.ekerum.com.
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HALLAND

Golf  i Kungsbacka
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!

I KUNGSBACKA FINNS Kungsbacka Golfklubb och Vallda Golf &  
Country Club, och du hittar dem båda i GolfDigest ranking över 
Sveriges 50 bästa banor. 

Kungsbacka	GK	har	27	hål	plus	9	korthål,	och	en	runda	på	18-håls-
banan är garanterat en av de mest variationsrika du överhuvudtaget  
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 

Kungsbacka GK

karaktäristiska 
bunkrar och 
greenområden. 
Här utlovas en golfupplevelse som du normalt bara kan hitta på de 
brittiska öarna.

Vad Kungsbacka GK och  Vallda G&CC har gemensamt är att båda 
håller en klass som är strået vassare än de flesta och de ligger inom 
3 till 4 kilometer från varandra.

EN RESA TILL KUNGSBACKA innebär dock så mycket mer än bara golf.
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Vallda Golf & Country Club, Vallda Golfväg 55, 
434 90 Vallda. För tidsbokning ring 0300-40 40 00 
eller mejla till kansli@valldagolf.se. 
För mer info besök www.valldagolf.se. 

Kungsbacka GK, Hamravägen 15, 
429 44 Särö. För tidsbokning ring 031-93 81 81 
eller mejla till kansli@kungsbackagk.se. 
För mer info besök www.kungsbackagk.se.

Best Western Hotell Halland, Storgatan 35, 
434 32 Kungsbacka. För tidsbokning ring 
0300-775 30 eller mejla till info@hotellhalland.se. 
För mer info besök www.hotellhalland.se.
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Kungsbackas pittoreska innerstad för tankarna till forna tiders stads-
kärna. Småbutikerna, caféerna och de mysiga restaurangerna ligger 
tätt runt torget och kyrkan.

Västkustens fina stränder breder ut sig bara tio minuter från 
stan och ännu närmare är det till seriös shopping i Kungsmässans 
prisbelönta shoppingcenter och i Freeport Outlet Village. Här finns 
många världskända märken till bra priser.

MITT I KUNGSBACKAS INNERSTAD finns Best Western Hotell Halland, 
ett trestjärnigt hotell med 63 rum, de flesta nyrenoverade i smakfull 
skandinavisk stil. Hotellet är svanenmärkt sedan 2011. 

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

Som sagt, allt fler väljer Kungsbacka för en bättre golfupp levelse.

Best Western Hotell Halland
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              www.thorskogsslott.se 

Golfpaket på Thorskogs Slott! 
 

Det sägs att sagor sällan eller aldrig blir 
till verklighet. Om det stämmer eller inte 
kan faktiskt lämnas därhän då det finns 
sagolika men högst verkliga platser som 
låter dig leva som kung eller drottning 

under några dagar. 
 

Tio minuter från Lysegården ligger 
magiska Thorskogs Slott. Vi erbjuder vi 

exklusiva golfpaket innehållande middag, 
logi inklusive slottsfrukost och greefee. 

 
Pris: 1 395 kr per person. 

 
 
 

0520-661000 info@thorskogsslott.se 

DELSJÖ GOLFKLUBB ÄR en av Sveriges mest 
välkända golfbanor och ligger beläget i det 
vackra naturreservatet vid Delsjöarna. Med 
Göteborgs mest prisvärda drivingrange, 
övningsgreener och ett område för inspels-
träning är Delsjö Golfklubb en anläggning för 
alla golfare. 

Banan,	 som	öppnades	 1962,	 är	 en	 skogs-	
och parkbana som utmanar golfare från 

Delsjö Golfklubb – mitt i Göteborg
Bara fem minuters bilväg från Göteborgs centrum ligger en 
utmanande golfbana med fantastiska greener och en sällsynt finish. 

Visste du att…
...Mike Dobbyn, som innehar världsrekordet för 
längsta drive (551 yards), bara behöver fem slag 
för att nå Delsjö GK från Avenyn. Hur många slag 
behöver du?

Delsjö Golfklubb, Gamla Boråsvägen 25, 412 76 
Göteborg. För tidsbokning ring 031-725 05 10 
eller mejla till info@degk.se. För mer information 
besök www.degk.se.

tee till green. Kvalitet har varit ledordet det  
senaste decenniet och investeringar har 
gjorts på framförallt greener och green- 
områden. Något som har gett resultat.  
Enligt den undersökning som genomförs 
varje år bland medlemmar och green-
feegäster får banan ett mycket högt betyg!

I klubbhuset ligger en av Göteborgs mest 
uppskattade restauranger. Här finns också 

servicecenter, shop och omklädningsrum. 
Förutom en härlig totalupplevelse kan Delsjö 
Golfklubb även erbjuda sina gäster en kund-
service utöver det vanliga med personal som 
är 100 procent engagerade i gästernas golf-
upplevelse. 

Är man ett större antal som vill besöka 
klubben och kanske ordna en intern tävling  
kan	man	kontakta	Åsa	Lilja	på	031-725	05	12.	

GÖTEBORG

MED ETT AV VÄSTSVERIGES högsta vattenfall 
och Valleråns naturreservat i anslutning till 
banan är naturupplevelsen något utöver det 
vanliga på Lysegårdens Golfklubb. Anlägg-
ningens	 27	 hål	 har	 fått	 ett	 rejält	 ansiktslyft	
och	 kan	 sedan	 2007	 leverera	 en	 högklassig	 
bana med USGA-greener, konturklippta fair-

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

Lysegårdens Golfklubb, Lysegården, 442 92 
Romelanda. För att boka tid ring 0303-22 34 26 
eller mejla till info@lysegardensgk.se. För mer 
information besök www.lysegardensgk.se.

Lysegårdens Golfklubb – med glädjen i fokus
Med nya nummertees har Lysegårdens Golfklubb anpassat banan för att bli en utmaning för alla golfare.
– För oss är det viktigt att alla har roligt när de besöker oss, säger Lysegårdens Fredrik Rubensson.

ways, strategiska bunkrar samt nya tees.  
2013 kan de också erbjuda en anpassad bana 
med nummertees. Det innebär att banan blir  
kortare för dem som spelar längst fram och  
längre för dem som spelar längst bak.

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 vatten-
hinder förstärker spelupplevelsen.

Kombinationen av bra golf, vacker miljö 
och en restaurang, som utsågs till Årets 
Golfkrog 2010, gör att Lysegårdens Golfklubb 
är väl värd ett besök.

GÖTEBORG

Upptäck Dalsland Resort 

DALSLAND RESORT ÄR vackert belägen i en 
gammal herrgård på den dalsländska lands-
bygden. Anläggningens 18-hålsbana är en lätt 
kuperad ängs- och parkbana med naturliga 
vattenhinder	 i	ett	vackert	 landskap.	År	2009	
var Dalsland Resort och Melleruds Golfklubb 
värdar för en deltävling i SAS Masters och  

Dalsland Resort är en ny och spännande anläggning i närheten av härliga Vänern. 
Här finns två golfbanor, mysigt boende och en mängd spännande aktiviteter. 

säsongen 2010 att gästades banan av Nordea 
Ladies Tour. Det visar på banans fina kvalitet. 
På	 anläggningens	 9-håls	 pay	 and	 play-bana	
kan alla prova på att spela golf. Med hållängder 
mellan	95	och	359	meter	är	pay	and	play-banan	
en riktig höjdare för hela familjen.

Under din vistelse här har du, förutom 

golfen, även tillgång till flera roliga akti-
viteter. I närheten finns bland annat en älg-
park där du kan klappa älgar samt en kittlande 
höghöjdsbana. I restaurangen serveras fru-
kost, lunch och middag både till dig som bor 
i lägenheterna och till dig som är golfspelare. 
Men köket är självklart öppet för alla som vill 
äta en god bit mat i modern och trevlig miljö. 
Dalsland Resort bygger just nu lägenheter på 
Sunnanå Gård. Här kan du antingen hyra eller 
köpa en egen lägenhet. Alla ligger nära golf-
banan och vackra Vänern. 

Dalsland Resort
Sunnanå Kullen 2, 464 93 Mellerud

För mer information ring 0530-135 70 
eller besök www.dalsland-resort.se.

DALSLAND

www.thorskogsslott.se
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SKINNAREBO GOLF & CC är en lantligt belägen 
skogsbana strax utanför Jönköping. De senaste  
åren har klubben lagt ner mycket arbete både  
på banan och på anläggningen i stort. Inför 2013 
har Cobra/Puma valt att satsa på Skinnarebo 
och klubbens pro Eddy Eriksson och planerat 
sitt första nationella ”fitting center” här.  

Skinnarebo – klubben som utvecklas
Strax utanför Jönköping ligger Skinnarebo Golf & CC; en klubb som under senare år har utvecklats mycket. Satsningar har 
skett över hela anläggningen och omfattat nyrenoverade omklädningsrum, uppställningsplats för husvagn och husbil och 
– inte minst – banan har fått alltmer beröm för varje år. Under 2013 kommer det dessutom att hända mycket i fråga om 
shop och proverksamhet.

Nära till Jönköping
Skinnarebo Golf & Country Club ligger endast 13 
kilometer utanför Jönköping. Här väntar  en underbar 
bana, samt en helt ny uppställningsplats för campare.

Skinnarebo Golf & Country Club, Skinnarebo, 
555 93 Jönköping. Boka tid ring 036-690 75, 
eller kontakta kansliet på 036-36 29 32. För mer 
information besök www.skinnarebo.se.

– Här hittar du allt som ingår i Cobra/Pumas  
sortiment och dessutom en svingstudio av 
allra modernaste snitt med all den nyaste 
tekniken, säger klubbens pro Eddy Eriksson. 

Inför 2013 satsar klubben också på att utöka 
organisationen med en ny klubbchef.

– Vi vill genom en förbättrad organisation 

försäkra oss om att gäster och medlemmar får 
all den service som man som golfare ska kunna 
förvänta sig av en modern anläggning, säger 
klubbens ordförande Thomas Svedberg. Han 
berättar även att klubben under de senaste  
tre åren har utvecklats mycket positivt både 
vad gäller bana och medlemsantal.

EN AV VÄRLDENS MEST berömda golfbane-
arkitektfirmor, Arthur Hills & Steve Forrest, 
letade efter en plats med ren sandjord för att 
kunna bygga den ultimata golfbanan av yttersta 
världsklass. Sandtäkten hittades strax utan-
för Jönköping och plötsligt fanns potential att 
skapa något som Europa aldrig tidigare skådat: 
en svensk inlands linksbana med det bästa från 
Skottland och Irland. Fantastiska spelytor skyd-
dade av praktfulla sanddyner och klitter. Banan 
har 138 bunkrar, varav ett flertal djupa och till 
och med en spektakulär vulkanbunker som 
reser sig mäktigt över landskapet. Flera större 
dammar och waste areas omsluter banan.

