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Sverige har cirka 500 golfbaner. I magasinet Golfperler præsenterer vi 40 af de bedste anlæg og krydrer 
med nogle andre nordiske perler.

I årets udgave kommer du til at kende nogle af Skandinaviens mest lysende golfstjerner. Svenske Caroline 
Hedwall blev historisk sidste år da hun fuldstændig dominerede i Solheim Cup. Danske Thomas Bjørn har 
lavet et eventyrligt comeback og havde et fantastisk år i 2013. I Norge regerer Suzann Pettersen. I 2013 tog 
hun fire tunge titler på LPGA-touren, heraf en major, og avancerede til andenpladsen på verdensranglisten. 

Hvorfor ikke satse på ferieuge eller lang weekend og tage en tour på svenske baner til sommer? Deltag 
i vores konkurrence om en god golfpakke, slå op på side 14 så kan du vinde et stop på 
din tour.

Vi byder dig velkommen til at opdage vores bedste golfperler sammen med os!
God læselyst!

Pär Fischerström

Er græsset grønnere på den anden side af Sundet?
PÅ OMSLAGET 

PGA Sweden National 
Foto: Staffan Andersson 
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Caroline “Carro” Hedwalls bedrifter sidste år gjorde 
hende historisk, da hun vandt samtlige fem matcher 
i Solheim Cup og desuden sænkede det sidste put.

– Den uge vi spiller Solheim er fantastisk speciel! 
Hulspil er min stærke side og det gør vi ikke så ofte.  

Vi har det så sjovt sammen og det er let at få skabt en god stemning  
på det europæiske hold. Jeg tror at det skyldes at vi mere er op-
vokset med holdsport end amerikanerne er. 

I 2011 spillede hun sin første Solheim Cup, som rookie. Sidste år 
var hun en af de mest rutinerede spillere på det europæiske hold. 
Hun regnes også for en af de absolut bedste spillere i verden, men 
har vundet mere med et hold end individuelt.

Hvad er forskellen på at spille på et hold mod at spille individuelt?  
– Jeg voksede op med holdsport som indendørsbandy og fod-

bold, så jeg har det i mig. Jeg kan savne netop holdånden af og til, 
og glæder mig altid til holdkampe. Samtidig er jeg lidt af en kontrol-
nørd, så individuel sport passer mig utrolig godt. Det er et extra plus 
at få lov til at spille på et hold en gang i mellem.

Hvad er dine største udfordringer i spillet?  
– Min tålmodighed, helt klart. Jeg arbejder altid med at forbedre 

min tålmodighed, fordi jeg er så ivrig og utålmodig. Det er let at 
være rolig når det går godt, men en golfturnering er ret lang. Det er

fire dage og 72 huller. Jeg forsøger at tænke at alle huller er lige 
vigtige. Jeg forsøger at være koncentreret allerede fra starten og 
opsætte forskellige målsætninger for hver runde. Så kan man holde 
koncentrationen fra torsdag til søndag.

Mener du, at du ellers har let ved at give op? 
– Ikke give op, men når jeg spiller allerbedst, har jeg ligesom et 

slags tunnelsyn. Det er kun mig og bolden. Hvis det begynder at 
blive lidt tungt, så kan jeg let miste fokus. Det er derfor tålmodighed 
er så vigtigt. Og jeg kan have lidt svært ved at fokusere fra starten af, 
hvis der ikke er tale om hulspil. Så er jeg super fokuseret!

Hvad er dit nuværende mål i karrieren?  
– Min store vision er helt klart at blive verdensetter en gang. 

Men jeg regner med at have en ret lang karriere, så jeg tager det 
roligt. Jeg skal først vinde på LPGA! Sidste år blev Carro tre’er tre 
gange på LPGA-touren, så at hun skulle spille en førsteplads hjem  
i år må anskues som forventeligt. Lige så længe det kun er hende  
og bolden.

Hun har udviklet sig hurtigt. Efter succesåret 2013 har Caroline Hedwall sat sig i førersædet.

“Jeg er bedst når det 
kun er mig og bolden

Tekst: Linda Eriksson Foto: Getty Images 
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Let til fods 
Pumas Faas Lite Mesh er en 

behagelig letvægtssko med 

en rigtig god åndbarhed. Den 

holder garanteret dine fødder 

kølige og skønne og har sam-

tidig en behagelig og holdbar 

sål som er tilpasset en naturlig 

gang. En lettere sko skal du 

lede længe efter! 

Prisen är SEK 795.

Verdens øko-bold
Dixon Earth er verdens første 

miljøvenlige golfbold – hele 

vejen igennem. Bolden 

produceres helt uden giftige 

tungmetaller og alt kan gen-

bruges. Uden af den grund at 

miste i kvalitet eller boldføling. 

Lige noget for os! Dixon Earth 

slår de fleste 2-piece bolde og 

er også en stærk konkurrent til 

mange 3-piece bolde. 

Koster cirka SEK 349 for et dusin.

Din perfekte 
golfpartner
Nikon COOLSHOT er en kom-

pakt og let afstandsmåler der 

ligger perfekt i hånden takket 

væredet ergonomiske design. 

Med målemetoden “nærmeste 

målprioritet” får du garanteret 

præcise mål til både bunker-

og fairwaykanter og til flaget 

på green. Nikon COOLSHOT er 

vandtæt og har målafstande 

fra 10-550 meter. 

Koster cirka SEK 2 990.

Køllen til alle 
Uanset hcp kan du forøge din 

længde med denne kølle. Taylor-

Made SLDR har lavt tyngdepunkt 

som sidder tæt ved slagfladen. 

Det giver en høj udgangsvinkel 

og lavt spin, samtidig med at 

du får højere boldhastighed. 

Det lave tyngdepunkt skabes 

af en stor 20 gram tung vægt 

som sidder i sålen af hovedet. 

Du kan også flytte vægten for 

at skabe fade-vægtning eller 

draw-vægtning i hovedet. 

Pris cirka SEK 3 995.

Lange bolde
Den her driver fra Cobra er 

sprængfyldt med smarte 

teknologier til bedre længde 

og kontrolleret boldbane. Her 

får du otte unikke loftind-

stillinger til at justere efter 

vejret og jordforholdene og et 

køllehoved der altid er square 

ved boldtræffet. Desuden har 

køllen en stor slagflade for 

længere og lige drives ved 

off-center træf.  

BiO CELL driveren findes i fem 
fine farver og koster SEK 2 695.

FORE you!
En ny sæson lokker. Og sig hvad du vil om golfartikler, 
men er det ikke rigtig sjovt at lade op med godt  
kvalitetsudstyr inden årets første runder? Her har vi  
udvalgt nogle favoritter. Kun til dig!

– AT FOTOGRAFERE golfbaner er en slags landskabsfotografering 
som er helt fantastisk. Miljøerne er ofte ekstremt smukke synes 
jeg, med skulpturelle landskaber. Der er mange udfordringer i at 
fotografere baner: lyset, skyggerne, vinklerne og hullerne. Folk 
er ofte i godt humør på en golfbane også, hvilket gør det hele 
meget sjovere. 

PETER HAR MED årene nået at besøge over hundrede golfbaner 
i Sverige.

– Svenske baner klarer sig godt mod de internationale både i 
standard og i spillekvalitet. Vi har en lang tradition for gode golf-
banearkitekter og har en skatkammer af fine golfbaner i vores 
land, siger Peter, som også elsker at rejse. 

Og det er der meget af i hans virke.
– Jeg har besøgt Danmark, Thailand, Marokko, Florida, Syd-

afrika, Forenede Emirater, Indien for at nævne et fåtal.

SIN EGEN FØRSTE golfrunde spillede Peter på Ekerum i begyn-
delsen af 90’ erne. Han var der for at lave et job, men blev totalt 
bidt af den smukke sport.

– Jeg stod på fairway med en wedge i hånden. Der var cirka 
70 meter til hullet, bolden havnede lig i koppen!

Siden da er han bidt, men når ikke at spille så meget privat. 
Til sagen hører at Peter helst spiller på en bane han kender godt. 
Det har sin rimelige forklaring.

– Hvis det er en ny bane eller en bane jeg ikke kender så godt, 
så begynder jeg at lede efter vinkler, jeg undersøger banen og er 
ikke hundrede procent med i spillet. Det er vel en arbejdsskade 
jeg må leve med.

Peter Corden er golfbanes mesterfotograf. Han har 
siden 90’erne rejst land og rige rundt for at fotografere 
fine golfbaner. I dag er hele verden hans arbejdsplads! 

Peter Cordén
Alder: 56 år
Bor: Södermalm i Stock-
holm. Atelier i Gamla Stan
Karriere: Fotograf, grafiker, 
layouter, AD. Har produceret 
bogen “The Swedish Golf 
Experience” sammen med 
Geno Oberto. 
www.golfisart.com  

Carpe golfbanen
– med mesterfotografen

Samlingsstedet for golfpakker

På www.golfpaket.com 
er der mange interessante 
tilbud, lige fra pittoreske 

Bed & Breakfast
til luksushoteller.

En smart inddeling og 
en nem søgemaskine gør en nem søgemaskine gør 
det let at  nde lige netop 

det du leder efter.

GOLFPAKKER - SPAPAKKER - WEEKENDPAKKER  - KONFERENCEPAKKER 

Velkommen til Golfpaket.com
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der skal indfries? 
– Selvfølgelig har jeg det. Jeg vil være med til at vinde Ryder Cup 

2014 og spille ved Ol 2016, den ultimative sportsoplevelse. Derudover 
har jeg også individuelle mål. Jeg ville gerne stikke næsen frem i en 
major en eller to gange mere og måske en gang kunne vinde.

Fortæl om din tilknytning til svenske Hills Golf Club.
– For fem år siden flyttede vi tilbage til Göteborg og blev rigtig 

godt modtaget. Her føler vi os hjemme. Det er en god bane, fantas-
tiske træningsfaciliteter, god klub og et sjovt sted at være for børn-
ene. Samtidig giver det mig mulighed for at spille på en svær bane. 
Når man ser hvad de har gjort ved golfbanen, bliver der virkelig 
taget fat. Jeg er glad for at man har visionerne i Skandinavien til 
at bygge noget som man kan være stolt af også med international 
målestok.

Det er lidt fristende at kalde dig svensk nu om dage. Må vi godt det? 
– Ja, hvis du ikke siger noget til Danmark (latter). Jeg elsker Danmark 

og vil altid være dansk. Det er det land jeg repræsenterer og det gør 
jeg med stolthed. Men jeg har en svensk hustru og svenske børn, og 
landet er en stor og vigtig del af mit liv. 

– I og med at hele verden er min lejeplads, så har jeg ikke rigtig 
noget tilhørsforhold, men jeg har taget Sverige til mig som mit hjem 
og jeg har det rigtig dejligt når jeg er her, særligt somrene på Skaftö.

      

Sikke sæsoner du har haft! Kan du gentage det i 2014?
– Ja, dejligt at komme igen efter 2009 og spille på det niveau jeg 

ved at jeg kan spille på. Senere ved man jo aldrig hvordan det går. 
Men selvtilliden er i top, træningen går godt og kroppen holder, så 
forudsætningerne er til stede.