Banlayouten är unik för landet. Varje hål 
har fem tydligt åtskilda tees vilket ger möj-
lighet att spela banan på helt olika sätt med 
olika strategier. Greenerna är uppbyggda en-

Sand Golf Club – en svensk linksbana mitt i landet

ligt senaste rön och är sådda med krypven-
gräset Penn A4 och är fantastiskt jämna och 
snabba, oftast ligger stimp runt 10,5-11. Fair-
ways har ytvattendränering vilket i dagsläget 
endast finns på ett fåtal banor i Sverige. Detta 
tillsammans med sandjordsunderlaget gör 
att banan är spelbar med högsta kvalitet från 
mycket tidig vår till sen höst.

BANAN HAR FÅTT mycket uppmärksamhet i 
golfpress både nationellt och internationellt. 
Redan ett år efter öppnandet rankades banan 
som nr 82 bland de bästa banorna i världen av 
amerikanska Golf Digest. Därefter har banan 
blivit	rankad	nr	2	i	Norden	och	nr	79	i	Europa.

Även klubbens drivingrange är värd ett 
omnämnande, en av Sveriges bästa enligt 
Golf Digest. En enorm grästee med exakta 

Golfpaket från 1 135 kr!
Boende, spel 18 hål och måltider, frukost och 
kvällsmåltid, på Sand Golf Club. 

Sand Golf Club, Tornaryd, 564 91 Bankeryd. 
(12 km nv om Jönköping, väg 26/47)
För bokning av golfpaket ring 036-308 308 
eller mejla till info@sandgolfclub.se. 
För mer information besök 
www.sandgolfclub.se.

avståndsangivelser och uppbyggda greener 
som målområden omgivna av bunkrar samt 
rangebollar av högsta kvalitet möter den 
träningssugna spelaren. Närspel och puttning 
kan tränas på 4 övningsgreener av samma 
höga kvalitet som banans greener. 

KLUBBEN GÄSTAS VARJE år av tusentals gäster 
som i många fall väljer att bo på klubbens 
egna hotell med 35 bäddar. Detta är beläget 
mitt i händelsernas centrum, 100 meter från 
första tee och alldeles bredvid det magnifika 
klubbhuset. Här finner man reception, res-
taurang med härlig terrass vid 18:e green, fina 
konferensmiljöer, golfshop, inomhusrange, 
gym och relaxavdelning. Från samtliga rum 
har man en fantastisk utsikt ut över det under-
bara golflandskapet, till och med från bastun!

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 
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IDAG NÄR GOLFEN i Sverige lever med nya 
förutsättningar har klubben valt att försöka 
tillhöra den grupp som skapar höga värden för 
både medlemmar och gäster. Den framåtanda 
som genomsyrar klubben gör att man aldrig 
står stilla, utan är i ständig rörelse.

För att nå målen och skapa mervärde för 
dig som besökare har klubben renoverat de 

Kalmar Golfklubb – i livets alla skeden!

gamla greenerna samt tagit tillbaka den Gamla  
Banan, som alltid varit ett kvalitetsbegrepp i 
Golfsverige.	Efter	17	år	med	en	blandning	i	den	
Blåa och Röda banan erbjuder Kalmar GK nu 
spel på två banor med helt olika uttryck. 

Den Gamla Banans klassiska sträckning 
med nyrenoverade utmanande greener i 
världsklass eller den Nya Banan med ett 

modernare och mer tekniskt uttryck, båda 
i toppkvalitet! 

KALMAR GK ÄR OCKSÅ känd för sin goda 
idrottsliga verksamhet. Historiskt finns här  
spelare som Eva Cedervall, Åsa Gottmo, 
Mårten Olander, Joakim Haeggman är idag 
klubbens mest meriterade spelare men det 
kommer fler underifrån, som till exempel 
Maria Brunzell och Victor Theandersson 
som båda vann Skandia Cups Riksfinal i 
klasserna Pojkar 16 år och Flickor 16 år. 

Kalmar Golfklubb, som grundades redan 1947, har gjort sig känd för att alltid vara proaktiv och våga 
satsa, även i motvind. Visionen är att erbjuda en relation till klubben oavsett var i livet du befinner dig.

Kalmar Golfklubb
Värsnäs, 391 23 Kalmar

För mer information se www.kalmargk.se, 
mejla reception@kalmargk.se 
eller ring 0480-47 21 11.

VÄXJÖ GOLFKLUBB HAR flera år i rad varit  
rankad som en av Smålands bästa banor 
med 18 varierande och utmanande golfhål, 
en korthålsbana samt en av Sveriges första 
djungelbanor. 

På Växjö Golfklubb finns utmaningar för 
alla typer av golfare, och man arbetar ständigt  

Växjö Golfklubb – en småländsk pärla!
I hjärtat av Småland ligger Växjö Golfklubb, en vacker parkbana 
som bildades 1959 och som är belägen mitt i ett naturreservat.

Växjö Golfklubb
Araby Herrgård, 352 60 Växjö
För att boka golfpaket ring 0470-215 15 
Kansli och tidsbokning: 0470-215 15 
Golfshop: 0470-215 18
Restaurang: 0470-366 50
www.vaxjogk.com

med att utveckla anläggningen för att ge 
dig som besökare en upplevelse utöver det  
vanliga. I klubbhuset finns en välsorterad shop 
som drivs av Graham Crisp. Här finns även den 
populära lunchrestaurangen Araby Wärdshus.

Under flera år har klubben aktivt jobbat 
med att öka tillgängligheten för funktions-

nedsatta, och som ett led i detta är klubben 
stolta arrangörer av en deltävling på Handi-
golf Tour i september i år. 

För den tävlingssugne finns många roliga 
tävlingar under året och vecka 30 äger den 
populära golfveckan rum. 

Växjö Golfklubb fyllde 50 år för ett par år  
sedan men klubben vill fortsätta firandet. 
Besöker du anläggningen på din födelsedag 
får du därför 50% rabatt på greenfeen och 
gratis lunch. 

SMÅLANDSMÅLAND
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Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

Golfshop vs Cityshop

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.

– varför ska jag handla oss er?

PRO_Golfparlor 2010.indd   11 10-03-30   15.39.16
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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. Läget är underbart i en av Östergöt-
lands vackraste delar nära till sjöarna Stora 
och Lilla Rängen och ett unikt eklandskap 
inpå knutarna. Det ställer naturligtvis krav på 
själva banan, men den smälter in i naturen 
samtidigt som man tillvaratar de utmaningar 
naturen erbjuder.

Det finns mycket tjusning i att spela på 
Vesterby. Banan är knepig och kräver koncentra-
tion och planering. Greenerna är hårda som på 
skotska linksbanor och stimpen kan vara läskigt 
hög vissa dagar. Det är också greenerna som på 
sätt och vis är banans signum, de är omringade 
av djupa dalar och avgrundsdjupa bunkrar. 
Det gäller att ha koll på sitt inspel för här kan 
nämligen bollen studsa lite oanade vägar.

Landeryd – Sveriges attraktivaste golfklubb
En vision ska bli verklighet i klubben som satsar på framtiden – Landeryd ska bli Sveriges attraktivaste golfklubb. 
Förutsättningarna finns med en klubb som har 54 hål av olika karaktär och som erbjuder boende i natursköna Vesterby. 

Attraktiva golfpaket från 995 kr!
Ta chansen att få uppleva en vistelse på en anläggning 
som kan erbjuda något utöver det vanliga. Koppla 
av en hel weekend utan att flytta dig från området, 
eller passa på att spela banor av olika karaktär på 
våra två anläggningar, endast 15 minuter ifrån 
varandra.
För tidsbokning ring 013-362 250 eller mejla till 
vesterby@landerydsgolf.se. För mer information 
besök www.landerydsgolf.se.

VESTERBYS BOENDE ÄR mycket uppskattat 
bland weekend-, bröllops- och konferens-
gäster, inte bara tack vara den fantastiska 
miljön runt herrgården utan även för den 
goda maten. Terrassen mot 18:e green är en 
underbar plats under soliga dagar.

Boendet finns i varierande standard, från 
hotell till gemensamt boende i gästlängor. Allt 
ligger i direkt anslutning till banan och restau-
rangen. Hotellrummen ligger i den stora herr-
gårdsbyggnaden, precis som restaurangen. 

VESTERBYS RESTAURANG serverar som många  
andra klubbar en vällagad meny, men gör det 
med råvaror från lokala gårdar. Färskt, fräscht 
och otroligt gott.

Vesterby är en del av Landeryds Golfklubb. 
Det innebär att du har tre mycket fina 18-håls-
banor att välja mellan. Alla banor har vari-
erande karaktär från park och hed till skog 
och links. Dessutom finns en fin korthålsbana 

med	9	hål	där	du	kan	vässa	närspelet.

PÅ LANDERYDSANLÄGGNINGEN finns Södra 
och Norra Banan. På Södra Banan är preci-
sionen i fokus. Det finns inte mycket plats 
för den som tror att golf bara är att slå långt. 
Banan är lite kortare än många andra och det 
är med avsikt. Det är inte lättare utan bara 
mer spännande och mycket roligare.

Norra Banan, som är spelplatsen för 
en Nordea Tour tävling för herrar i år, är  
egentligen tre banor i en. Den skiftar från 
ett vänligt parkområde in i ett skotskt hed-
landskap och fortsätter in i svensk skog med 
ekdungar och berg runt hålen.

Avslutningen går i ett öppet parklandskap 
mot klubbhuset. Från backtee håller banan 
mästerskapsmått och från klubbtee är den ett 
utmärkt test på ditt handicap.

Klubbdirektör Peter Nybergs ord ligger kvar i huvudet lång tid efter att man 
har lämnat anläggningen, för det ligger faktiskt mycket sanning bakom just 
ordet bäst. 

Visste du att...
Mauritzberg redan nu rankas som en av Sveriges 
absolut mest kompletta anläggningar och att 
BMW Golf Course är det officiella namnet på 
golfbanan.

Mauritzberg, 610 31 Vikbolandet. 
För bokning ring hotellet 0125-501 00, 
eller golfen 011-444 69 00.
För mer info besök: www. mauritzberg.se.

Mauritzberg – golf när det är som bäst!

DET FINNS MYCKET som är bra på Mauritz-
berg och mycket som bara blir bättre och 
bättre men ordet bäst beskriver nog det  
helhetsintryck många får när de kör ut genom 
portarna.

BMW Golf Course, som banan officiellt heter, 
är en välskött öppen parkbana som redan nu 
blivit ett hett alternativ för storstadsgolfare.

Här bor man furstligt i det vackra slottet 
eller i de två nybyggda Lodgehusen. En kapa-

citet på 50 bäddar gör att hela anläggningen 
sjuder av aktivitet. Runt golfbanan byggs dess- 
utom flera vackra villor. En satsning utöver 
det vanliga, som verkligen är inspirerande.

Peter säger att Mauritzberg kanske inte 
kommer att bli utnämnd till ”årets golfklubb”. 
Man har inte detta som mål utan vill bli  
betraktade som något mycket mer än bara 
golfklubb – för Mauritzberg är helheten  
det absolut viktigaste. 

Bli inte förvånad om denna vackra blom-
ma utvecklar sig till den vackraste rosen i 
Sveriges blomsterbukett.

DAG 1 DAG 2 INGÅR

Boka ett unikt  VIP paket där ni bor 
ensamma på slottet med tillgång till alla 
rum, inklusive två nybyggda golfvillor.

Vi vågar påstå att detta är 
”Sveriges bästa Golfpaket”

Tfn slottet 0125-50100 • tfn Golf 011-444 69 00
Mauritsbergsvägen 5, 61031 Vikbolandet • www.mauritzberg.se

G O L F P A K E T  •  S L O T T S H O T E L L  •  R E S T A U R A N G  •  T O M T E R  •  B Å T H A M N

Sveriges lyxigaste 
golfpaket

1200  Lunch och tilldelning av 
rum i Ebba Grips Bistro

1300  Golfspel första start 
18 hålstävling

1800  Bastubad i slottet och 
bastuflotte

2000  Middag i Jägarsalen
2300  Fria aktiviteter

0800 Frukost på slottet
0900 Golfspel första start 

18 hålstävling
1400 Lunch och prisutdelning

•	 Slottet	och	golfvillorna 
med totalt 24 rum.

•	 2	st	bastuavdelningar
•	 1	Frukost,	2	luncher,1	tre	rätters	

gourmetmiddag,	vinpaket.
•	 2	golfrundor

2 650 kr/pers
boende i singelrum.

mberg_parlor_210x133_2013.indd   1 31.1.2013   21.12
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GOLFBANAN LIGGER I Stora Lund vid Vätterns 
östra strand. De svagt kuperade 18 hålen, som 
designats av Pierre Fulke och Bengt Lorichs, 
är naturligt utlagda och följer den unika  
naturen för området. Här hittar du som 
besökare vackra omgivningar som präglas 
av närheten till Vättern. Från vindsvepta 
hedlandskap till skog, idylliska hagar och 
stränder och som ger banan dess variation. 

Ombergs Golf 
– spela och bo på en av landets bästa golfbanor 
På Ombergs Golf hittar du allt på samma ställe. Du bor bekvämt i ett av tre fräscha och nybyggda hotell i direkt 
anslutning till golfbanan. Under hela vistelsen njuter du av restaurangens vällagade mat med fantastiska råvaror. 
Här kommer du att få en av Sveriges bästa golfupplevelser.

MAN BOR I DE nybyggda golfhotellen med 
totalt 122 bäddar som ligger alldeles i an-
slutning till golfbanan och restaurangen. Ett 
av hotellen har dessutom en avkopplande  
relaxavdelning med bastu, bar och bubbel-
pool. Ett uppfriskande bad i Vättern är också 
möjligt. 

I RESTAURANGEN ARBETAR kockarna med 
de finaste råvarorna och gör allt för att varje 
måltid ska bli en del av den upplevelse man 
tar med sig hem. Här äter man vällagad buffé  
med husmanskost till lunch och 3-rätters 
till middag, allt lagas och serveras med stor 
omtanke och service. Under hela vistelsen är 
naturligtvis baren öppen och serverar även 
enklare rätter. I augusti får du inte missa de 
egna, färska, nyupptagna Vätternkräftorna.  
En självklar samlingspunkt med bland  
annat storbilds-TV och en fantastisk utsikt 
över banan.

PÅ OMBERGS GOLF ÄR gästen alltid i centrum. 
Här får du en spännande och otroligt vacker 
bana med Vättern och Ombergs mystik och 

kultur i din närhet. Man äter gott, umgås och 
bor bekvämt och den gästvänliga atmosfären 
gör att man trivs.

Ombergs Golf erbjuder en golfupplevelse med 
personlig service och omtanke! Golf, boende, 
mat samt företagsevenemang.
Ombergs Golf, Stora Lund, 599 93 Ödeshög.
För att boka ditt golfpaket ring 0144-121 60
eller mejla till info@ombergsgolf.se. För mer
information besök www.ombergsgolf.se.

Golfare väljer Norrköping!
I Norrköping finns ett brett utbud av banor och spännande besöksmål att 
kombinera golfresan med. Norrköping har blivit en golfdestination att räkna med. 

HÄR FINNS ALLT från citynära park- och skogs- 
banor till grönskande oaser vid Bråvikens 
vatten. Men även utmanande och omväxlande 
golfbanor precis bredvid Göta kanal.

Norrköping med omnejd blir allt mer 
populärt för golfturister. 2010 inleddes ett 
unikt samarbete mellan Upplev Norrköping 
AB samt ett antal golfklubbar och boendean-
läggningar i Norrköping. Målet var att locka 
fler turister till regionen. Något som verkligen 

Spela golf i Norrköping
I samarbetet ingår Norrköpings Golfklubb, 
Bråvikens Golfklubb, Söderköpings Golfklubb 
och Ingelsta Golfklubb samt åtta boendeanläggningar. 
Läs mer om Golf i Norrköping på 
www.golfnorrkoping.se.

ÖSTERGÖTLAND

har lyckats. I år går samarbetet in på sin fjärde 
säsong. Golfklubbarna och Upplev Norrköping 
gläds åt det ökade antalet bokningar. 

– Medvetenheten om vår region har ökat 
tack vare vårt samarbete. Det ökade antalet 
bokningar visar att vår region är attraktiv och 
kommer att ge ännu mer positiva ringar på 
vattnet, säger Morgan Allard, klubbchef på 
Norrköpings Golfklubb.

Att Norrköping ligger nära Stockholm, men 

även att det finns en mängd andra spännande 
besöksmål att kombinera golfresan med, 
är faktorer som lett till framgångarna. Men 
självklart också de suveräna golfbanorna som 
är av hög kvalitet.

BANAN HAR 18 HÅL och är en kombinerad 
park- och skogsbana. Här bjuds på öppna 
vyer blandat med skogshål omgivna av vackra  
bergknallar. Flera av hålen är både ut-
manande och luriga och ställer krav på såväl 
klubbval som spelstrategi. Här kan både ny-
börjaren och den mer erfarna golfaren hitta 
spännande utmaningar. 

Mitt på banan, 25 meter från första 

Mjölby GK:s golfbana ligger vackert belägen endast ett stenkast från E4:an. 

tee, ligger Hotell Miskarp, ett fristående 
privatägt 3-stjärnigt hotell som erbjuder  
boende i komfortabla rum med omtänksam 
personal. 

Hotell Miskarp erbjuder golfpaket som 
inkluderar boende i dubbelrum, frukost och 
dagsgreenfee. Paketen kan kompletteras 
och skräddarsys efter eget önskemål för att 
maximera golfupplevelsen!

Boende mitt på banan! 
Hotell Miskarp ligger endast 25 meter från 
första tee. 

Mjölby GK, Blixberg Miskarp, 595 92 Mjölby. 
För att boka golfpaket ring 0142-803 50. 
För att boka tider ring 0142-36 97 40 eller 
mejla till kansli@mjolbygk.se. 
För mer information besök www.mjolbygk.se.

Mjölby GK – Östergötlands pärla

Golfpaket
1720 kr/pers

Prisexempel inkl. 2 nätter  
och spel på 3 banor

www.golfnorrkoping.se
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VARJE ÅR LOCKAS ÖVER 10 000 svenska golfare 
till de natursköna banorna och den trivsamma 
atmosfären i Kastelholm. De snabba färjkom-
munikationerna (2-2,5 timmar restid mellan 
Kapellskär-Mariehamn eller Grisslehamn-
Berghamn) med möjligheten till taxfreeshop-
ping ombord, tillsammans med förmånliga  
paketpriser bidrar till att göra Ålands 
Golfklubb till Östersjöns golfpärla.

Den äldsta banan, Slottsbanan, är parklik, 
öppen och tveklöst en av de mest natur-
sköna golfbanorna i Norden. Den breder ut 

Ingen annan utlandsklubb i världen har fler svenska gästspelare än Ålands Golfklubb. 

sig längs Slottssundet och ligger mitt emot 
Kastelholms Slott (där Erik XIV satt fängslad 
på 1500-talet). 

Kungsbanan är byggd på marker där 
svenska kungar jagade älg för hundratals år 
sedan och har en helt annan karaktär. Den 
är mer kuperad och varvar öppnare hål med 
litet tajtare. Några svenska golfjournalister 
slog nyligen fast att Kungsbanan hör till en 
av de absolut roligaste, mest varierande och 
bästa skogsbanorna i Norden.

Prinsessan öppnades i slutet av säsongen  

Ålands Golfklubb
www.agk.ax
info@golfclub.ax
Telefon: 00358-18-41 500

Golf-Åland All in One-paket inklusive båtresa, 
övernattning & golf bokar du enkelt via:
Ålands Turist & Konferens Ab 
www.turistkonferens.com 
henrik@turist-konferens.ax
Telefon: 00358-18-15 987

Ålands Golfklubb i Kastelholm 
– golfpärlan i Östersjön!

2012 och är en 6-håls par-3 bana med fullstora  
greener. Här kan proffsen slipa på närspelet 
samtidigt som nybörjare ges möjlighet att 
smaka på golfens underbara värld. 

Ålands Golfklubbs headpro är ingen 
mindre än Chris Waldron. Hans golfshop är 
en av Finlands mest välförsedda och hans 
utbud av nybörjar- och fortsättningskurser 
är i stort sett obegränsat. Restaurangen 
som drivs av krögarparet Hasse & Bitte är 
vida berömd för sina delikata och prisvärda 
fiskrätter.

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB är mycket mer än 
”bara” en golfbana. Klubben strävar efter att 
vara en av Sveriges attraktivaste anläggningar. 

Nytt för i år är att Åda GCC blivit en året- 
runt-anläggning med konferens, boende, 
massage och naprapati. Banan har fått sig ett 
lyft i form av ett nytt artonde hål som nu blir 
en par 5:a. Även tee-markeringen och tee-
skyltarna har förändrats. Från och med i år 
kan du spela banan från olika längder istället 
för traditionella färger. 

Åda GCC är också stolta över att ha rekry-
terat Johan Tärnström, en av Sveriges mest 
välrenommerade golftränare. Johan har en 
lång och bred bakgrund som PGA Professional.

MARKEN DÄR ANLÄGGNNINGEN idag är belä-
gen har tillhört familjen Isoz sedan 1841 och 

Vid infarten till Trosa, endast 45 minuter med bil från Stockholm, ligger Åda Golf & Country Club. 

har de senaste decennierna fungerat som 
uppfödning för vildsvin, rådjur, hjortar och 
mufflon. Bli inte förvånad om du ser några av 
dessa djur på golfbanan. Chansen att du ska 
se vildsvin har dock begränsats genom att 
man satt upp ett meterhögt staket. 