To eagles på bag ni i Sydafrika og en 62-runde i Schweiz. Har du 
nogensinde spillet bedre? 

– Det er sådan noget der sker når man kommer ind i zonen, 
som vi siger. Men der er meget der spiller ind, ikke kun eaglerne.  
Som spiller ser man andet end det folk ser udefra. I Sydafrika 
havde jeg et slag ind til niende som var meget tæt på at gå i vandet, 
men ikke gjorde det. Det var der jeg fik troen på at kunne lykkes, 

COMEBACK
Thomas Bjørn er brandvarm. Rundet de fyrre producerer han syv top ti-placeringer og kroner sæsonen med to nye 
titler på  Europatouren.  I Schweiz noteres han for en sidste runde i 62 slag og slår dermed Craig Lee i slutspurten. 
I Sydafrika imponerer han med to eagles på bagni og vinder med to slags margen.
Vi fikk et intervju med den skandinaviske isbjørn.
Tekst: Lotta Fischerström

Sikke et

“Man kan 
aldrig vinde 

på en torsdag

og det er sådan noget der gør at man vinder i stedet for at blive 
nummer to.

Du nævner formnedgangen i 2009. Du har sagt at du “fell out of 
love with golf”. Hvad skete der? 

– Jeg havde arbejdet hårdt længe, rejst meget og mistede lysten, 
helt enkelt. Jeg blev tvunget til at overveje hvad jeg egentligt 
ville: Rejse, spille eller lave noget helt andet? Da jeg indså at jeg 
ville fortsætte med golfen blev jeg nødt til at arbejde med at lægge 
svinget om, jeg fik brug for et golfsving som passer en fyr som er  
lidt ældre. Det har jeg benhårdt arbejdet med i min træning. Så 
det som publikum så da det vendte i 2011, det var en rejse som 
egentligt begyndte 18 måneder tidligere.

Hvordan ville du beskrive dig selv som golfer?
– Jeg er taktisk klog på banen. Det drejer sig ikke om at gå ud at 

lave en masse birdies. Hver eneste par er godt. Jeg er omhyggelig med 
at opbygge en score over 72 huller, langsomt men sikkert. Har man en 
sen start og hører om nogen der er gået 9 under par, er det let at blive 
stresset. Så skal man tænke: Man kan aldrig vinde på en torsdag. Der er 
72 huller, det drejer sig om tal. Mange spiller hver runde som en separat 
runde. Jeg ser det som en 72 hullers runde snarere end fire 18 hullers 
runder, med en lang pause mellem hul 18 og 19.

Hvad er forskellen på at deltage som rookie og at være ‘veteran’ 
på touren?

– Da jeg var 25 var jeg rigtig meget perfektionist. I dag er jeg 
mere stabil. Rent fysisk burde jeg ikke have så store chancer.  Der 
er spillere der slår 50-60 meter længere end mig. Men golf drejers 
sig om tal. Jeg lægger en plan. Jeg tænker at jeg kan score 66-67 på 
denne bane hvis jeg spiller taktisk. Det er derfor man kan være med  
i den her sport langt op i alderen. 

– Nu om dage kan jeg forberede mig til en turnering med det 
perspektiv, at jeg i denne uge kan komme i top 15. Lykkes jeg med 
det, kan jeg tage selvtilliden med mig derfra. For 15 år siden drejede 
det sig kun om at vinde, dengang var jeg skuffet gået derfra. 

Still going strong, som sagt. Hvordan ser du på golfen i dag?
– I dag er det sjovt at spille golf, men der er meget andet i livet 

der også er vigtigt, som familien – jeg prioriterer lidt anderledes. 
Jeg har rejst med mine golfkøller siden jeg var 14 år. Det er næsten 
et mirakel at kunne være med på højeste niveau når man er 43 år, 
i andre sportsgrene er slut nu. I dag tager jeg det mere som noget 
sjovt, lidt af en bonusrejse.

Med 15 Europatour-titler i bagagen, har du stadig nogle mål 

THOMAS BJØRN
Alder: 43 år
Bor: Göteborg
Familie: Hustru Pernilla og børnene Filippa, Oliver og Julie
CV: 15 Europatour titler
Mål: Vinde Ryder Cup 2014, spille OL 2016 og vinde en major
Svensk golfperle: Hills, tæt fulgt af Tylösand og Falsterbo
Danske golfperler: Silkeborg og København
Norsk golfperle: Miklagard
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SUZANNS
SEJREÅR

SUZANN PETTERSEN
Bor: Orlando, Florida
Medlem i:  Oslo GK og Bay Hill Club & Lodge
Sejre i  majors: LPGA Championship 2007 
og Evian Championship 2013
LPGA sejre: 14
Verdensranglisten: 2

...og avancement til anden-
pladsen på verdensranglisten lige 
efter koreanske Inbee Park. Efter 
en strålende amatørkarriere som 
blev toppet af sejre i British Girls 
1999 og VM 2000, blev Suzann 
professionel som 19-årig. Allerede 
i sin debutsæson på Europatouren 
tog hun sin første sejr, French 
Open. Suzann på anden-pladsen 
på “Order of merit” og blev ud-
nævnt til “Rookie of the year”. 
2003 var tiden kommet til debut i 
den højeste liga: LPGA-touren.

Den egentlige gennembruds-
sæson var 2007, hvor det blev til 
hele fem sejre. Kronen på værket 
var gevinsten i LPGA Champion-
ship, Suzanns første majorsejr. 

Noget som Suzann selv rang-
erer højest af sine bedrifter ved 
siden af majorsejrene er Solheim 
Cup, holdspillet mellem Europa 
og USA. Der har hun deltaget ved 
syv tilfælde og tre gange bedraget 
til at Europa stod som sejrherre, 
ofte efter nervepirrende kampe.

Hvilken magisk sæson Suzann 
Pettersen havde i 2013! Hun 
vandt sin anden majortitel 
i Evian Championship. Sejr i 
Solheim Cup. Totalt fire sejre på 
LPGA-touren... 

20
13

indspil, par3-bane og svingstudie. Her finder du også Titleist National 
Fitting Center.

Naturskønne Kongsberg – noget ud over det sædvanlige 
Kongsberg Golfbane er en af Norges bedste og mest anerkendte. Den 
smukke skov-og parkbane (par 72), som blev designet af Jeremy Turner, 
har et spændende layout. Den ligger kun fem minutter fra det centrale 
Kongsberg, i et naturskønt område mellem Skrimfjellene og Lågen.

Banens 18 spektakulære og varierende huller byder på flere vand-
hazarder, over 70 bunkers og store delvist ondulerede greens som 
udfordrer golfspillere på alle niveauer. Kongsberg Golfbane har også 
fine træningsfaciliteter med en stor drivingrange og flere forskellige 

greens og bunkers til træning. Golfbanen 
tilbyder også en fin par3-bane der passer 
perfekt til alle der vil teste golfen. 

I proshoppen kan du bestille tid med 
en af klubbens PGA pro’er, leje vogne og 
købe det allerseneste indenfor både tøj og 
udstyr. Klubbens restaurant har også en 
udendørsservering.

Holtsmark golf – i gang med sit elvte år  
Holtsmark Golfklub ligger i Sylling, en natur-
skøn bebyggelse, hvor Lierdalen og Holsf-
jorden mødes i det idylliske Svangstranda. 
Klubben er Norges største. Erfarne golfere 
omtaler ofte Holtsmark som en af Norges 
allerbedste. Bag fremgangen står den inter-

nationalt berømte golfbanearkitekt Robert 
Trent Jones II. Han har selv beskrevet at Holts-
mark ligger i absolut frontlinje blandt de baner 
han selv har signeret verden over. Her kommer 
den rutinerede golfer på hårde udfordringer, 
og nybegynderen enklere valgmuligheder. 

Går du en runde på Holtsmark bliver du 
slået af den særegne og dramatiske natur, hvor 
dybe raviner og dale gør landskabet levende 
og skaber udfordringer for mange golfere. På 
Holtsmark er der også en fin 9-hulsbane med 
par 3 og par 4 huller. 

Desuden findes der her en stor drivingrange 
med mulighed for at slå fra græs, et stort 
kortspilsområde med 
puttinggreen, pitch-  
og chipområde.

Lang spillesæson på 
fantastiske Larvik
Larvik Golfklubs 18-huls-
bane udgør kernen på et 
af Norges bedste golfan-
læg. Banen er designet 
af den svenske banearki-
tekt Jan Sederholm og er 
en parkbane med præg 
af seaside. Længden, 
vinden, roughen og de 

Miklagard

Holtsmark Golf

Oslo GK – med sub-air under alle greens
Oslo Golfklub er landets ældste, grundlagt i 1924, og en af de to 
højeste rangerende baner. Golfbanen ligger i Bogstad, 15 minutter 
fra det centrale Oslo. Banens høje kvalitet gør at mange golfere 
kommer her. Mellem maj og oktober spilles der cirka 30 000 
runder af både medlemmer og gæster. 

Golfbanen har karakter af en let kuperet parkbane hvor hullerne 
på bagni hovedsageligt ligger ved Bogstadvannet. Klubben har en 
restaurant med alle bevillinger, brusebad og omklædningsrum, 
drivingrange og proshop med et bredt udvalg.

Golfbanen totalrenoveredes i 2008 og er i dag den teknisk mest 
avancerede golfbane nord for Alperne. Banen har krybende hvene 
på tee-steder, greens og fairways, sub-air under alle greens og 
et triple dræneringssystem samt et omfattende vedligeholdelses-
program for at holde banen i absolut top stand.

Miklagard med passion for golf 
Banen på Miklagard har brede fairways omgivet af både små og 
store bunkers. Nogle huller har skovområder i spil og andre har 
små søer. Fælles for alle huller er at du slutter af på store kvalitets-
greens. 

Miklagard har altid været kendt for sin greenkvalitet, som uden 
tvivl må siges at være i verdensklasse. Banen har sub-air system 
under alle greens. Mesterskabsbanen er blevet udpeget til Norges 
bedste de seneste 12 år og er blandt Top 100 i Europa. 

Alle huller på banen har fået navn efter asaguder og konger. 
Anlæggets design er også inspireret af den nordiske asahistorie. På 
Miklagard slår man fra græs på drivingrangen med Titleist range-
bolde. På træningsområdet har du adgang til både det korte spil, 

Norge byder på storslået natur og fantastisk golf! For dig som endnu ikke har opdaget de 
spændende baner i vores nordiske broderland, har vi kigget nærmere på fem af de norske perler. Oslo GK

Larvik

strategisk placerede vandhazarder og bunkers 
gør, at spillere på alle niveauer udfordres her. 
Larvik har en af Norges længste spillesæsoner. 
Banen er af international standard og har 
afholdt både Ladies European Tour 2009 og 
European Challenge Tour 2006.

Verdensstjerner som Colin Montgomerie, 
John Daly og Jesper Parnevik har også spillet 
på Larvik. Også Norges egen Suzann Pettersen 
har vundet trofæer her. Larvik har også et 
godt trænings-og rekrutteringsområde med 
en 9-huls par 3- bane, puttinggreen, udslag 
fra græs, udslag fra måtter, øvebunkers og 
pitchområde.   

NORSKEgolfperler

Oslo Golfklubb
Miklagard Golf
Kongsberg Golfbane
Holtsmark Golf
Larvik Golf
Meland Golf
Losby Golfklubb
Kragerö Resort
Tyrifjord Golfklubb
Onsöy Golfklubb
Gamle Fredrikstad GK
Moss & Rygge GK

12 NORSKE
PERLER

Kongsberg
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Konkurrence om otte hotte golfpakker! Alle præmier er for to personer hvor både greenfee 
og overnatning med morgenmad indgår. Du behøver kun at læse magasinet Golfperler og 
svare på nedenstående spørgsmål. Fortæl også hvad du synes der er det bedste respektive 
det dårligste ved magasinet.

KONKURRENCE
Årets vindere skal svare på otte spørgsmål:

1. Nævn mindst to feriesteder som ligger i nærheden af S:t Arild Golfklub
2. Hvornår stod Ringenäs konferencelokaler færdige?
3. Hvor mange lejligheder findes der i Söderby Golf Lodge?
4. Hvad hedder Skinnarebos meget værdsatte pro?
5. Ombergs golfbane ligger ved en af Sveriges største søer, hvilken?
6. Hvilken anden populær aktivitet end golf kan udøves på Åda Golf & Country Club?
7. I hvilket landskab ligger Knistad?
8.  Torreby er Bohuslens ældste golfklub, men hvor mange år fejrer naboklubben Sotenäs?

PRÆMIER
Du kan vinde golfpakker fra:

S:t Arild/Hotell Erikslund
Ringenäs Golf & Hotell
Söderby Golf Lodge 
Skinnarebo Golf & Country Club
Omberg Golf & Hotell
Åda Golf & Country Club
Knistad Hotell & Konferens
Sotenäs GK/Torreby GK og Rasta Håby

Mail dit svar til tavling@provisa.se. Blandt alle de seje præmier kan du opstille 
to på ønskelisten. Opgiv også dit navn, adresse og/eller golfklub. Send dit svar 
senest 26 maj. De heldige vindere kontaktes af Golfperler og bliver præsenteret 
på: www.golfpaket.com i uge 23.

HELD OG LYKKE!

Vind SKØNNE golfpakker! 

DETTE ER HELT KLART et anderledes anlæg! 
Til venstre ligger den sidste green på Lakes 
Course, til højre den sidste på Links Course. I 
blikfanget lige frem stråler magnifikke klub-
hus. PGA sweden National i Bara er et af de 
mest storslåede golfanlæg i Nordeuropa. 
Klubben ligger 15 kilometer øst for Malmø.

Der hersker ingen tvivl om at ambitionen 
er i top. De to baner, som er tegnet af Kyle 
Phillips – en af verdens førende golfbane-
arkitekter, er helt forskellige. Links har et 
kraftigt præg af Skotland og Lakes – med et 
helt andet layout og en anden slags græs fører 
tankerne til Florida. Selvom du er i Skåne.

– Vi har unægtelig skabt mulighed for 
en uforglemmelig oplevelse for den som 
besøger PGA Sweden National, forklarer Kyle 
Phillips stolt.

LAKES COURSE, hvor Nordea Masters bliver 
afgjort fra 29. maj til 1. juni, har en hel del 
vand. Banen har karakter af en parkbane 
og er derfor ikke ligeså kuperet som Links 
Course. 

Afslutningen er benhård. Der er gode 
grunde til at tro, at mange turneringer bliver 
afgjort på Lakes sidste hul. Et par 5 hul med 
vand langs hele venstre side, og opbygningen 

Europatouren kommer til PGA Sweden National i maj. Gør som Henrik 
Stenson – kom her og spil! Eller hvorfor ikke benytte sig af lejligheden 
til at overnatte i en af klubhusets suiter.

Altid parat!
Hele sæsonens starttider er åbne for bestilling 
online – aldrig har det været lettere at 
planlægge og komme i gang med sine runder. 

PGA Sweden National, 233 02 Bara. 
Bestilling af golfpakke ring +46 (0)40-635 51 00 
eller mail bokning@pgaswedennational.se. 
For mere information besøg klubbens 
hjemmeside www.pgaswedennational.se.

af green betyder at landing på venstre side 
af skråningen ubønhørligt kommer til at  
resultere i et vådt møde. 

DE FØRSTE HULLER på Links Course er gene-
røst lagt ud, men undervurder for alt i verden 
ikke det korte femte, 100 meter. Allerede her 
kan du få en grim plet på scorekortet, hvis 
du ikke svinger køllen rigtigt. Greenen er 
næsten 40 meter bred, men kun 15 meter 
dyb. Og syvende kan, hvis det ikke aller-
ede er, blive dit eget signaturhul. Højt, højt 
oppe skuer du ud over en green 170 meter 
væk, som er rigtig dyb og med en reel hul-
ning på midten. Vinden har du ofte lige ind i 
hovedet. I det hele taget byder Links på det 
som man til hverdag plejer at kalde “udford- 
ringer”.  Du bevæger dig fremad i kupered 
terræn, til store greens, med lumske bunkers 
og  skråninger på din vej frem.

Hele anlægget – begge baner, trænings-
mulighederne i PGA Golf Academy og klub-
huset med sine 16 elegante suiter og den 
eventyrlige udsigt over begge baner, føles 
langt fra Jantes forjættede land. At spise en 
god middag, få en god nats søvn og spille 
international drømmegolf, har aldrig været 
enklere end nu.

Gør som Europatouren – spil på PGA Sweden National

SKÅNE
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DET SKÅNSKE LANDSKAB er bølgende, let 
kuperet og meget, meget smukt. En perfekt 
baggrund for Rönnebäck Golf Clubs høje am-
bitioner og målbevidste golfsatsning. I løbet 
af årene har klubben også sat et kraftigt af-
tryk på Skånes golfkort. Vedligeholdelse og 
finish placerer Rönnebäck Golf Club på den 
svenske topliste når det drejer sig om greens 
og greensområder. Visse tourspillere hævder 
ligefrem at greens er i absolut verdensklasse.

Er du greenfeegæst bydes du velkommen 
af 18 udfordrende huller fordelt over næsten 
seks kilometer. Normgivende for designet 
er spilleglæde og kvalitet, og greens er op-
bygget efter USGA’s retningslinier, samt sået 
med Penn A4 hvilket giver den bedst mulige 
spilfornemmelse og modstandskraft. Du re-
serverer tid enkelt via klubbens hjemmeside
der er let at navigere i.

Rönnebäck Golf Club har en smart medlems-
politik der også ligger til grund for klubbens 

Rönnebäck Golf Club
– en skånsk bane der kun bliver bedre og bedre
Lige udenfor Malmø ligger der 18 udfordrende huller fordelt over 5.990 meter, greens i absolut verdensklasse og 
en inspirerende skånsk natur. Rönnebäck Golf Club er en af Skånes mest respekterede baner – her venter der golf 
i ordets rette betydning.

 

Rönnebäck Golf Klub er nu med i Sydpoolen   
Fra og med 2014 er Rönnebäck Golf Club med 
i Sydpoolen. Som medlem har du mulighed for 
at spille på cirka 65 baner i Skåne og Blekinge 
til rigtig overkommelige greenfee-priser.

Rönnebäck Golf Club
Rönnebäcksvägen 3, 238 41 Oxie
For mere information se www.ronneback.se.
Telefon +46 (0)40-54 25 50

tilgængelighed, hurtighed og stimulerende 
golfrunder. For dem som leder efter en ny 
hjemmeklub er der flere medlemsalternativer 
og attraktive tilbud at vælge imellem.

For dem som vil udvikle – nybegyndere 
såvel som professionelle – tilbyder Rönne-
bäck Golf Academy et af sydsveriges bedste 
træningsområder med topinstruktører og 
hal til vintertræning indendørs.

TIL SÆSONSTART 2014 er der sket en del for-
andringer. Nu har Rönnebäck Golf Club ikke 
rød, blå, gul og hvid tee, men i stedet 43, 52, 
60, og 64 som afspejler hvor lang banen er i 
meter hvis du lægger to nuller til. Det indebær 
også at rød tee, det vil sige 43, er blevet cirka 
700 meter kortere, hvilket klubben håber vil 
øge spilleglæden.

Efter en lang dag på banen er det skønt 
at smutte ind i Rönnebäck Golf Clubs dejlige
klubhus. Shoppen giver gode forudsætninger 
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for god “golfshopping” og her findes et godt 
udvalgt sortiment. Men skønnest har man 
det nok alligevel i Restaurant Rönnebäck, 
hvor der serveres god og vellavet mad, midt 
på den skånske jord.

BOKSKOGENS GOLFKLUB har to 18-hulsbaner der ligger mellem 
Torups Nygård og søen Yddingen, 20 minutters køretur fra Malmø. 
Indkørslen til golfklubben er ofte blevet tituleret som den “Smukkeste 
indkørsel til en golfbane i Sverige”.

Greens er af meget høj kvalitet og hurtige. Banerne holder samme 
høje kvalitet men har forskellig karakter. Gamla Banan er parklignende 
og er under flere tour-turneringer blevet populær blandt topgolf-
ere fra hele verden. Med sine seks teesteder, kan du vælge hvilken  
udfordring du vil have. Nya Banan er en “naturbane” som med sit 
kuperede baneforløb giver en enestående naturoplevelse.

Til træning findes der drivingrange, som åbner i ny udgave den 
1. juni 2014, instruktører samt en øvebane med seks huller. I klub-
huset – en fin gammel kampestensbygning – findes der omklædning, 
restaurant, proshop og moderne konferencerum. Maderiet i Bokskogen
driver restauranten, omgivet af et fantastisk miljø midt ude i skoven. 

Med nogle skridt tilbage i tiden, kan man konstatere at Bok-
skogens GK ligger på historisk jord. Den 13. december 1963 blev 
klubben stiftet under navnet Bokskogens Golfbaneforening, og 
udviklingen af en af Sveriges mest moderne golfanlæg var begyndt. 
På Nya Banans sjette hul har kong Karl XII og hans hest hvilet ud 
under et egetræ.

Bokskogens GK – en total golfoplevelse i unikt miljø
Bokskogens GK tilbyder dig to naturskønne, udfordrende 
og velplejede golfbaner af forskellig karakter. Klubben er i 
mange år rangeret som en af de absolut bedste i Sverige.

Bokskogen samarbejder med Scandic Hotel i Malmø samt en del andre hoteller i 
nærområdet. Bokskogens Golfbaneforening og Bokskogen Golfklub er udnævnt 
til Årets  Juniorvenligste Golfanlæg i Sverige! Maderiet vandt ‘Sydlige Sveriges 
bedste golfrestaurant 2013’.

Bokskogens GK
Torupsvägen 408, 230 40 Bara
Telefon +46 (0)40-40 69 00, mail info@bokskogen.com
For mere information besøg www.bokskogen.com.

SKÅNE

Scandic byder velkommen til Skånes Golfparadis.
Skåne er et af de steder i Europa, der har fl est golfbaner. Vi har mange Scandic-hoteller, der ligger 
tæt på en eller fl ere golfklubber og populære baner. Alle hoteller tilbyder overnatninger og grennfees!
 