Innanför staketet hittar du golfbanan, 
som är en 18-håls park- och skogsbana. Den 
är placerad mitt i den sörmländska naturen, 
omgiven av vacker löv- och barrskog, med 
vatten som kommer i spel på 10 av hålen. För 
dig som vill förbättra ditt spel erbjuds också 
goda träningsmöjligheter i form av driving-
range, puttinggreen samt övningsområde.

I KLUBBHUSET FINNS en ambitiös krog, golf-
shop, duschar och bastu. Hotellet ligger 50 
meter från klubbhuset och 20 meter från första 

Åda Golf & Country Club ligger i anslutning 
till Åda Säteri. Namnet Åda förekommer 
redan under tidig medeltid.  På 1200-talet 
tillhörde gården Konung Valdemar. 

Åda GCC erbjuder golfpaket som kan 
kombineras med konferens, jakt, träning
och avkoppling.

Åda Golf & Country Club     
0156-182 90     
www.adagolf.se 

Åda Golf & Country Club – firar 10 år och satsar nytt

tee. Det är verkligen ett golfhotell i ordets 
rätta bemärkelse. Alla de 18 dubbelrummen  
har fått sina namn av klassiska banor i Eng-
land, Skottland och Irland. 

Golfpaket från 1 195 kr 
Inklusive del i dubbelrum, frukost, 1 greenfee och 2-rätters middag. 

Uppge kod 10 år så får du 10% på din bokning.

Åda Golf & Country Club     0156-182 90     www.adagolf.se

SÖRMLANDÅLAND
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PÅ EN EGEN HOLME i Mälaren ligger 
Gripsholms Slott som grundades av Gustav 
Vasa	 1537.	 I	 den	 gamla	 stadskärnan	 finns	
många små,  mysiga affärer och flera restau-
ranger och caféer.  

Granne med golfbanan ligger Grafikens 
Hus som är Sveriges enda konsthall med 
grafisk samtidskonst. När du kör i allén in till 
Mariefred har du golfbanan på vänster sida 
och Mälaren och Hjorthagen till höger.

Hjorthagen är inte bara ett hägn för 
kungens hjortar, det är även ett underbart 
promenadstråk där du kan njuta av den 
vackra naturen.

SEN KOMMER VI TILL det bästa av allt: 
Gripsholms GK och dess unika läge – mitt i 
Mariefred. Det centrala läget är en förmån 
för alla medlemmar men framförallt för alla  

Gripsholms Golfklubb
– golfbanan på historisk kunglig mark
Endast 40 minuter med bil från Stockholm ligger Mariefred, den lilla pittoreska 
staden vid Mälaren som bjuder dig som besökare på en blandning av upplevelser 
och vacker natur. 

gäster eftersom det är nära till allt. Har du  
väl parkerat bilen och checkat in på något av  
hotellen i Mariefred tar du med dig bagen och 
promenerar till golfbanan på fem minuter. 

Här erbjuds du en omväxlande parkbana  
med öppen layout och fina och spännande 
greenområden. Banans goda kvalitet redan 
i början av säsongen uppskattas av både 
medlemmar och gäster. 

Restaurang Terrassen – utsedd till årets 
golfkrog 2011 – står givetvis till ert förfogande  
och är alltid redo att duka upp såväl lunch, 
drinkmingel eller 3-rättersmiddag. 

Uteserveringen med utsikt över 18:e hålet 
erbjuder en skön stund för avslappning och 
umgänge efter golfrundan.

Här kan du anordna företagsgolfen eller 
familjens årliga golftävling, för här finns 
något som passar alla.

SÖRMLAND

Strand – en ny pärla med gammal historia 

IDAG ÄR GÅRDENS GAMLA ladugård ombyggd  
till Hotell och restaurang och du sitter på 
gamla foderbordet och avnjuter kockens  
3-rätters middag med lokala inslag av  
Rekarne-kött, Strandgös och Mälarpotatis.

Efter middagen kan du avnjuta kaffet och 
avecen i byggnadens synnerligen smakfulla 
launch på plan två med utsikt över Mälaren åt 
öster	och	golfbanans	hål	9	och	18	åt	väster.

Gården Strand bär på känd historia från 1250-talet då ” Erik den läspe och haltes” gemål Katarina huserade på Strand. 
Bo Jonsson Grip, Hertig Karl, Drottning Margareta är andra kända personer som ägt Strand.

När det är sovdags tar du in på ett av rummen 
som är inredda på skullen där hö till korna 
tidigare förvarades. Originalbjälkarna är 
synliga i de flesta rummen och med utsikt 
över banan eller sjön kan du hitta din favorit 
med morgonsol eller kvällssol. 

På morgonen tar du en kort promenad 
ner till bryggan 100 meter från hotellet och 
njuter av soluppgången över Söderfjärden. 
Här finns även en vedeldad bastu och bad-
tunna att koppla av i efter dagens golfrond 
på Strands omväxlande 18-hålsbana.

DAGS ATT PEGGA UPP på hål 1 som ligger 
50 meter från övningsgreen vid hotellet. 
Hålet har en svag dogleg vänster med en 
förrädisk damm i doglegknät, håll höger 
men inte för mycket då hamnar du i fair-
waybunkern. Banan ligger i omväxlande 
Sörmlandsnatur med skogshål och öppna 
partier med ständig närhet till backar och 
skogspartier. Några hål på banan har högt 
liggande utslag som bitvis ger dig en hän-
förande utsikt över golfbanan. Man kan 
förstå att Hertig Karl blev förtjust i Strand 
och hade han spelat golf hade han säkert 
sett möjligheterna här.

Efter hål 8 kommer du in till hotellet 
och tar en välförtjänt fikarast på altan med  
uppsikt	 över	 9:ans	 tee.	 Här	 kan	 du	 se	 hur	

inspelen mot 18:e går samt hålla uppsikt på 
sällskapet	 före	 dig	 när	 de	 slår	 ut	 på	 9:an.	
Glöm bara inte att sällskapet bakom dig 
kollar när du peggar upp också.

EFTER EN LYCKAD ROND i goda vänners lag, 
med många spännande nya hål, hänförande 
utsikt, närheten till Mälaren, betande djur 
intill hål 5, kanske nåt utslag in i skogen 
på	hål	13	och	en	tuff	stigning	från	hål	17	är	
du så på tee 18. Här har du hela golfpärlan 
Strand framför dig med gamla magasinet 
från 1600-talet till vänster om hotellet, 
gårdens	flygelbyggnad	från	1700-talet,	huvud- 
byggnaden och ladugård från 1800-talet 
med en altan där alla dina vänner nu sitter 
och spänt förväntar sig att du får en kanon-
träff så bollen träffar flagg och vem vet...

Strand golf ligger mellan Eskilstuna och 
Strängnäs. Hotellet med 56 bäddar ligger  
vid 18:e green.

www.strandgolf.se 
info@strandgolf.se  
016-395080

SÖRMLAND

En populär avslutning på en trevlig dag på 
Gripsholms Golfklubb och i Mariefred, för både 
privatpersoner och företag, är att resa med 
ångbåten m/s Mariefred tillbaka till Stockholm. 

Gripsholms Golfklubb
För bokning ring 0159-350 050 eller maila 
info@gripsholmsgk.se. För mer information 
besök www.gripsholmsgk.se.

Restaurang Terrassen
För bokning ring 0159-103 10 eller maila 
info@terrassenimariefred.se. För mer information 
besök www.terrassenimariefred.se.

Golfpaket på Gripsholms GK
Boende och greenfee från 745 kr/pers.
Boende, greenfee samt 3-rättersmiddag 
från 995 kr/pers.

Mer information finner ni på 
www.gripsholmsgk.se och 
www.terrassenimariefred.se 
Kontakta oss på 0159-350 050 eller 
info@gripsholmsgk.se.

SKÄNKEN 
GOLFWEEKEND

1095:- /PERS
2-rätters husmanskost i vår 

bakfi cka Skänken, logi i dubbelrum, 
frukost samt en greenfee. 
1420:- /pers i enkelrum.

Söndag till fredag.

GOLF-
WEEKEND

1895:- /PERS
3-rätters middag, logi i dubbelrum, 

frukost samt en greenfee.
2020:- /pers i enkelrum. 

Måndag till Söndag.

WEEKEND PÅ 
GRIPSHOLMS VÄRDSHUS

Med våra förmånliga weekendpaket kan du passa på att 
unna dig något extra. Varför inte bo kungligt i någon av våra 

sviter, uppgradera till en Sörmländsk avsmakningsmeny 
eller avsluta golfrundan i vårt spa.

Gripsholms Värdshus  |  Tel. 0159-347 50  |  www.kulturparlor.se
199
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Kallfors Golfklubb, Kallfors gård, 15395 Järna. 
Vill du veta mer eller boka? Ring på 
08-551 70 000 eller maila på info@kallfors.com. 
För mer information besök www.kallfors.com. 

I FLERA ÅR HAR Kallfors Golfklubb jobbat 
med temat ”Roligare golf”. Självklart ska en 
välskött golfbana vara grunden, men sedan 
vill Kallfors lite mer. 

Detta har nu spridit sig i Sverige och när 
Golf Digest utsåg Sveriges bästa banor 2012 
kom Kallfors golfbana på 25:e plats med föl-
jande motivering: Den sörmländska klubben 
arbetar vidare för att skapa atmosfär och ge 
gemenskap under mottot “roligare golf”. Och 
så mycket roligare än att spela Kallfors väl- 
designade och välskötta golfbana blir det inte, 
pedantiskt skött i minsta detalj, framför allt i 
området vid klubbhuset och golfhotellet men 
även ute på banan. Där ett nytt golfsamhälle 

Kallfors golf, hotell och kök 
– så mycket roligare kan det inte bli!
Kallfors GK ligger 4,5 mil sydväst om Stockholm mellan Södertälje 
och Järna. På Kallfors GK finns en 18-hålsbana och en 9-hålsbana.

byggts upp är golfen grunden till allt det roliga”. 

LITE ROLIGARE, lite nyttigare, lite mer! På 
Kallfors kan du både spela golf, sova och 
konferera. Men du kan också träna på Kall-
fors nya utegym med 18 stationer som ligger 
i en skogsdunge nära klubbhuset eller ta en 
joggingtur på löpspåret runt golfbanan. Om 
du vill ta det lite lugnare kan du spela boule 
på den nyanlagda boulebanan.

Det originella klubbhuset hyser en  
uppskattad restaurang som från och med  
säsongen 2013 nylanserar Kallfors kök med 
ett nytt koncept. Matsalen har helt ny kostym 
och på tallriken hittar du bra kött och 

grönsaker från gårdarna i Sörmland! 
På menyn kommer du alltid att hitta ett 

lite nyttigare alternativ! Från den generösa 
uteserveringen med mysiga utemöbler har 
du utsikt över hela 18:e hålet och det är inte 
svårt att koppla av i ljuset av solnedgången! 