   1 nat på det skønne Scandic S:t Jörgen og en runde på 
Bokskogens nye bane 815 SEK/person i delt dobbeltværelse.

Priseksempel 

 815 SEK
pr. person i delt dobbeltværelse

Tilbudet gælder torsdag-søndag i golfsæsonen samt alle dage i sommerperioden, 23/6-12/8. Kan bookes helt frem til dagen 
inden ankomst. Ring +46 (0)40 615 03 98 for at booke, eller send en e-mail til bokning.malmo@scandichotels.com. 
For at benytte tilbudet skal du angive bookingkoden ”Golfperler”. scandichotels.dk

SCHO 3654 - Golfannons_DK.indd   1 2014-04-04   09:42
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Falsterbo – spil på en links

DET SANDEDE UNDERLAG er med til at 
dæmpe farverne. Fairways og forgreens er 
kortklippede. De hårde og hurtige greens 
er velbeskyttet af bunkers, men har også 
åbninger for lave indspil. I rough’en kan 
din bold få et sandet leje. Desuden er der 
vinden. Alt dette indbyder til kreativt golf. 
Med distinkte slag bliver du venner med 
vinden. I den tynde rough kan det lønne 
sig at spille offensivt og sommetider kan 

Her har naturen skabt forudsætningerne for den oprindelige golf.

pitch-and-run være det bedste valg ved 
indspil.

Over banen løber Skandinaviens mest 
koncentrerede fugleflugtsrute. I et par 
måneder fra slutningen af august kommer 
der et stort antal fuglekiggere til Falsterbo  
for at beundre fugletrækkene. Også på  
andre tidspunkter af året er der mange natur-
venner som promenerer langs vejen mod 
fyret og Ule Nabbe, den aller yderste spids.

Falsterbo Golfklub
Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo

For tidsbestilling ring +46 (0)40-47 00 78 
eller mail info@falsterbogk.se. 
For mere information besøg hjemmesiden 
www.falsterbogk.se.
For bestilling af golfpakke ring +46 (0)40-67 82 
660 eller mail info@hotellgasslingen.com.
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BANEN ER EN AF få ægte Links i Sverige, 
anlagt på et underlag af sand fra dengang 
landskabet var havbund. Takket være den 
porøse og let gennemtrængelige sandjord 
er der her ofte mulighed for spil hele året.

Banen ligger i et naturreservat der grænser  

Ljunghusen – et unikt sted
Ljunghusen er en af Sveriges ældste golfklubber. Klubben blev 
grundlagt i 1932 og blev i 1965 den første i Skandinavien med 27 huller.

op til et stort naturbeskyttet vådområde. 
Flere af hullerne ligger i kanten af Østersøens 
hvide sandstrande med fine udsigter over havet.

Klubhuset er moderne med en dejlig res-
taurant, store klub-og møderum – alle med 
en smuk udsigt over Østersøen og golfbanen. 

Du kan reservere tider online via golfbox eller  
+46 (0)40-45 80 00. Her finder du også information 
om Ljunghusens Golfklubb, se www.ljgk.se. 
Der finner du også informasjon om overnatning 
og samarbejdspartnere.

Ljunghusens Golfklubb
Kinellsväg, 236 42 Höllviken

SKÅNE

Restauranten er en af Skånes bedste kroer - 
i alle kategorier. I klubhuset er der også en 
meget velassorteret pro shop.

Banen bliver hele tiden forbedret. En bane  
i topklasse kræver som bekendt fornyelse og 
vedligeholdelse af mindste detalje, hele året. 
I de seneste år er hul 10 til 18 blevet reno- 
veret med nye hulforløb og forbedringer.  
På banen er der gennem årene blevet  
arrangeret mange større turneringer.

BANEN ER GODT indpasset i søsystemet 
med spændende konsekvenser for golf-
spilleren. Den præges af vand og vind. Det 
unikke og naturbeskyttede vådområde har 

Flommens GK – en perle på Falsterbonæsset!
Flommen er en golfbane på klassisk linksjord. Banen ligger tæt ved stranden 
og præges af vejr, vind og det naturlige vandsystem som hedder Flommen.

skabt rigeligt med naturlige vandhazarder. 
Flommen er en sand udfordring for enhver 
golfer – du kan miste din bold i hazarder på 
samtlige 18 huller. Hvert hul har et navn med 

Flommens Golfklub, Fädriften, 239 40 Falsterbo
For tidsbestilling ring +46 (0)40-47 50 16 eller 
mail reception@flommensgk.se.
For mere information se www.flommensgk.se.
For reservering af golfpakke ring +46 (0)40-45 91 00 
eller mail info@hotellgasslingen.com.

tilknytning til banen. Klubben blev stiftet 
allerede i 1935 af lokale caddies, hvilket giver 
Flommens GK en lang og rig historie. 

Her er der en imødekommende stemning  
som værdsættes af golfere i alle aldre.

Flommens golfrestaurant tilbyder frisk 
og veltilberedt mad i smukt miljø. Her er 
der noget til enhver anledning – frokost, 
kaffe og kage, højtider, konference eller 
firmagolf.
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S:t Arild Golfklub – herlig golf hele sæsonen

MANGE TRÆHOLME, træklynger og idylliske  
småsøer udgør banens naturlige forhind-
ringer. På S:t Arild Golfklub er der desuden 
en meget inspirerende par 3-bane med 9 
huller, komplet med vandhazarder, bunkers 
og træklynger. Udover selve banen tilbyder 
klubben en afslappet atmosfære i den gamle 
Skånegården, en skøn udendørsservering 
og en velassorteret proshop, trænings- 
område og drivingrange.

S:t Arild bevarer stadigvæk placeringen 
som nummer 23 i Golfsverige i følge det  
ansete GolfDigest, som hvert år rangerer de 
50 bedste baner i Sverige.

S:t Arild Golfklub ligger ikke langt fra de velkendte feriesteder, Viken, Mölle, Skäret og Arild. Den smukke 
18-hulsbane, som har høj international standard, byder på tilpas udfordrende golf i dejlige omgivelser.

”Et layout som tiltaler alle kategorier af 
spillere. God om foråret, god om sommeren 
og fantastisk om efteråret”.

I proshoppen er der ikke kun golfudstyr. 
Her findes også sporty fritidsbeklædning som 
man ikke behøver at spille golf for at sætte 
pris på. Shoppen blver drevet af PGA professi-
onel Peter Hansson og har fået udmærkelsen 
”Årets Golfshop” 2012. Golfkroen i S:t Arild bliver 
drevet af Kim og Andreas. Deres madfilosofi er 
enkel – mad skal laves fra bunden, af de bedste 
råvarer sæsonen kan tilbyde, med en god hånd-
fuld kærlighed og passion. I 2013 blev kroen 
nomineret til en af Skånes bedste golfkroer.

”Vidste du at S:t Arild mange gange har haft 
værtsskabet for det svenske instruktørsmesterskab, 
Telia Tour og andre store turneringer. Anlægget 
er kendt for sine gode træningsforhold og flere 
tourspillere vælger at lægge sin sæsonstart her”.

S:t Arild Golfklub
Golfvägen 48, 263 72 Skäret
For mere information ring +46 (0)42-34 68 60 
mail kansliet@starild.se eller besøg www.starild.se.

SKÅNE

BÅSTAD GOLFKLUB grundlagt i 1930, er 
Sveriges niende ældste og har som en af få 
stadigvæk venteliste for at blive medlem. 
På klubhusområdet er den traditionelle at-
mosfære blevet bibeholdt og som gæster 
ses ofte de kongelige og andre kendte. Her 
starter og afsluttes man mere end gerne en 
herlig golfoplevelse.

Det unikke ved Båstad Golfklub og de to 
udmærkede baner er nok tilgængeligheden. 
Det meste af året er der gode muligheder for 
at komme ud at spille både den Gamla og Nya 
Banan. Det er kun i seks til syv uger midt på 

Båstad – mere end bare tennis og fest?
Ja absolut. På toppen af Bjärehalvön ligger Båstad Golfklub med to af landets bedste 18-hulsbaner. Gamla Banan blev 
indviet allerede i 1930 og som efter sin opgradering med to nye huller er blevet endnu mere charmerende. Og den  
Nya Banan som i 2013 fik en omfattende ansigtsløftning med flere nye og renoverede tee steder.

sommeren at medlemmerne og deres gæster 
gør greenfee-spil lidt mere begrænset.

BANERNES SKIFTENDE karakter bidrager også 
til at gøre golfoplevelsen meget speciel. 
Gamla Banan med sine bunkerbeskyttede 
greens, ført tilbage til samme størrelse som i 
1930, hvor kravet til indspillet er høje i sam-
menligning med den Nya Banan som er mere 
åben og hvor vinden som ofte er den faktor 
der mest påvirker til en høj eller lav score.

Klubben har i lang tid samarbejdet med 
Hotel Skansen og Torekov Hotel. To hoteller 

”On Time”
Alle sæsonens starttider er tilgængelige online og 
reserveres via Golfbox: vælg land og klub. Kun et fåtal 
er reserveret til medlemmer –  så det har aldrig været 
lettere at reservere starttid på Båstad Golfklub.
For mere information www.bgk.se, 
send mail til resepsjonen/kansli på 
kansli@bgk.se eller ring
+46 (0)431-783 70.

i meget høj standard som både tilbyder  
udmærkede golfpakker på Båstad Golfklub. 
Golfpakkerne kan lempeligt kombineres med 
ophold i spa som findes på begge hoteller.

RESTAURANT ‘MAT & MÖTEN’ har hurtigt 
etableret sig som en af Bjärehalvöns mest 
populære og velbesøgte. I den familiære  
atmosfære og unikke placering rundt om en 
af klubbens puttinggreens bliver du tilbudt 
en fantastisk madoplevelse, lige meget om 
du er golfer eller ej.

Inden du afslutter din golfdag på Båstad 
skal du ikke forsømme den bugnende pro-
shop hvor Per pro er på sin 31’te sæson. 
Udbuddet er omfangsrigt og passer alle 
golftyper, ældre og unge. Er Per til stede så 
bed om en historie fra hans tid som pro i 
Hollywood, altid lige værdsat.

SKÅNE

Overnatning inklusiv morgenmadsbuffet på Hotel Erikslund, greenfee 
på S:t Arilds GK, velkomstdrink, tre retters aftensmad, entré til Hälsa & Spa 
med relaxafdeling, jacuzzi, dampbad samt styrketræning.

       
         

        

Pris SEK 1 165 per person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse SEK 295
Ved bestilling opgiv koden "Golfperler" for at få dette tilbud!  

Fantastisk Golfpakke 

 
 
www.hotellerikslund.se    +46 (0)431-415 700
reception@hotellerikslund.se

  www.starild.se 
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ARASLÖVS GOLFPAKKE har hurtigt udviklet 
sig til et af Sveriges mest populære og som 
henvender sig til gæster som leder efter en 
golfpakke hvor overnatning, golf og mad 
findes på stedet. Golfen er naturligvis i cen-
trum, men som gæst kan man også forvente 
sig en oplevelse for både øjet og maven.

Norra banen er en skov-og parkbane i 
smuk løvskov. Banen er tegnet af Sune Linde 
og er kendt for sin høje kvalitet, sine hurtige 
greens og afslutningshullet som markeds-
føres som “Sveriges häftigaste 18:e hål”.