PÅ ANLÄGGNINGEN finns också ett personligt  
litet	hotell	med	17	dubbelrum,	med	både	kon-
ferensdel och relaxavdelning med bastu. Efter 
rundan kan du få en behandling på Kallfors 
nya spa, som erbjuder allt från ansiktbehand-
lingar till fotmassage!

Alla rum har utsikt över golfbanan och 
du sover skönt i Hästens sängar. Klubbhus, 
övningsområden och första tee ligger  
alla på pitchavstånd från hotellet. Många är 
gästerna som har åkt glada och nöjda ifrån 
Kallfors under årens lopp!

SÖRMLAND

PÅ STRÄNGNÄS GK behandlas gäster som 
hedersmedlemmar. Det är alltid lätt att få 
startider i Strängnäs. Är det fullbokat på 
18-hålsbanan finns det vanligen plats på 
Röda banan – pay and play på nio ”fullvuxna” 
hål som börjar och slutar vid klubbhuset. 
Greenfee gäller heldag med möjlighet att 
spela	 både	 18-	 och	 9-hålsbanan	 till	 samma	

En timme från Stockholm…
…ligger ekarnas och de leende lundarnas golfbana: Strängnäs Golfklubb.  
Tidiga morgnar i karakteristisk Sörmlandsnatur delar du banan med  
rådjuren. Här betyder precision mer än längd. 

pris. Pausa med lunch på krogen och fyll ut 
tiden med svinglektion (enskilt eller i grupp) 
med klubbens pro. Driving range ligger 100 
meter från första tee, samt övningsområden 
för träning med egna bollar.

Du som stannar över natten sommartid bör 
inte missa Västerviken! Mälarens Juan-les-Pins 
med restauranger och barer i det fria.
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Golfpaket 
Mån-Tor  950:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, logi samt frukost. 

Mån-Tor  1 095:- p.p  Inklusive 
2 greenfee, logi samt frukost. 

Fre-Lör  1 595:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Lör-Sön  1 595:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Lör-Sön  1 945:- p.p  Inklusive 
2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, är förstahandsvalet för dig som 
vill uppleva ett genuint gästgiveri med personlig service, kvalitet 

och aktivitet. 

Golfpaket  
 
Mån-Tor  950:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, logi samt frukost. 
Mån-Tor  1095:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, logi samt frukost. 
 
Fre-Lör  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
Lör-Sön  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
Lör-Sön  1945:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
(Vid bokning lör-sön kan man även 
välja att spela på Mariefreds golfbana) 
 
Under juli har vi 100:- rabatt p.p vid 
bokning måndag-torsdag 

Sommaraktiviteter 
 

Valborgsmässoafton 
30/4 

Fira in våren hos oss! Körsånga-
re, vårtalare, trubadurer och 

stor varm majbrasa.  
 

Beachparty 
2/6, 28/7 och 25/8 

Utomhusfest med grillbuffé,  
liveband, dj och flera barer. 

 
Midsommarfirande 

22/6 
Traditionellt firande i parken 
med dans och lek kring mid-

sommarstången. I restaurangen 
serveras somrig buffé och på 
kvällen en härlig a la carte. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls allé 
64540 Strängnäs 
tfn: +46 (0)152-18680 
fax: +46(0)152-17797 
info@ulvhall.se 

Ulvhälls Herrgård
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, för dig 

som vill uppleva ett genuint gästgiveri med 
personlig service, kvalitet och aktivitet.

Ulvhälls Herrgård, Ulvhälls allé, 645 40 Strängnäs  -  tfn: 0152-18680 
fax: 0152-17797  -  info@ulvhall.se  -  www.ulvhall.se

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, är förstahandsvalet för dig som 
vill uppleva ett genuint gästgiveri med personlig service, kvalitet 

och aktivitet. 

Golfpaket  
 
Mån-Tor  950:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, logi samt frukost. 
Mån-Tor  1095:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, logi samt frukost. 
 
Fre-Lör  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
Lör-Sön  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
Lör-Sön  1945:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
(Vid bokning lör-sön kan man även 
välja att spela på Mariefreds golfbana) 
 
Under juli har vi 100:- rabatt p.p vid 
bokning måndag-torsdag 

Sommaraktiviteter 
 

Valborgsmässoafton 
30/4 

Fira in våren hos oss! Körsånga-
re, vårtalare, trubadurer och 

stor varm majbrasa.  
 

Beachparty 
2/6, 28/7 och 25/8 

Utomhusfest med grillbuffé,  
liveband, dj och flera barer. 

 
Midsommarfirande 

22/6 
Traditionellt firande i parken 
med dans och lek kring mid-

sommarstången. I restaurangen 
serveras somrig buffé och på 
kvällen en härlig a la carte. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls allé 
64540 Strängnäs 
tfn: +46 (0)152-18680 
fax: +46(0)152-17797 
info@ulvhall.se 

SÖRMLAND

Bli en smart besökare
Ladda ner 
Strängnäs & Mariefred 
i din telefon. 
Läs av QR-koden och få 
tillgång till stadsvandringar, 
sevärdheter och evenemangskalender.
Turistbyrån Strängnäs & Mariefred
0152-297 90, turism@strangnas.se
www.strangnas.seguide.strangnas.se

Det här är några kommentarer 
från Golfhäftets besökare:

–  Trevlig atmosfär och fin banarkitektur. Blir   
 fler besök!
–  Trevligt bemötande i receptionen, i shopen  
 (certifierad klubbmakare!) och på golfkrogen.
–  Gratis uppställning av husbilen och fri el, toppen!
–  Mottagandet på klubben var bland det bästa  
 vi varit med om.

Strängnäs Golfklubb, Kilenlundavägen 3, 
645 47 Strängnäs. För bokning ring 0152-147 31 
eller mejla info@strangnasgk.se. För mer  
information besök www.strangnasgk.se.
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HUSBY GC ÖSTERHANINGE är en öppen 
parkbana där de naturliga förutsättningarna 
tagits till vara. Husbyåns breda raviner utgör 
naturliga hinder på många hål. 

På väg till 10:ans tee passerar du igenom 
den gamla såg- och kvarnladan vid vatten-
fallet och slår sedan ut över kvarndammen. 

Njut av den fantastiska utsikten från tee 
vid 14:e hålet som vunnit Strokesavers om-

På soliga Södertörn, bara 20 min från centrala Stockholm, i genuin 
lantbruksmiljö ligger denna välskötta och utmanande golfbana.

röstning om ”Sveriges vackraste golfhål”. 
Banan kännetecknas av stora undulerade  

greener, formklippta fairways och högruff 
med	vajande	rödsvingel.	Banan	är	par	71	och	
mäter 6 200 meter från backtee och 4 300  
meter på kortaste slingan. 

Den utmärkta dräneringen bidrar till en 
lång säsong. Husby GC Österhaninge är en 
av de första banorna att öppna och sista att 

Vägbeskrivning: 
Väg 73 från Stockholm mot Nynäshamn. Avfart 
Västerhaninge Norra - Tungelsta. Kör vänster 
direkt under motorvägen. 
Fortsätt 1 kilometer till skylt ”Husby”  så syns 
golfbanan på höger sida. 
www.husbygc.se 
08-500 322 85

Husby GC Österhaninge – vänlig och trivsam atmosfär 

stänga för säsongen i Stockholms omnejd. 
Här finns goda möjligheter till träning på 

egen hand eller med hjälp av pro i golfstudio.  
Den rustika restaurangen erbjuder, 

förutom fräscha lunchrätter, även drycker 
och smörgåsar för en kort paus efter halva 
rundan. 

Boende i samarbete med Golfdestination- 
Stockholm.

Vidbynäs Golf Club, 155 91 Nykvarn
Tidsbokning: 08-554 906 00
Kansli: 08-554 906 01
Klubbchef/Försäljning: 070-555 79 68
E-mail: kansli@vidbynasgolf.se 
E-mail: golfpaket@vidbynasgolf.se
Webb: www.vidbynasgolf.se

VIDBYNÄS GC VAR EN gång bara en dröm, 
en vision om en bana av det snitt vi inte är 
vana vid här i Sverige. När klubben lyckades 
engagera Brian Curley, en av USA:s hetaste 
banarkiteter, var drömmen nära att förverk-
ligas. Brian är ena delen i arkitektparet 
Schmidt & Curley som arbetat med många 
mästerskapsbanor signerade Jack Nicklaus  
och Peter Dye, innan de startade eget. Han 
var hänförd av det böljande sörmländska  
landskapet första gången han såg det:

– Med sin mångvarierade vegetation om-
famnar landskapet också änden på en underbar 
sjö. Här har vi fått, precis som i Cypress Point-
fallet, en möjlighet att blanda tre fantastiska 
miljöer till en stor golfupplevelse, sa Curley.

Vidbynäs Golf Club
Vidbynäs Golf Club ligger strax utanför Nykvarn, ungefär 30 minuter med bil från centrala Stockholm. Här finns två 
18-hålsbanor, skogsbanan North Course samt South Course, en öppen parkliknande bana av mästerskapskaraktär. South 
Course är rankad som den bästa banan i Södermanlands golfdistrikt, som topp 3 i Stockholms län och topp 20 i Sverige.

Många har funnit sig till rätta på Vidbynäs GC 
och njuter idag av den fina anläggningen. De 
36 hålen är i erkänt fint skick och ligger  i en 
härlig natur. Att banorna även skiftar i karak-
tär uppskattas också och bidrar till du alltid 
får nya upplevelser. Klubbens greenområden 
har också blivit valda till de bästa i Sverige. 

PÅ VIDBYNÄS GC erbjuds även företagsgolf. Här 
kan du ge dina kunder en golfupplevelse utöver 
det vanliga, banan är rankad som den bästa 
banan i Södermanlands golfdistrikt. Vidbynäs 
har stor erfarenhet av att skräddarsy lösningar 
för företag, och du får bland annat hjälp med 
sponsoravtal, spelrättskonton, företagsdagar 
och gruppbokningar. Vidbynäs GC erbjuder köp 

av aktier i klubben, men har  även en mängd 
moderna  medlemskap utan behov av en aktie. 

GOLF DIGEST RANKADE Vidbynäs GC:s golf- 
paket som nummer två i Sverige 2012. Genom 
klubbens golfpaket kan du ta del av den 
helhetsupplevelse som Vidbynäs erbjuder. 
Förutom de två högt rankade 18-hålsbanorna  
av olika karaktär erbjuder klubben ett  
boende av hög klass på Vidbynäs Gård & 
Konferens. I golfklubbens restaurang, Vid-
bynäs Kök & Bar, kan du stilla din hunger 
med olika kulinariska matupplevelser.

ENDAST 10 MINUTER från Södertälje och en 
dryg halvtimme från Stockholm uppförs även  
moderna Anebyhus ritade av den välkände arki-
tekten Thomas Sandell. Husen smälter in i en  
underbar miljö mellan ett naturreservat, en 
vacker sjö, Turinge kyrka och inte minst banorna. 