Södra banen har også skov-og parkkarakter.  
Banen har hurtige greens og tilbyder et 
markeringssystem på teestederne hvor du  
selv vælger banens længde og sværhedsgrad.  

Araslöv Golf & Resort 
– her begynder en fantastisk golfoplevelse!
Lige nord for Kristianstad, en time fra Malmö ligger dette smukke 36 hullers anlæg.

Banen er tegnet af Tomas Ryd og er det årlige  
spillested for proturneringen Araslöv Open.  
Udover banerne findes der fine trænings-
muligheder på par-3 banen med 6 huller, 
puttinggreens og drivingrangen. 

I ARASLÖV FINDES DER EN førsteklasses res-
taurant med åbent fra tidlig morgen til sen 
aften. Her serveres der alt fra morgenmad til 
golfpakkens 3 retters “finedining-middag” 
om aftenen. I restauranten bliver man mødt 
af imødekommende og fredfyldte omgivelser 
med mad som fuldender golfoplevelsen. 
På begge baner findes der en kiosk med et 
bredt udvalg.

Araslöv golfhotel har en dejlig udsigt over 

Södra banan og Araslövsjön. I dejlige værelser 
kan man på bedste vis lade op til morgendagens 
golfrunde. Alle værelser ligger i jordhøjde 
med egen parkering og privat terrasse. 
Golfkanalen findes selvfølgelig på TV’et.

Araslöv Golf & Resort
Starvägen 1, 291 75 Färlöv
www.araslovgolf.se
Mail info@araslovgolf.se
Telefon +46 (0)44-716 00 

SKÅNE

DET FORSTOD MAN man allerede i 1920’erne. 
Derfor anlagde man allerede dengang den 
første golfbane. Den kaldes Åhus Östra og er 
rangeret mellem de 20 bedste baner i Sverige 
af GolfDigest. Den anden – Åhus Västra – er 
kun otte år gammel, men allerede en værdsat 
mesterskabsbane. Når du slår ud på 18. hul, 
sigter du mod kirketårnet i byen. Banerne 
ligger nemlig midt i Åhus.

– Udover den høje kvalitet på vores baner 
er det nok tilgængeligheden der er nøgleordet 
når det drejer sig om golf hos os. Vores baner 
er spilbare næsten hele året – vi havde åbne 
sommergreens i starten af februar og åbnede 
igen i slutningen af februar. Når andre løb 
Vasaloppet spillede vi sommergolf igen – og 
gæsterne kan bo midt i Åhus mellem restau-
ranter, havn og sandstrand og alligevel kun 
have nogle få drives til vores baner, siger Mats 
Nilsson, som er klubchef i KGK i Åhus.

Da golfen for de fleste er en omgangsform 

Svensk, skånsk vin
Vidste du at Åhus har sin egen vingård? Gå ikke 
glip af at prøve vinen fra Åhus Vingård.

Kristianstads Golfklub i Åhus, Box  41, 296 21 
Åhus.Tidsbestilling ring +46 (0)44-24 76 56 eller 
mail receptionen@kristianstadsgk.com. For mere 
information besøg klubbens hjemmeside
www.kristianstadsgk.com. 

Hotel Åhus Strand, Kantarellvägen, 296 33 Åhus. 
For reservation ring +46 (0)44-28 93 00 eller mail 
til max@ahusstrand.com. For mere information 
besøg www.ahusstrand.com.

Åhus – ikke kun vodka
...og ikke kun hvide sandstrande eller pittoreske gader. Men også en golfbane -
Kristiansands Golfklub i Åhus – med to fantastiske 18-hulsbaner. De er anlagt på 
et underlag af 11 meter dybt sand, hvilket indebærer at der aldrig bliver vådt eller 
leret. Du kan spille golf i Åhus hele året, selvfølgelig så længe der er snefrit.

i gode venners lag, har Kristianstads GK i 
Åhus indset betydningen af at kunne hygge 
sig med sine golfvenner. Mulighederne for 
at bo godt, udsøgt mad og miljøer hvor man 
kan slappe af og diskutere dagens runde, er 
med andre ord vigtige. Klubbens 19. hul er 
samarbejdspartneren HotelÅhusStrand, som 
også opfylder alle disse krav. 

DER FINDES OGSÅ nybyggede golfvillaer som 
passer de fleste. Hør bare, man har tillige 
tænkt på at der er behov for snorkefri zoner 
(enkelværelser) selvom man vil bo sammen. Er 
man på træningslejr er der også sportsmenuer 
og man kan bo på mere enkle B & B, desuden 
mødeværelser til gennemgang af teori med 
mere, som jo er en vigtig del på en træningslejr.

Kristianstads Golfklub i Åhus, sammen 
med HotelÅhusStrand, er et vindende hold 
som har greenfeegæsternes bedste for øje. 
Hele året rundt.

SKÅNE

En af Sveriges mest populære golfpakker • RING +46(0)44-716 00 ELLER BOKA ONLINE!  www.araslovgolf.se

HELDAGSGREENFEE  • 36 HULLER
FINE DINNING • TRERETTERS MENU
BO PÅ BANEN  • FROKOSTBUFFET 

Pris fra

995 SEK
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VASATORPS GOLFKLUB tilbyder 54 unikke 
huller på fire forskellige baner af skiftende 
karakter. Fra den slopede nihulsbane Västra 
9:an med suveræne muligheder for træning 
af indspil, til Tournament Course (TC) som 
kræver en helt anden strategisk tankegang, 
både for motionsgolferen og elitespilleren.

TC er en mesterskabsbane med links-
karakter. Banen måler 6.700 meter fra bag-
erste tee og har seks teesteder per hul. 
Spillestrategien ændres markant afhængig 
af hvilket teested du vælger at spille fra. I de 
seneste år er TC rangeret som en af Sveriges 
bedste baner af GolfDigest. Vasatorp kommer 
dermed et stort skridt nærmere visionen 
om at blive Skandinaviens bedste golfoplevelse 
– et anlæg for alle golfere, fra børn til veteran 
og elite.
 
I JULI SIDSTE ÅR blev Classic Course (tidligere 
Gamla Banan) indviet efter en omfattende 
renovering, designet af Steve Forrest som 
med succes skabte TC. Den smukke bane 
med løv-og nåleskov minder om de klassiske 
britiske baner.

Vasatorp Golfklub har en lang golfhistorie  

Vasatorps Golfklubb – Skandinaviens bedste golfoplevelse
Lige udenfor Helsingborg er der 54 huller på fire baner for alle spillertyper, og meget at se på og opleve 
i nærområdet. Vasatorp holder høj international klasse uden at miste den afslapppede atmosfære.

af højeste internationale klasse. Her har 
spillere som Greg Norman, Seve Ballesteros 
og Sandy Lyle vundet europatourens Scandi-
navian Enterprise Open (SEO). År 2002 vandt 
Annika Sörenstam overlegent over sine 
modstandere ved Ladies European Tour-
turneringen Compaq Open. 

År 2013 havde Ladies European Tour (LET) 
igen premiere på Vasatorp GK. Turneringen 
Helsingborg Open blev en succes både når 
det gælder spillet og besøgende. Klubben er 
vært for turneringen i mindst tre år og vin-
deren i 2013, Rebecca Artis fra Australien, 
kommer tilbage i år for at forsvare sin titel.

I 2014 spilles Helsingborg Open den 4-7 
september.
 
PÅ TRODS AF DENS størrelse og imponerende 
spillemæssige variation, kendetegnes Vasa-
torp Golfklub af en oplevelse af nærhed og 
at være let tilgængelig. Afstanden mellem 
banerne, hullerne, klubhuset og parkeringen  
er kort på dette godt tilrettelagte anlæg. 

I det nyrenoverede klubhus ligger den 
populære restaurant der lokker både spillere 
og besøgende udefra. Her serveres der altid 

Vasatorps Golfklub blev grundlagt 1973. Med TC 
placerer klubben sig på 19. plads i tidsskriftet
Golf Worlds prestigefulde liste over det konti-
nentale Europas 100 bedste golfbaner, samt på 
The Rolex World´s Top 1000 Golf Courses.

Vasatorps Golfklubb
Vasatorpsallén, 253 54 Mörarp
Booking www.vasatorpsgk.se eller 
ring +46 (0)42-23 50 58.
Læs mere på www.vasatorpsgk.se.

SKÅNE

dagens ret og dagens suppe samt en pastaret 
eller vegetarisk som alternativ. 

Vasatorps Golfshop er velassorteret 
med alt hvad der skal til for yderligere at 
forhøje din golfoplevelse, uanset om du er 
nybegynder eller elitespiller. De kyndige 
medarbejdere guider dig gerne gennem 
valgmulighederne.

Sölvesborgs Golfklub 
– en del af Sveriges golfkyst

SIDSTE ÅR FIK klubben desuden udmærkelsen 
niendebedste bane af aGolf, 36’te bedste bane 
af websiden top100golfcourses og 47’ende 
bedste bane af GolfDigest. Sölvesborg GK 
har som mål at, i en radius af 100 kilometer,  
at tilbyde den bedste oplevelse både før,  
under og efter golfrunden. Derfor forbed-
res og udvikles alle anlæggets funktioner 
hele tiden. På driving rangen tilbydes et top- 
moderne træningsstudie med den sidste teknik.  
Der er også en nybygget bane til padel tennis.

Europas længste gang-og cykelbro, 756 
meter over Sölvesborgsviken, forbinder golf-
banen med det indre af Sölvesborg og det 
tager 10-15 minutter at spadsere til centrum.  

Banen er anlagt på sandet underlag som 
tillader spil året rundt. Sölvesborg golfbane 
er charmerende, nem at gå og tilpas svær at 

Spiller du golf i Sölvesborg spiller du ifølge Golfhäftet 2013 på Sveriges 
næstbedste golfbane og i følge aGolf 2013 på ottendebedste golfanlæg.

spille. Fairway omkranses af nåle-og løvtræer 
og fra de fleste huller er der udsigt til havet. 
Da klubben (banen ?) ligger mellem træerne, 
er det altid muligt at finde sin bold selvom 
man mod forventning havner lidt skævt.

Sölvesborgs GK har seks hytter lige ved 
første tee. Hytterne er alle moderne udrustet 
med toilet, brusebad, TV og en lille køkken- 
afdeling. Klubbens restaurant tager godt 
imod sine sultne gæster.

Her serveres morgenmad, frokost og af-
tensmad. Hver dag – hele året.

21 – 23 maj bliver der for andet år i træk 
spillet Sölvesborg Ladies Open – Hosted 
by Fanny Sunesson – en underafdeling til 
damernes Europa tour, Letas, med deltagelse 
af 126 professionelle og amatører fra hele 
Europa.

Vandskræk?
Er det kolde vand ikke noget for dig? Så gå ikke 
glip af Sölvesborgs GKs badekar med plads til 
otte personer! 

Sölvesborgs Golfklubb
Ljunganabbevägen, 294 91 Sölvesborg
For at booke en golfpakke ring
+46 (0)456-70 650 eller send en mail til
info@solvesborgsgk.se.
For yderlig information besøg
www.solvesborgsgk.se.

BLEKINGE

SÖDERÅSENS GK BLEV stiftet i 1966 og har 
siden dengang etableret sig stærkt. Sports-
profilen og medlemmet Henrik ”Henke”  
Larsson siger sådan her om klubben: 

– Söderåsen har det som jeg synes er det  
vigtigste for en golfbane, gode greens og 
en rigtig dejlig natur som gør, at jeg aldrig 

Söderåsens GK – en perle sydpå
Kun 15 minutter fra Helsingborg, i naturskønt landskab med Söderåsens 
skråninger i horisonten, ligger et komplet anlæg med generøse trænings-og 
spilleforhold. Söderåsens GK er en oplevelse som golfere ikke bør gå glip af.

bliver træt af at spille der. Desuden er det en 
rigtig hyggelig klub, hvor jeg altid føler mig 
velkommen.

Söderåsens GK tilbyder sine golfere store 
generøse træningsområder hvor svinget og 
det korte spil kan finslibes. Du kan selv vælge 
om du vil slå fra måtter, græs eller under 

31 golfbaner indenfor 40 minutter
Det gør Nordvestre Skåne til det næst mest  
tætteste område med golfbaner i verden –  
kun i Florida ligger banerne tættere!

Söderåsens GK
Risekatslösavägen 81, 267 71 Billesholm
For tidsbestilling ring +46 (0)42-733 37
eller mail til info@soderasensgk.se. For mere 
information besøg www.soderasensgk.se.

SKÅNE

tag. Drivingrangen er åben alle dage døgnet 
rundt, med undtagelse af de tidspunkter hvor 
den cirka tre timer lange klipning foregår.

Klubbens motto er: ”man altid skal føle 
sig velkommen, få den bedste service og 
have adgang til et golfanlæg med de bed-
ste forhold”. Og det lykkes de faktisk med.  
Banearbejderne vedligeholder  og forbedrer 
dagligt anlægget. 

Restauranten byder alle velkommen, når 
man efter en lang runde smutter ind efter 
en øl, kaffe, en appetitvækker, frokost eller 
aftensmad. Söderåsens golfklub er en god 
anledning til at tage golfbag’en med sydpå.
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HALMSTAD GOLFKLUBB,  Tylösand grundlagdes  
1930 og består i dag af 36 huller og har over 
3.100 medlemmer. I de første år blev golf-
spillet udøvet på en provisorisk bane, som blev 
anlagt på Det Kongelige Hallands-Regiments 
øveområde. I 1935 blev anlægsarbejdet  af en 
18-hulsbane påbegyndt i Tylösand, arkitekt 
var Rafael Sundblom.

Klubben har to baner, Nord- og  Sydbanen. 
Nordbanen består af 18 huller i smuk natur. 
Sydbanen blev en komplet 18-hulsbane i 1979 
efter yderligere 9 nye huller blev kombineret 

Halmstad Golfklub – Tylösands golfperle
I Halmstads Golfklub er der alt hvad du har brug for til en fantastisk golfoplevelse – 
baner i topklasse, udsøgt restaurant og en af Sveriges største on course-proshop.

med 9 huller fra den oprindelige bane. Begge 
baner har par 72.

I DEN SENERE TID har golfklubben haft 
værtsskabet for flere store mesterskab. Blandt 
disse kan nævnes 2007 udgaven af Solheim 
Cup, hvilket var en særdeles speciel oplevelse 
som indebar et stort løft for banerne. I 2011 
blev det internationale mesterskab for ama-
tører gennemført på Nordbanen som blev 
rost af såvel spillere som ledere, især banens 
fine naturoplevelse og udfordrende karakter. 

I 2015 er Nordbanen vært for European 
Amatuer Team Championship og klubben 
fortsætter dermed traditionen med store 
mesterskab.

Sydbanen er et udmærket supplement og 
er meget værdsat specielt af medlemmerne. 
De fleste runder bliver faktisk spillet der og 
anses af mange som en skjult perle.

Golfklubben har en omtalt venteliste for 
at blive medlem med omkring 2 000 personer 
registreret. Den forventede ventetid er cirka 
15 år og beviser Halmstads Golfklubs stærke 
tiltrækningskraft. I Halmstads Golfklub er  
der også en af Sveriges største on course-
proshop med et vareudbud der er svært at 
konkurrere med. Restauranten er i to år i 
træk valgt til ‘Årets Golfkro’ og serverer den 
bedste mad der findes på Sveriges golfklubber.

Halmstad Golfklubb
Golfbanevägen, 302 73 Halmstad
Telefon +46 (0)35-17 68 00
Mail info@hgk.se
www.hgk.se

HALLAND

RINGENÄS GOLFBANE ER utrolig smuk med 
sin udsigt over strand og hav. Fra 21 af de 27 
huller og fra samtlige hotelværelser har man 
havet i synsfeltet. Ringenäs er kendt for sin 
smukke udsigt og sin fine finish. Siden de nye 
ejere overtog i 2006 har meget ændret sig og 
investeringstakten har været høj. Man har 
bygget en større restaurant, shop, reception, 
hotel og studie. Studiet er for øvrigt også  
Cobras regionale testcenter.

Hotellet har 24 værelser med havudsigt og 
har allerede ry for at være Halmstads rigtige 
golfhotel. Fra og med i år er konference- 
lokalerne også med smuk havudsigt. Samtidig 
er der blevet gjort meget ved banen. Totalt er 
15 af Ringenäs 27 huller blevet renoveret. Man 
kan sige at navnet er det samme, men banen 
er ikke den samme som for syv år siden.

 Banen som i følge GolfDigest nu er rang-

Ringenäs 
– golfbane, hotel og konference 
med vidunderlig udsigt!
Sveriges smukkeste golfbane siger Göran Tyrsing fra Ringenäs Golf AB og griner. Fra i år har vi ikke kun 
havudsigt fra samtlige hotelværelser og golfbanen nu også fra vores nye konferencelokaler, fortsætter han.

eret som Halmstads næstbedste bane, efter  
Tylösand, er temmelig kort men udgør al-
ligevel en interessant udfordring også for 
de dygtige spillere. Det er en hyggelig bane 
for de fleste golfere med birdiechancer med 
jævne mellemrum. Både spillere med lavt og 
højt hcp trives her. Og spiller man strategisk 
så plejer det at betale sig. Göran påpeger at 
banen er bygget til mellemgolferen og at det 
frem for allt er dygtige trænere og en god  
atmosfære der har medvirket til at klubben 
har produceret mange landsholdspillere.

 
BANEN HAR TRE 9-huls sløjfer, seaside, links 
og hills. Og som navnene afslører så er de af 
forskellig karakter hvilket gør banen varieret. 
Samtlige sløjfer starter og slutter ved klubhuset  
hvor også hotellet ligger diskret sprængt ind 
i skråningen. Fra hotelværelserne er der kun 

HALLAND

Telefon +46 (0)35-16 15 90
www.rigk.se
golf@ringenasgk.se
hotell@ringenasgk.se

50 meter til den nærmeste green. Sommer-
aftener er der ofte godt med  golfgæster som 
sidder på balkonen og nyder solnedgangen 
eller golfen som præsenteres for dem. Og 
morgenmaden spises med fordel på dækket 
som ligger på pæle over vandet knap 30 meter 
fra 9’ende green.

 
HOLDER DU AF AT dyppe dig i havet, ligger 
den 4 kilometer lange Tylösandstrand kun 
500 meter fra hotellet. Man kan sige at der er 
tæt på alt i Ringenäs, stranden, restauranten, 
putting greenen, drivingrangen, første og 
sidste tee. Og det der slår en, er den hygg-
elige og afslappede atmosfære i Ringenäs 
Golfklub. Skal du besøge Ringenäs, anbefaler 
vi at du bor på hotellet, hvor du kan opleve 
alt fra morgenmaden på dækket til solned-
gangen på hotelbalkonen.
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HALLAND

Golf i Kungsbacka
Spil på to af de mest omtalte baner i Göteborgområdet og bo centralt 
på et 3 stjernet hotel. At der her også er dejlige badestrande og shopping 
i både pittoresk og international atmosfære, skal du bare opfatte som en 
bonus – det undrer ikke, at flere og flere vælger Kungsbacka, når de skal 
på golfferie!

I KUNGSBACKA ER DER to klubber: Kungsbacka Golfklub og Vallda 
Golf & Country Club, og du finder dem begge i GolfDigest rangering 
over Sveriges 50 bedste baner.

Kungsbacka GK har 27 huller plus en ni-hullers par 3 bane, og en 
runde på 18 hulsbanen er garanteret en af de mest varierede du over-
hovedet kan finde i Europa. 8 huller har parkkarakter, 6 huller har 
seasidekarakter og 4 huller spilles mellem træer og klipper.

MODSAT HAR VALLDA 18 nybyggede huller i skotsk stil. Bag designet 
står British Open-arkitekten Martin Hawtree, velkendt for sine 

Kungsbacka GK

karakteristiske 
bunkere og 
greensområder.

Her kan vi love dig en golfoplevelse som du normalt kun finder 
på de britiske øer. 

Kungsbacka GK og Vallda G&CC har det tilfælles, at de begge står 
for en klasse som er en tand skarpere end de fleste og de ligger kun 
3 til 4 kilometer fra hinanden. 

EN TUR TIL KUNGSBACKA byder imidlertid på så meget mere 
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Vallda Golf & Country Club, Vallda Golfväg 55, 
434 90 Vallda For tidsbestilling ring 
+46 (0)300-40 40 00 eller mail til kansli@valldagolf.se.
For mere info besøg www.valldagolf.se.

Kungsbacka GK, Hamravägen 15, 429 44 Särö
For tidsbestilling ring +46 (0)31-93 81 81 eller mail 
til kansli@kungsbackagk.se. For mere info besøg 
www.kungsbackagk.se.

Best Western Hotel Halland, Storgatan 35, 434 32 
Kungsbacka. For reservation ring +46 (0)300-775 30 
eller mail til info@hotellhalland.se.
For mere info besøg www.hotellhalland.se.
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end kun golf. Kungsbackas pittoreske centrum, fører tankerne hen 
på tidligere tiders bykerne. Småbutikker, caféer og de hyggelige  
restauranter, ligger tæt rundt om torvet og kirken. 

Vestkystens fine badestrande ligger foran dig kun ti minutter 
fra byen og endnu nærmere er der til seriøs shopping i Kungsmässans 
prisbelønnede shopping center og i Freeport Outlet Village. Her er 
der mange verdenskendte mærker til gode priser.

MIDT I KUNGSBACKAS CENTRUM ligger Best Western Hotel Halland, 
et 3 stjernet hotel med 63 værelser, de fleste nyrenoverede i smag-
fuld skandinavisk stil. Hotellet er svane-mærket siden 2011.

Pendlertoget til Göteborg går praktisk taget lige uden for døren 
og du kan være i Liseberg kun 20 minutter efter du har forladt 
værelset. Som sagt, flere og flere vælger Kungsbacka for en bedre 
golfoplevelse.

Best Western Hotell Halland
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MED SIN BELIGGENHED ved havet, i hjertet  
af Bohuslän er Lyckerna en sand golf-og 
skønhedsoplevelse. Med mange udfordrende 
huller er den hæderkronede park-og sea-
sidebane temmelig svær for elitespilleren 
– men venlig med sine brede fairways for 
middelgolferen. 