SÖRMLAND

Gör som proffsen; - Kom och spela vår Ängsbana!
INGARÖ GOLF

Värd för Nordea tour 
Damer LET Access 25-27 juli

...eller varför inte prova vår Skogsbana! www.igk.se

STOCKHOLM
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www.ostgk.se · Tel 08-540 851 90 

Sommargreenfee, 18 hål . . . . . . . . från 295:-
Gäller vardagar från den 24/6 till den 4/8  

Boka här: www.ostgk.se eller 08-540 851 90

Boende, frukost och golf . . fr. 995:- /pp. 
Boka här: andreas@ostgk.se eller 070-144 24 21

Bo på nya hotellet 
The Public i Åkersberga!  

Upptäck Österåker,  
45 hål i skön golfmiljö 

Välkommen till vår fina golfanläggning

Boka ditt boende och  sommargreenfee  redan idag!

Osteraker_Golfparlor_210x270.indd   1 13-04-04   14.01.04

Nynäshamns GK, Körunda 40, 148 91 Ösmo.
För tidsbokning ring 08-524 305 99 eller maila
kansli@nynashamnsgk.a.se. För mer information 
besök www.nynashamnsgk.se.

Körunda Golf-och Konferenshotell
Tel. 08-520 390 30
www.korunda.se

NYNÄSHAMNS	 GK	 VAR	 årets	 golfklubb	 2007.	
Banan	består	av	9-hålsslingorna	Sjö,	Berg	och	
Dal som kombineras olika varje dag. Du är 
på en anläggning men upplever att du spelar 
olika banor från dag till dag, vilket gör spel-
upplevelsen både variationsrik och trevlig. 

På Sjöslingans tredje hål finns en green-
bunker, ”Berras bunker”, som blivit uppkallad 
efter	 Prins	 Bertil.	 Vid	 invigningen	 1979	 slog	
H.K.H ner sin boll i bunkern och fick sedan 
inte upp den… 

Klubben fick samma dag prinsens tillstånd 
att kalla uppkalla bunkern efter honom.

Nynäshamns GK, Körunda – en plats att trivas på
En mil norr om den härliga skärgårdsstaden Nynäshamn ligger denna kompletta anläggning. Smått unikt är att 
här finns allt inom några meter; klubbhus, hotell, driving range och träningsområden, svingstudio, parkering, två 
restauranger och första tee på alla tre slingor.

NYNÄSHAMNS GOLFKLBB HAR en 10-årig 
tradition av att arrangera stora tävlingar i 
form av Nordea Tour för damer. Tävlingen 
har varit väldigt uppskattad av både spelare 
och sponsorer vilket självklart sätter en 
form av kvalitétsstämpel på banan. 

MÅNGA GÄSTER, FRÅN PAR till mindre och 
större kompisgäng, väljer att bo över på 
välkända Körunda Golf- och Konferenshotell. 
Här bor du några meter från banan, närmre 
blir det inte. Hälften av rummen har utsikt 
mot bana och driving range. Här bor du bättre  

än bra och har restaurang, stor bar och lobby 
samt andra trivsamma utrymmen på en och 
samma plats.

Klubbchef Ingela Tisén säger att trivsel och 
atmosfär skall genomsyra hela anläggningen 
och att god service är ett av ledorden. Här 
ska alla gäster känna sig som medlemmar 
för en dag eller två, eller ännu längre. VD på 
Körunda, Ann-Charlotte Wahlstedt är glad 
och nöjd över alla lovord för den mer än goda 
maten och omhändertagandet. Gästerna  
är ofta återkommande då det är lätt att trivas  
på anläggningen. 

I SJÖN MUSKAN har hotellet en populär bastu- 
flotte och inne i själva hotellet finns en relax- 
avdelning med bastulodge. 

Vill man ha omväxling till golfen så finns 
massor av aktiviteter i närheten, inte minst i 
Nynäshamn med hela skärgården runt hörnet. 

STOCKHOLM
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MASTERSBANAN HAR renoverats från grunden  
till en riktig mästerskapsbana med hjälp av 
Sveriges bästa golfare och Europatourens 
goda råd. Examensprovet för Mastersbanan 
som tourbana blev när Europatouren för 
första gången gästade banan i augusti 2004, 
då European Challenge Tour spelades på  
Mastersbanan. Efter tävlingen var lovorden  
många och spelarna var lyriska. Några av 
dem påstod att banan är Sveriges bästa  
tävlingsbana, framförallt greenområdena. 

DÄRFTER FÖLJDE FEM raka år med Europa-
touren på besök. 2005 European Challenge 
Tour, 2006 första kvalet till Europatouren och 
2007	och	2008	stod	Mastersbanan	som	värd	för	
Europatourtävlingen Scandinavian Masters. 

Arlandastad Golf – svåraste europatourbanan

Mastersbanan visade sig vara en tuff utmaning  
även för de bästa spelarna och med Mikko  
Illonens vinnarscore på -6 på Scandinavian  
Masters	 2007	 och	 Peter	 Hanson	 på	 -9	 året	
därpå kan banan räknas som, om inte 
Sveriges svåraste mästerskapsbana, i varje 
fall en av dem. 

VARJE DAG SINGELKLIPPS greenerna, bunk-
rarna prepareras och banan klipps för att 
den ska ge spelaren den perfekta utmaningen 
och upplevelsen. 

I september i år gör Mastersbanan come-
back som tourbana då herrarnas Nordea Tour 
spelas här. 

Under augusti 2001 invigdes Nya Banan, 
de sista 18 hålen av de 40 som anläggningen 

idag rymmer. Arkitekten Peter Chamberlain 
skapade en bana som påminner om en skotsk 
linksbana och är idag ett perfekt komplement 
till Mastersbanan. 

UNDER ÅREN HAR klubbhuset byggts om och 
renoverats och rymmer idag en högklassig 
restaurang samt konferensmöjligheter.

På anläggningen finns det även över-
nattningsmöjligheter, en korthålsbana, om- 
klädningsrum med bastu och gym samt 
ett stort träningsområde med range och 
övningsgreener.  

Arlandastad Golf är en komplett golf-
anläggning i toppklass endast 30 minuter 
från	Stockholms	city	och	bara	7	minuter	från	 
Arlanda flygplats.

ARLANDASTAD

GOLF
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STOCKHOLM

Arlandastad Golf
Norslunda Gård, 195 95 Rosersberg.

För mer information och bokning ring 
08-594 722 20, mejla info@arlandastadgolf.se 
eller besök www.arlandastadgolf.se.

STOCKHOLM

TANKARNA PÅ EN golfbana på Drottningholm 
daterar sig långt tillbaka, närmare bestämt 
till	1930-talet.	Dessa	avfärdades	dock	av	HKH	
Gustaf V med orden “en sådan gubbsport”! 
Två decennier senare blommade det upp igen. 
År	1956	gjorde	arkitekt	Anders	Tengbom	samt	
eldsjälarna Herbert Kastengren och Einar 
Bristedt ett nytt försök att bilda en ny klubb i 
Stockholm och nu började snöbollen rulla.

LEGENDARISKE BANARKITEKTEN Rafael Sund- 
blom, pappa till totalt 16 banor i Sverige, 
hade under flera års tid skissat på en bana 
på Drottningholm. Nu skred han åter till  
verket med ny glöd i pennan. Tyvärr fick  
Sundblom aldrig se sin sista bana förverk-
ligad.	När	han	dog	1958	övertogs	arbetet	av	
Sundbloms lärjunge, Nils Sköld. 

Den nybildade klubben hade stort stöd 
av Gustaf VI Adolf och det var naturligtvis  

Kungl. Drottningholms Golfklubb är en upplevelse utöver det vanliga. Och golfbanans 
läge är oslagbart intill Drottningholms slottspark, mitt i stan men ändå på landet. 

otänkbart att någon annan än kungen skulle 
inviga	banan	den	26	september	1959.

DROTTNINGHOLM VAR UNDER många år den 
stora mästerskapsbanan i Sverige. Den första 
stora	tävlingen	var	Volvo	Open	1970,	där	Jack	
Nicklaus missade en putt för särspel och kom 
ett	 slag	 efter	 segraren	 Jean	 Garailde.	 1973	
spelades Skandinavien Enterprice Open där 
Sven Tumbas vision var att tävlingen skulle 
bli den femte största tävlingen i världen. 
Den sista stora tävlingen som spelades 
på klubben var HP Open 2003 där Annika  
Sörenstam slutade tvåa efter Sophie Gus-
tafsson. Klubben har ett oslagbart svenskt 
rekord som arrangör för nio stora inter- 
nationella mästerskapstävlingar.

 
2010 PÅBÖRJADES EN 18 månader lång resa 
tillsammans med golfbanearkitekten Johan 

En drottning har vaknat till liv

Benestam, en renovering av hela golfbanan 
där Benestam lyckats bevara den vackra hål-
sträckningen samt banans unika karaktär, 
som Rafael Sundblom och Nils Sköld la ut på 
Lovön	1958.	En	del	av	de	ursprungliga	tankarna	 
som dessa herrar hade har förverkligats. 

Greenerna är nu vridna diagonalt för att 
få annorlunda och mer krävande spellinjer,  
därmed också intressantare flaggplaceringar  
än vad som har erbjudits tidigare. 

Greenområdena har dessutom försetts med 
stora avrinningsområden med foregreen- 
klipphöjd för att skapa mer golfupplevelse 
utanför greenytan. 

Med den stora renoveringen kommer 
klubben i många år att ligga i absolut fram-
kant för att möta dagens och morgondagens 
golfare. Förändringen att skapa en golfbana 
där det är spelskicklighet och inte längd som 
gäller är fulländad.

Kungl. Drottningholms GK
Lovö Kyrkallé 1
178 93 Drottningholm
info@kdrgk.se

För mer information och bokning mejla 
info@kdrgk.se eller ring 08-759 00 85.
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En tuff utmaning, antar du den?! Tourspelare och världsstjärnor har spelat här – nu är det din tur!
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Arninge Golfklubb – en pigg 25-åring!

ARNINGE ÄR EN komplett golfanläggning med 
18-hålsbana, en 6-håls korthålsbana, stor och 
lång driving range, bra övningsområde, norra  
Stockholms största golfshop, ny golfstudio,  
mycket populär restaurang samt goda mötes- 
och konferensutrymmen. Lägg där till en  
livaktig klubb med en av Sveriges största  
juniorsatsningar. Golfstores shop på Arninge 
är en Flagship Store, vilket innebär att  
sortimentet är stort på såväl klubbor, vagnar, 

2013 är ett intressant år för Arninge. Klubben fyller 25 och har i år blivit utsedd till Årets Golfklubb av Stockholms 
Golfförbund. Det kommer att firas under året. Banan som fått mycket beröm kommer att putsas extra noga och det 
är allmänt extra fokus på finish på hela anläggningen.

Arninge GK har i år utsetts  till Årets Golfklubb 
2012 av SGDF, Stockholms Golfförbund. 