Lyckorna blev designet af Anders Amilon 
i 1967 og ligger i et smukt landskab med 
store egetræer og naturlige vandløb. Hul 7 
opfatter de fleste som Lyckornas signaturhul, 
her åbner banen sig mod dalen med tee-
stedet højt over hullets fairway. Den største 
udfordring er uden tvivl hul 12, et af golfsveriges 
sværeste par 3.

 
KLUBBEN VAR I 2013 vært for kvalifikationen 
til Europatour-turneringen Nordea Masters 
og arrangerede også den internationale 
Junior-turnering Skandia Junior Open. Lyck-
orna Golfklub blev af Svenska Golfförbundet 
valgt til Årets Turneringsarrangør 2013.

 Golfrestauranten har alle bevillinger 

Lyckorna – et minde for livet
Besøg det klassiske kursted Lyckorna, bliv et par dage for at komme ned i 
gear og nyd de dejlige omgivelser. Spil en runde på Lyckorna Golfklub, en
anerkendt parkbane med henrivende havudsigt.

og en stor udendørsservering med fantastisk 
udsigtover golfbanen og havet. Vil man 
forkæles med en gourmetmiddag i Villa Sjö-
torp, en restaurant som er repræsenteret 
i White Guide og desuden i Sveriges Bästa 
Bord, er restauranten nabo til golfbanen.

 
EN ÆGTE OG ORIGINAL oplevelse fås sammen 
med Klocktornet og M/S Märta. Følg med på 
en muslinge-ekspedition som bringer dig 
ud i skærgården og den indre fjord mellem 
fastlandet og Orust. Gå på strandhugst for at 
tilberede og nyde blåmuslingen, en af landets 
allerbedste delikatesser.

 Lyckorna er en mini-destination med 
en imødekommende atmosfære. Kom over 
en dag eller bliv længere, i det omkring-
liggende område er der aktiviteter der 
passer alle og den bohuslandske natur er  
altid nærværende. 

Hotel og vandrehjem som samarbejder 
med golfklubben kan du også finde på vores 
hjemmeside.

Lyckorna ligger i Ljungskile, 40 minutter fra 
Göteborg ad E6. Fra Oslo tager bilrejsen knap 
tre timer. Her er der restaurant med bevilling 
og stor udendørsservering, standpladser til 
campingvogne, pay and play, par 3-bane, lang 
drivingrange samt proshop med et bredt udvalg. 
Hotelpakke tilbydes sammen med flere nær-
liggende anlæg, se vores hjemmeside med mere.

Reservering på telefon +46 (0)522-201 76.
www.lyckornagk.se
Info@lyckornagk.se

BOHUSLÄN

Book en golfpakke med en overnatning for kun SEK 760 per person!
• En greenfee på en af golfbanerne Sotenäs GK eller Torreby GK
• Logi i dejlige dobbeltværelser med kabel-TV, brusebad og WC
• Aftensmad i vores hyggelige restaurant samt stor morgenmad
• Adgang til dampbad & relaxrum
• Vores køkken har åbent 06.00 – 24.00 og har spiritusbevilling til vin og øl
• Køb en greenfee til reduceret pris og spil på begge baner!

www.habymotell.com  •  Tel +46 (0)524-232 10

SOTENÄS GOLFKLUBB er en rigtig perle for 
golfspillere. Her findes en 27-hulsbane i top-
klasse som giver mulighed for for såvel golf-
som naturoplevelser, idet banen er nabo til 
de bohuslenske klipper ved Vesterhavet.

Sotenäs Golfklub fejrer i år 25 års jubilæum. 
Det gør man med en bane i super stand. I 2011 
afholdt klubben sin hidtil største turnering. 140 
af Sveriges bedste spillere i H45-klassen deltog. 
H45 indebærer at man i løbet af året skal være 
fyldt 45 år. Den feedback spillerne gav efter af-
slutningen på turneringen, var høje karakterer 
til såvel banen som arrangementet.

I DET DEJLIGE klubhus er der altid noget der 
smager den som trænger til noget at spise 
eller drikke. Den velforsynede proshop lokker 
med et rigt udvalg af kvalitetsprodukter. Ikke 
mindst indendørsstudiet med sit avancerede 
dataudstyr er et besøg værd for den der vil 
finpudse svinget eller putningen.

Golf på Sotenäset og Torreby 
– så meget mere end en golfoplevelse
Torreby GK og Sotenäs GK ligger godt to timer sydpå ad E6 fra Oslo. 
Her bliver du tilbudt en uforglemmelig golfoplevelse krydret med det lille extra.

Torreby Golfklub er Bohuslens ældste golf-
bane, beliggende i en engelskinspireret 
slotspark med storslået udsigt over Sveriges 
dybeste fjord, Gullmarksfjorden. Klubben til-
byder en uforglemmelig oplevelse med en 
velplejet golfbane i slotsmiljø, som har unikke 
historiske og kulturelle værdier.

GOLFKLUBBEN BLEV grundlagt i 1961 og har i 
dag 1 000 medlemmer. Her tilbydes ikke kun 
spil på en udfordrende 18-hulsbane, for der 
findes også en øvebane for nybegyndere og 
for dem der vil træne indspillet. I nærheden 
af klubhuset ligger der en velplejet driving-
range med belysning til at forlænge aften-
træningen og din golfsæson. Mulighed for 
golflektioner og undervisning for både ny-
begyndere og erfarne spillere.

Vil du afkøles efter golfrunden lokker det 
salte bad kun nogle hundrede meter fra tredje  
green. Gæster langvejs fra tilbydes også 

Sotenäs Golfklub
Önna, 456 93 Hunnebostrand
Telefon +46 (0)523-523 02
Mail info@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf.se

Torreby Golfklub
Torreby Slott, 455 93 Munkedal
Telefon +46 (0)524-28 530
Mail kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

golfpakke med overnatning på slottet. 
Torreby slot blev bygget af den norske 

grosserer Niels Georg Sörensen i 1887. Familien  
havde mange kendte gæster på besøg, blandt 
andet de svenske prinser, Greta Garbo og 
Monacos kongefamilie.

BOHUSLÄN
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BANEN, SOM ÅR EFTER ÅR er rangeret som 
etter i Göteborg, er bygget om for at gøre din 
spilleoplevelse endnu bedre. 

Johan Edfors har forfinet det bedste af 
den oprindelige bane designet af Athur Hills 
og Steve Forrest – to af verdens mest vel- 
renommerede banearkitekter – og skabt et 
nyt baneforløb som må opleves.

Seks helt nye huller bliver spilleklar som-
meren 2014. Baneforløbet ændres så  banen 
bliver nemmere at gå og græsset klippes 
ned så det er lettere for dig at finde bolden. 
Bakker jævnes ud så der ikke er så kuperet.

FORNEMMELSEN AF AT forberede sin spille- 
strategi fra forhøjede teesteder, placere ud-
slaget på det rigtige sted til indspillet og afslutte 

Nye Hills Golf & Sports Club 
– en spilleoplevelse udover det sædvanlige
I en afsides dal der grænser op til Sandsjöbacka Naturreservat udenfor Göteborg, 
har Johan Edfors re-designet seks af de 18 huller som golfbanearkitekten Athur 
Hills og hans partner Steve Forrest har skabt.

det korte spil på interessante og udfordrende 
greensområder, er virkelig golf når det er bedst. 

Med græs på drivingrangens teesteder, 
stort kortspilsområde med tre greens som 
mål og tre puttinggreens, er der store chancer  
for at du vil støde ind i en af klubbens 
golfpro’er som Thomas Bjørn, Johan Edfors,  
Joel Sjöholm, Linda Wessberg eller Carin Koch.

Elite Plaza Hotel og Elite Park Avenue Hotel 
tilbyder desuden en fordelagtig pakke med spil 
på Hills Golf & Sports Club. Hvis du ønsker en 
toretters middag i restaurant Swea Hof/Park 
Avenue Café efter dagens spil fås den for 385 kr 
per person. Benyt lejligheden til at kombinere 
din golfoplevelse med alt hvad Göteborg har 
at tilbyde i form af shopping, restauranter og 
måske et besøg på Liseberg.

Hotelpakke inklusive del i dobbelt- eller enkelt-
værelse, greenfee, buggy og morgenmad.
SEK 1 595 per person på Elite Plaza *****
SEK 1 495 per person på Elite Park****
Reservering på telefon +46 (0)31-727 10 18.

Hills Golf & Sports Club
Hills Väg, 431 51 Mölndal
+46 (0)31-727 15 00
info@hillsgolfclub.se
www.hillsgolfclub.se
Instagram#hillsgolf

GÖTEBORG

VÄXJÖ GOLFKLUB HAR flere år i træk været 
rangeret som en af Smålands bedste baner 
med 18 varierende og udfordrende huller, en 
par 3 bane samt en af Sveriges første jungle-
baner.

Växjö Golfklub byder på udfordringer for 
alle typer af golfere, og arbejder konstant 

Växjö Golfklub – en perle i Småland
Växjö Golfklub ligger I hjertet af Småland, en smuk parkbane 
som blev opført i 1959 og anlagt midt i et naturreservat.

Växjö Golfklubb
Araby Herrgård, 352 60 Växjö
Booking af golfpakke ring +46 (0)470-215 15.
Tidsbestilling +46 (0)470-215 15
Proshop +46 (0)470-215 18
Restaurant +46 (0)470-366 50
www.vaxjogk.com

med at udvikle anlægget for at give dig som 
besøger en oplevelse udover det sædvanlige. 
I klubhuset er der en velassorteret proshop 
som bliver drevet af Graham Crips. Her er 
også den populære frokostrestaurant ‘Araby 
Wärdshus’. I flere år har klubben arbejdet 
aktivt med at forbedre forholdene for handi-

kappede, og som i forbindelse med dette, 
er klubben stolt arrangør af en afdeling af 
Handigolf Tour til september i år.

For den turneringstrængende afholdes 
mange sjove turneringer i løbet af sæsonen 
og i uge 30 afholdes den populære golfuge. 
Växjö Golfklub fylder 55 i år og det skal fejres 
hele året. Kommer du på besøg hos os på din 
fødselsdag får du 50 procent rabat på green-
fee og gratis frokost.

SMÅLAND

UDTRYKKET “HERREGÅRDSGOLF” er i mange 
sammenhænge anvendt godt. Det er en 
klokkeklar beskrivelse af hvad en tur rundt 
på Knistad golfbane giver af oplevelser. 
Banen ligger i et naturskønt område midt i 
det vestergøtlandske slettelandskab. Den er 
oprindelig tegnet af den kendte amerikanske  

Knistad Hotel og Konference 
 – let tilgængelig og smuk bane i ægte herregårdsmiljø

banedesigner Jeremy Turner og har en 
velafvejet blanding af bunkers og vand- 
hazarder. Flere udslagssteder på hvert teested 
giver mulighed for at justere sværheds-
graden til det ønskede niveau.