Arninge Golfklubb, Vågsjö Gård, 187 69 Täby. 
Kontakta klubben på 08-514 412 00, 
kansliet@arningegk.se eller www.arningegk.se.
När du spelar på Arninge ingår alltid vagn och 
banguide. Behöver du boende finns det bra 
hotell i närheten av banan. 
För medlemskap eller bokning av företagsgolf 
och företagsavtal kontakta klubbdirektör 
Lars Nordlöf på 08-514 412 08 eller 
klubbdirektor@arningegk.se.

golfkläder, skor, bollar och bagar. Allt man 
behöver för sin golf.

Klubben har medvetet valt att ha lite färre 
medlemmar, för att skapa större tillgänglighet 
till banan. Det innebär att såväl medlemmar 
som gäster i stort sett alltid kan få starttider. En 
golfrunda på Arninge ska vara en positiv upp-
levelse i ett bra tempo. Den avslutas med fördel 
på restaurangens stora uteplats med utsikt 
över det utmanande 18:e hålet samt Ullnasjön. 

Har man inte spelat Arninge så är det hög tid att 
göra det i år! Gäster känner sig alltid välkomna 
och man behandlas som medlem för en dag.

Arninge har idag cirka 50 företag som är 
medlemmar och använder klubben som plats 
för möten, med eller utan golfspel. Det finns 
gott om plats för fler företag att bli medlemmar.

Söderbys golfanläggning rankades 2010 som en av 
Sveriges 50 bästa banor av tidningen Golf Digest. 
Söderby är vackert belägen i natursköna Näsdalen, 
endast 7 minuters bilresa från Uppsala centrum. 

Söderby Golf ägs och drivs av makarna Jonas och Gabriella 
Ekström. Bolaget bildades 1995 och gården har funnits i familjen 
Ekströms ägo sedan början av 1900-talet. Söderby Golf AB driver 
sedan 2006 även Edenhof Golf beläget i Bälinge, norr om Uppsala. 

Söderby Golf 
Näs-söderby, 755 91 Uppsala
www.soderbygk.se
För mer information ring 018-430 19 70 
eller mejla info@soderbygk.se. 
För bokning av golfpaket/boende på 
Söderby Golf Lodge ring 018-430 19 77.

Söderby Golf
– en av Upplands bästa banor

18-HÅLSBANAN INVIGDES 2004 och räknas som en av Upplands 
bästa banor, känd för sina fantastiska Penn A4 greener och den 
omgivande familjära atmosfären. Banan har en spännande lay-
out och många strategiska vattenhinder. Vatten är i spel på mer 
än hälften av banans hål. Banan är relativt lång och det är många 
par-4 som är långa och tuffa. 

9-HÅLSBANAN	ANLADES	i	mitten	av	90-talet	och	är	för	många	det	
första mötet med Söderby Golf. Banan är mycket lämpad för träning,  
både för nybörjare och mer erfarna spelare. Den är väl underhållen  
och har flera utmanande hål med både vatten och bunkrar att ta 
hänsyn	till.	På	9-hålsbanan	bokas	inga	tider	och	sällan	är	det	långa	
väntetider. I anslutning till banan finns också en range.

Till säsongen 2012 byggdes alternativa tees för att kunna er-
bjuda	spel	åt	fler	kategorier	spelare.	Efter	hål	9	finns	en	nybyggd	
kiosk med bra möjligheter för vila, gå på ny vattentoalett samt 
handla förfriskningar.

VID 18:E GREENEN finner du Söderbys klubbhus. I klubbhuset 
finns restaurang Söderby Golf & Krog, en fin samlingsplats med 
anor från 1600-talet. Söderby Krog har under åren framgångsrikt  
arrangerat allt från bröllop till disputationsmiddagar. Företags-
arrangemang kan bokas med både femkamps- och konferens-
möjligheter. I klubbhusets nedre lokaler ligger en av Sveriges 
största on-course golfshoppar.

Våren 2012 arrangerade Söderby för femte gången den mycket 
prestigefyllda mästerskapstävlingen Nordea Tour och fick väldigt 
fina vitsord av såväl amatörer som de professionella spelarna. 

UNDER DE SENASTE ÅREN har Söderby utökat med ett flertal  
nyheter, som en nybyggd studio för custom fitting, belägen vid 
drivingrangen nedanför klubbhuset. 8 utslagsplatser på rangen har 
även försetts med tak. Delar av Söderbys stenladugård har byggts 
om till inomhushall med 5 golfsimulatorer för vinterträning. 

2009	 stod	 Söderbys	 nya	 golfhotell	 färdigt.	 Söderby	 Golf	 Lodge	
består av nio 4-bäddslägenheter ett stenkast från klubbhus och 
första tee. De har även mycket förmånliga specialerbjudanden på 
golfpaket	från	995	kronor	(röda	avgångar)	under	mängd	olika	dagar	 
under säsongen.

STOCKHOLM UPPLAND

BURVIK ERBJUDER EN högklassig golf- 
anläggning för alla, naturligt anpassad till 
Roslagsnaturen med allt vad den bjuder av 
enbackar, mäktiga ekar, branta bergväggar 
och slingrande vattendrag.

Förutom en omvittnat fin bana med särskilt 
uppskattade greener så har Burvik dessutom 
en bana som från röd tee är anpassad i längd 

I underbart vacker Roslagsnatur, cirka 1 timme från Stockholm, ligger Burvik 
som enligt GolfDigest är Roslagstraktens bästa golfbana.

så att även kvinnliga golfare får en roligare 
golf och kan använda alla klubbor i bagen. 

Idag finns cirka 165 hus runt banan och 
området utvecklas ständigt med nya hus och 
boendeformer.  Nu är till exempel projek-
teringen av bostadsrätter i full gång. Här bor 
man bekvämt på sin fritid eller året runt och 
det sociala livet är mycket omfattande, med 

Burvik Golf Resort – en av Sveriges verkliga golfpärlor*

Golfpaket i olika prisklasser. Specialgreenfee 
efter klockan 15, söndag till fredag.

Burviks GK ligger längs väg 282 mellan Edsbro 
och Knutby.
Ring 0174-43060 eller mejla info@burvik.se.
www.burvik.se

* enl Svensk Golf

golfen som den naturliga samlingspunkten.
Burvik har också de populära golfpaketen 

där man bor i golfstugor bara 100 meter 
från första tee, moderna och utrustade för 
självhushåll. Men vill man inte laga mat själv 
så finns den uppskattade Golfrestaurangen. 
Och vill man förbättra sin golf så finns PGA-
pron Paul Youngman på plats.

UPPLAND
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PRINS	BERTIL	INVIGDE	18	hålsbanan	1962	då	med	namnet	Örebro	Golfklubb,	
men	de	 första	hålen	byggdes	 redan	 1939.	Hösten	2010	övertogs	banan	av	
Lannalodge och drivs nu i privat regi med hotell, konferens, relax, gym och 
restaurang	–	en	komplett	golfanläggning.	Hotellet	omfattar	27	dubbelrum	
av hög klass och till det finns en hotellby med 20 bäddar och 5 timmerstugor  
med 14 bäddar.

Efter en golfdag är det skönt att sjunka ner i jacuzzin på relaxens balkong 
eller varför inte ta ett träningspass i det nya gymmet på 350 kvm. Restaurangen  
som från och med årets säsong drivs i egen regi kommer att erbjuda smak-
rika klassiker och nya koncept. Mat och golf är viktiga ingredienser i en trevlig 
vistelse så därför satsas extra resurser på dessa områden.

Känslan när man besöker Lanna är modern och lyxig men 
också familjär och trivsam, rent av mysig. Här finns något för 
alla, golfare eller inte. 

Lannalodge Golfresort 
– en svensk klassiker

DEN GAMLA ANRIKA golfbanan förbättras 
ständigt under ledning av Kent Sundqvist 
som tidigare bland annat jobbat på Barsebäck 
och Ullna, samt deltagit i uppbyggnaden av 
Bro Hof. Det är 18 utmanande hål som kräver 
lite av golfaren men anläggningen har även 
en fullängdsbana på 6 hål av lättare karaktär  
där även pay & play är tillåtet. Dessutom 
finns en belyst pitchbana som uppmuntrar 
till roligt matchspel på kvällskvisten.

RANGEN ÄR MODERN och väl tilltagen och 
ligger i anslutning till golfstudion som drivs 
av klubbens pro Bumle.  Här utförs Custom 
Fitting eller varför inte prova på golfsimulatorn.  
Bumle driver även Golfstore shopen som är 
vida känd för sitt stora klädsortiment och då 
framförallt för damer.

BANAN ÄR EN PARKBANA av mästerskaps-
karaktär och många stora tävlingar har 
gått av stapeln här. Under 2011 och 2012 har 
många förbättringar på banan gjorts för 
både funktion och ögat. Till 2013 har banan 
förlängts till 6 350 meter för att i framtiden 
kunna ta emot stora tävlingar igen. 

Många kända profiler har besökt banan, 
den	4	juli	1969	av	Jack	Nicklaus.

LANNALODGE GOLFRESORT klättrade 2012 upp 
till plats 20 på Golf Digest rankinglista av golf-

NÄRKE

Lannalodge Golfresort, 
Vretavägen 3, 719 93  Vintrosa.
Reception 019-16 40 70, mail info@lannalodge.se. 
För mer info besök www.lannalodge.se.
Golfpaket från 995 kronor per person.

banor och till första plats på listan för golfpaket. 
 Känslan när man besöker Lanna är modern 
och lyxig men också familjär och trivsam, 
rent av mysig. Här finns något för alla, 
golfare eller inte. 

Närheten till Örebro för den som önskar  
stadsliv eller Kilsbergen runt hörnet om man 
söker natur. Men förmodligen får bilen stå 
parkerad för det är skönt att bara vara.
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FRÅN DEN STORA parkeringsplatsen med 
en avdelad uppställningsplats för husvagnar  
och bilar är det mindre än 50 meter till 
”centrumanläggningen” med reception, res-
taurang och omklädningsrum. Därifrån når 
du snabbt det stora träningsområdet, 1:a tee 
eller boendet.

Orresta Golf & Konferens vid E18 mellan 

Orresta Golf & Konferens 
– spela och bo på en av Mälardalens bästa golfanläggningar
Den populära, lätt kuperade park- och skogsbanan har lyckats med det svårförenade, banan är nämligen 
förlåtande för de med högre handicap, samtidigt som den är rejält utmanande för de med lägre.

Västerås och Enköping erbjuder golfspel i 
två landskap – Uppland och Västmanland.

Här finns två olika boenden. Den trivsamma  
Herrgården	 har	 7	 rum	 och	 17	 bäddar,	 och	
är lämplig för grupper. Du kan också välja  
hotellet som är nybyggt sedan förra säsongen,  
med	9	dubbelrum.	

Nära boendet ligger restaurangen. Där 

erbjuds  allt från dagens lunch till en 3-rätters 
à la carte som avnjuts antingen i den rustika 
restauranglokalen eller på den stora ute-
serveringen.

Orrestas moderna konferensanläggning 
står också till er tjänst med utformning av 
evenemang för såväl det lite större som det 
mindre företaget.

Orresta Golf & Konferens vid E18 mellan Västerås 
och Enköping erbjuder golfspel i två landskap – 
Uppland och Västmanland. 

Orresta Golf & Konferens, 
Orresta gård, 725 96  Västerås
För bokning ring 0171-44 32 20 eller mejla 
info@orrestagolf.se. 
För mer info besök www.orrestagolf.se.

NÄRKE

GOLFDIGEST RANKAR Askersunds Golfklubb 
som en av distriktets bästa golfbanor. 
18-hålsbanan med sina generösa fairways och 
varierande storlek på greenerna ger också 
golfaren en lagom och utmanande blandning  
av längd och vatten. 

Seasidebanan vid norra Vättern
Missa inte chansen att spela på Askersunds Golfklubb, 
en komplett golfanläggning med en av Sveriges få riktiga seasidebanor.

Även som naturupplevelse är banan 
svårslagen, den leder golfaren genom en 
kulturhistorisk miljö präglad av den svenska 
gruvnäringen och brytningen av zink, och 
med en fantastisk utsikt över norra Vättern.

I golfrestaurangen erbjuds luncher och en 

En dag för familjen
Från Askersunds Golfklubb är det nära till den 
pittoreska småstaden Askersund, Tivedens 
nationalpark och Mariebergs Galleria. Perfekt 
för en heldag med familjen!

Askersunds Golfklubb
Kärravägen 30, 696 75 Åmmeberg. 
För att boka golfpaket ring 0583- 349 43 
(under säsong) eller mejla till 
info@askersundsgolfklubb.se. 
För mer information besök 
www.askersundsgolfklubb.se

à la carte-meny, delvis baserad på områdets 
specialiteter. 

Allra helst njuter man av den goda maten 
och drycken i solen på terrassen, samtidigt 
som man beundrar golfbanan med Vättern i 
bakgrunden som ett glittrande smycke.

IDREFJÄLLENS GOLFKLUBB HAR av golf-
journalisterna i Sverige utsetts till “Årets 
golfklubb 2008”. Dessutom utsågs Idre- 
fjällens golfbana häromåret till Sveriges 
vackraste bana av tidningen Svensk Golf, och 
till	Dalarnas	bästa	bana	2009	av	GolfDigest.

Trots detta var amerikanen Gene Oberto 
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, 

Idrefjällens Golfbana – golf på hög nivå
Vissa har allt. Och när man till och med kan övertyga kräsna amerikaner, 
ja då vet man att man är något alldeles extra, även bland de bästa.

människorna och den magnifika fjällmiljön, 
blev också han frälst. Enligt honom är Idre-
fjällens golfbana utan tvekan Sveriges bästa 
golfupplevelse. 

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

De som spelat golf på Idrefjällens 
Golfklubb återvänder. Det som lockar, för-

Erbjudande!
Bli medlem i Idrefjällens Golfklubb, från 500 kronor. 
Lös medlemskap och få en greenfeebiljett!
Bli vän med Idrefjällens GK på facebook för att få 
den senaste informationen.
För tidsbokning ring 0253-202 75, 
mejla kansli@idregolf.se eller besök 
www.idregolf.se eller www.golf.se.

utom banans höga klass, utmaning och 
skönhet, är klubbens familjära stämning. Hit 
är både proffs och amatörer välkomna att 
spela golf, äta gott i klubbens mysiga res-
taurang och botanisera i den välsorterade 
golfshopen. Vill man slipa på golfsvingen tar 
klubbens två PGA-Pro gärna hand om en. 

Man bör avsätta några dagar. Framförallt 
om man vill ta del av hela Idre Fjälls aktiv-
itets-utbud, som bland annat inkluderar rid-
ning, mountainbike och forsränning. 

DALARNAUPPLAND/VÄSTMANLAND

Ett av fjällvärldens mysigaste hotell. God mat och dryck, 
bekväma rum, en skön relaxavdelning och tillgång till 
Idre Fjälls många aktiviteter.

Bokning tel. 0253-59 30 00 
www.idrefjall.se

Pernilla Wiberg Hotel fr. 840 kr per person/dygn
inkl. frukost och en greenfee. Del i dubbelrum.
Enkelrum 1 085 kr per person/dygn.

Golfpaket på Pernilla Wiberg Hotel

– Sveriges vackraste golfbana (Svensk Golf 2005) 
 – Årets golfklubb 2008 (Golfjournalisterna)
 – Dalarnas bästa bana 2009 (GolfDigest)

visitIdre.se

Golf på hög nivå!
Golfpaket med boende inkl. en greenfee 
på Idrefjällens Golfbana.
Pris från 530:-/person och dygn.
Gäller del i stuga, min 4 personer per bokning.

Bokning 0771-99 88 00
www.visitidre.se
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FÖRSTA UTSLAGET på Leksand 
Golfklubbs 18-hålsbana skedde  
1984.	Sedan	dess	har		Bengt	Lorichs	 
tillsammans med klubben kon-
sekvent moderniserat och under-
hållit banbyggaren Nils Skölds vision. 

Banan är kuperad och kan 
vid första anblicken tyckas lätt – 
som till exempel vid gul tee 5 454  
meter. Men låt dig inte luras; den 
bjuder på ett ordentligt motstånd 
för låga scorer.

Här huserar också två putting- 
greener, en driving range med 
tolv utslagsplatser samt när-

Leksand – naturskönt, omväxlande
Det är vackert vid foten av Åsledsberget. Limsjöns rika 
fågelliv är som balsam för själen, medan banans terräng  
ger golfaren en intressant utmaning.

Leksands Golfklubb, Vargnäs, Pros 
Lars väg 29, 793 90 Leksand. För mer 
information ring 0247-14 640 eller 
mejla till info@leksandsgk.se eller 
besök www.leksandsgk.se.

DALARNA

spelsanläggningar för egna bollar. 
Allt i nära anslutning till klubb-
huset och restaurangen, som har 
en härlig uteplats med naturskön 
utsikt över banans 18:e hål.

Björkliden – Europas sista vildmark
En spännande golfupplevelse väntar 25 mil norr om Pol-
cirkeln. Golfklubben i Björkliden med sin midnattssol och 
sina mäktiga fjälltoppar är minst sagt sensationell.
MEN SÅ HAR OCKSÅ det inter-na-
tionella golfmagasinet GolfWorld 
utsett Björklidens Golfklubb till 
en av de 100 mest spektakulära 
banorna i världen. Hela banan är 
en vandring med magnifika ljus-
punkter i form av de norska fjällen 
och kanske framförallt, Lapporten.

En klok strategi är att ta med 
järnklubbor. Sandwedgen kan 
du plocka ur bagen eftersom snö- 
smältningen gör att inga bunkrar 
går att anlägga. En snöwedge 
däremot, det rekommenderar vi. 
Snön kan mycket väl ligga kvar vid 

Nyhet! Nu kan du även spela golf på 
vintern i Björkliden. Den nya produkten  
heter Snö- & Norrskensgolf. 

Golfklubben i Björkliden, Lapland 
Resorts, 981 93 Björkliden.
För att boka golfpaket ring 
0980-641 00 eller mejla 
bjorkliden@laplandresorts.se. 
För mer information besök 
www.bjorkliden.com.

LAPPLAND

säsongsstarten i juli.
Scoren? Ja, den brukar bli lite 

högre än på andra banor…
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Montörsbacken 4, Söderhamn  •  0270-266 200  •  www.hotellsoderh.se

HotellS ö d e r H.
Montörsbacken 4, Söderhamn

0270-266 200
www.hotellsoderh.se

Boka golfpaket från 750 kr! 
-  en natt, del i dubbelrum 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgång till relaxavdelning med inomhuspool, bastu  
 och gym 
-  fri bevakad parkering 
-  frukostbuffé

Paket med mat och logi.
För mer information, kontakta Golfrestaurangen 
på golfrestaurangensoderhamn@gmail.com 
eller telefon 070-273 83 01.

Söderhamns GK, 835 Sofieholm, 826 91  
Söderhamn.För tidsbokning ring 0270-281 300 
eller besök www.golf.se. För mer information 
besök www. soderhamnsgk.com.

ATT SPELA PÅ DENNA välskötta golfbana är 
alltid  en härlig utmaning samt en trevlig 
promenad i natursköna omgivningar. Ett 
kännetecken på golfbanan är de många gamla  
fäbodar som pryder i stort sett alla hål. 

Söderhamns GK har utvecklats till en av 
södra Norrlands bästa och mest välskötta 
anläggningar med stort fokus på finish och 
helhetsupplevelse.

Hälsingekustens pärla!
Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i vacker natur, vid hälsingekusten 
mellan Gävle och Hudiksvall bara två timmars bilresa från Stockholm.

Golfklubben erbjuder en trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter som serverar allt 
från husmanskost till à la carte. På klubben  
finns även en välsorterad golfshop, golfpro, 
drivingrange, övningsområden och upp-
ställningsplats för husvagnar.

Vid 10:e hålet ligger det nyrenoverade 
vandrarhemmet Torpet, med 12 bäddar för 
uthyrning till riktigt förmånliga priser.

HÄLSINGLAND

MED STÖRSTA SANNOLIKHET inte. Men 
att spela en runda på Klövsjö-Vemdalens 
Golfklubb ger också den mest inbitne och 
träningsfokuserade golfaren en ordentlig 
golfupplevelse. 

Fjällvyerna är sannerligen storslagna 
men 18-hålsskogsbanan är också utmanande  
och variationsrik. 

Tröttnar man på att slå långa bollar in i 
skogen, kan man alltid söka sig till klubbens 

Klövsjö-Vemdalen – en komplett anläggning
”Frågan är om det finns en bättre anläggning när det gäller att kombinera golfspel 
med andra, naturnära upplevelser som fjällfiske, fjällvandring och jakt.” * 

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb
Box 147, 840 32 Klövsjö. 
För mer information ring 0682-23176 eller 
mejla till kvgk@telia.com. För att boka golfpaket 
besök www.kvgk.se. Golfshop: 070-333 93 37.
Restaurang: 0682-23 486.
*Ur tidningen Svensk Golf

9-hålskorthålsbana	i	fäbodmiljö,	eller	boka	
in en tid för träning och utbildning med 
klubbens PGA-Pro – som också driver en 
välsorterad golfshop.

Mellan banorna ligger Fäbokrogen som 
serverar dagens husman och à la carte  
efter en lång dag på fjället. Kan det bli  
bättre? Ytterst tveksamt menar vi, och  
uppenbarligen andra med oss, så försäkra 
dig om ett bra bord.

JÄMTLAND
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CHOICE.SE – Hotell på över 100 destinationer i Norden

MåNga av våra HOtEll ErbjudEr gOlfpakEt SOM 
INNEHållEr bådE grEENfEE, lOgI & frukOSt. 

Hitta din Golfupplevelse på cHoice.se
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