Banen har et cirkulært layout. I midten lig-
ger den pragtfulde Knistad herregård med aner  

Knistad hotel og konference
541 92 Skövde
Telefon +46 (0) 500-49 90 00
Mail info@knistad.se
www.knistad.se

Knistad golfbane har et rigtig godt ry i golfkredse. Den naturskønne let kuperede 
hedebane har et ellipseformet layout med nem adgang til og fra herregården faciliteter.

A
N N O  1 3 0 0

fra 1300 tallet. Herregårdens hotel har totalt 
165 senge fordelt på 75 værelser og 4 suiter. 
Deriblandt en luksuøst indrettet golfsuite. 

I herregårdens hyggelige restaurant  
serveres autentiske retter, tilberedt efter  
sæsonens fortrinsvis lokale råvarer fra 
nærområdet. Restauranten har både frokost-
og aftenmenu. Herregården har desuden en 
klassisk indrettet bar efter inspiration fra de 
engelske landdistrikter samt en stemnings-
fuld vinkælder.

VÄSTERGÖTLAND
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SKINNAREBO GOLF & Country Club ligger 
i landlige omgivelser med de traditionelle 
svenske trægårde, og kun 15 minutters kørsel 
fra Jönköbing. 
Skinnarebo G & CC har alt hvad hjertet be-
gærer for en helstøbt golfoplevelse, 1.klasses 
18 hullers golfbane, fuldassorteret proshop 
og et af Sveriges mest moderne fittingcenter i  
samarbejde med Cobra Puma, hvor du kan få 
hjælp til dit sving og valg af køller. 

Klubbens meget anerkendte pro Eddy 
Eriksson står for både center og shop. På 
anlægget er der desuden restaurant, mulig-
heder for overnatning samt en 9 hullers pay 
and play bane i høj kvalitet.

Årets nyhed er de fire lækre hytter til 
overnatning lige ved 10’ende tee. Hytterne 

Skinnarebo – klubben i medvind
Lige udenfor Jönköbing ligger Skinnarebo G & CC. I løbet af 2014 satses der endnu mere– nye 
maskiner til at få banen i endnu bedre stand og nybyggede hytter til overnatning for dem der 
ikke medbringer egen campingvogn eller autocamper.

er på 15 m2 med 4 senge i hver. Sidste år blev 
den moderne campingplads indviget, så der 
er også gode muligheder for campister.

Skinnarebo C & CC tilbyder også fin driving- 
range med 30 overdækkede udslagssteder 
samt udfordrende indspilsområder. I de 
seneste år er der blevet udført meget arbejde, 
både på banen og på anlægget som helhed 
så fremgangens vinde fortsat kan blæse over  
klubben. I foregangne sæson havde klubben  
nemlig rekordmange greenfeegæster og 
stigning i medlemsskaren. 

– Så vi satser på højt servicenivau i det 
hele og møder altid besøgende med en 
positiv indstilling. Vi er altid til rådighed for 
at gøre oplevelsen så god som mulig, siger 
klubbens chef Unni Ekenberg.

I nærheden af Jönköbing
Skinnarebo Golf & Country Club ligger kun 15 
kilometer udenfor Jönköbing, hvor der venter 
dig en vidunderlig bane, 4 nye hytter med ialt 
16 senge samt en ny campingplads med de 
fleste faciliteter.
 
Skinnarebo Golf & Country Club
555 93, Skinnarebo
Tidsbestilling +46 (0)36-690 75 eller 
sekretariat +46 (0)36-36 29 32. 
For yderligere info www.skinnarebo.se.

SMÅLAND ÖSTERGÖTLAND

GOLFBANEN  LIGGER i Stora Lund ved Vätt-
erns østvendte strand. De svagt kuperade 18 
huller, som blev designet af Pierre Fulke og 
Bengt Lorichs, er naturligt anlagt og følger 
den unikke natur i området. Her mødes du af 
smukke omgivelser som præges af nærheden 
til Vättern. Fra vindomsuste hedelandskaber 
til skov, idylliske marker og strande som giver  
banen dens variation.

Ombergs Golf Resort  
– spil og bo på en af landets bedste golfbaner med storslåede udsigter over Vättern

På Ombergs Golf Resort er der allt på samme sted. Du bor bekvemt på et af de tre lækre nybyggede hoteller i 
direkte tilknytning til golfbanen. Under hele opholdet kan du nyde godt af restaurantens veltilberedte mad af 
fantastiske råvarer. Her får du Sveriges bedste golfoplevelse og personlig service med omtanke.

Du bor på det nybyggede golfhotel med 
ialt 122 senge, som ligger i direkte til- 
knytning til golfbanen og restauranten.  
Hotellet har desuden en afslappende relax- 
afdeling med sauna, bar og boblepool. En 
forfriskende svømmetur i Vättern er også 
en mulighed.

I restauranten arbejder kokkene med 
de bedste råvarer og gør sit til at dit måltid 

skal blive en del af den oplevelse du tager 
med hjem. Her spiser du veltilberedt buffè 
med husmandskost til frokost og tre retter 
til aftensmad. Alt bliver tilberedt og serv-
eret med megen omtanke og service. I au-
gust må du ikke gå glip af de friskfangede 
Vättern-krebs. 

Under hele dit ophold er baren naturlig-
vis åben, et oplagt mødested med blandt 
andet storskærms-TV og fantastisk udsigt 
over banen. Her serveres også mere enkle 
retter.
 
På Ombergs Golf Resort er gæsten altid 
i centrum. Her får du en spændende og 
utrolig smuk bane, hvor hver del af banen 
byder på nye udfordringer som højner 
spillet. Nye udsigter som får dig til at miste 
pusten! Du spiser godt, omgås med andre 
og bor bekvemt. 

Med personlig service og omtanke vil 
Ombergs Golf Resort gøre alt for at give dig 
Sveriges bedste golfoplevelse.

Ombergs Golf Resort tilbyder en golfoplevelse 
med personlig service og omtanke! Golf, 
overnatning, mad samt firma-arrangementer.

Ombergs Golf, Stora Lund, 599 93 Ödeshög 
For at reservere din golfpakke ring +46 (0)144-121 60 
eller send en mail til info@ombergsgolf.se. 
For mere information www.ombergsgolf.se.
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Der er meget der er godt på Mauritzberg og meget der bliver bedre og 
bedre, men ordet bedst beskriver nok mere helhedsindtrykket mange får 
når de kører ud gennem porten.

Vidste du at…
Mauritzberg allerede nu rangeres som en af 
Sveriges absolut mest komplette anlæg og 
at BMW Golf Course er det officielle navn på 
golfbanen.

Mauritzberg, 610 31 Vikbolandet
For booking ring hotellet +46 (0)125-501 00 
eller golfen +46 (0)11-444 69 00.
For mere info besøg www.mauritzberg.se.

Mauritzberg – golf når det er bedst!

MAURITZBER RESORT og Golf Club består af 
en 18-hulsbane, slotshotel med kapel, res-
tauranger, konferencemuligheder, villaer 
og marina.

Resortet ligger et vidunderligt sted ved 
Bråviken, 140 kilometer syd for Stockholm 
og 35 kilometer øst for Norrköping. 

BMW Golf Course, som banen hedder, er en 
velplejet åben parkbane som allerede nu er 
blevet et varmt alternativ for storbygolferen. 
Her bor man fyrsteligt på det smukke slot 
eller i de to nybyggede hytter. 

En kapacitet på 50 senge gør at hele 
anlægget syder af aktivitet. Rundt om golf-

banen bliver der desuden bygget flere 
smukke villaer. En satsning ud over det sæd-
vanlige, som virkelig er inspirerende.

I år har klubben ansat Anna Nyblom som 
ny klubdirektør og resortchef. Anna kommer 
lige fra svenskerklubben Los Naranjos Golf 
Club i Marbella og skal fortsætte arbejdet 
med at gøre Mauritzberg til Sveriges bedste 
resort. For Mauritzberg er meget mere end 
bare en golfklub – her er helheden absolut 
det vigtigste. 

Bliv ikke forbløffet over at denne smukke 
blomst udvikler sig til den smukkeste rose i 
Sveriges blomsterbuket.

ÖSTERGÖTLAND

I EFTERÅRET 2010 blev banen overtaget af 
Lannalogde og bliver nu drevet i privat regi 
med hotel, til konferencer, spa, motionscenter 
og restaurant – et komplet golfanlæg. Hotellet  
har 30 dobbeltværelser i høj klasse og end-
videre en hotelby med 20 senge samt fem 
træhytter med 14 senge.

Efter en golfdag er det skønt at synke ned 
i jacuzzien på spabygningens balkon eller 
hvorfor ikke en træningstur i motionscentret. 
Restauranten bliver drevet selvstændigtog til-
byder smagfulde klassikere og nye koncepter. 
Mad og golf er vigtige ingredienser under et 
behageligt ophold, så derfor satses der extra 
ressourcer på disse områder. I årets sæson 
bliver du mødt af den nye integrerede recep-
tion og restaurant og en helt ny gårdhave.

DEN GAMLE hæderkronede golfbane bliver 
stadig under ledelse af Kent Sundqvist som 
tidligere blandt andethar arbejdet på Barse-
bäck og Ullna. De 18 udfordrende huller 
kræver omtanke fra golferen, men anlægget 
har desuden en 6 – hulsbane i fuld længde i 
en lettere udgave hvor også pay and play er 

Prins Bertil indviede 18-hulsbanen i 1962 dengang med navnet Örebro Golfklub, 
men de første huller blev anlagt allerede i 1939 – for 75 år siden til sommer.

Lannalodge Golfresort 
– en svensk klassiker som fylder 75 år!

tilladt. Desuden er der en oplyst pitchbane 
som opmuntrer til sjove turneringer efter 
mørkets frembrud.

Driving rangen er moderne med masser 
af plads og ligger i forbindelse med golfstudiet 
som bliver drevet af klubbens pro Bumle. 
Han driver også Golfstore shoppen. Her  
udføres Custom Fitting eller hvorfor ikke 
prøve golfsimulatoren?

BANEN ER EN parkbane i mesterskabsstil 
og her er gået mange store turneringer af 
stablen. Mellem 2011 og 2013 er der udført 
mange forbedringer både for funktionen og 
øjet. I 2013 var banen forlænget til 6 350 meter 
for at man i fremtiden kunne tage imod store 
turneringer igen. Mange kendte profiler har 
besøgt banen, den 4. juli 1969 af Jack Nicklaus.

Lannalodge Golfresort kravlede i 2013 op til 
en 16.plads på GolfDigest rangeringsliste over 
golfbaner og ligger stadig på førstepladsen 
på listen over golfpakker. Følelsen når man 
besøger Lanna er moderne og luksuriøs men 
også familiær og behagelig, ligefrem hyggelig. 
Her er der noget for enhver, golfer eller ikke.

Lannalogde Golfresort
Vretavägen 3, 719 93 Vintrosa
Reception +46 (0)19-16 40 70
info@lannalodge.se
For mere information www.lannalodge.se.
Golfpakker fra SEK  1 195 per person.

NÄRKE

Nærheden til Örebro for den der foretrækker 
byen eller Kilsbergen rundt om hjørnet for 
den der søger naturen. Men sandsynligvis 
parkeres bilen, for det er skønt bare at være der.

SVERIGES MEST ATTRAKTIVE GOLFPAKKE

eller mail for tilbud
INKLUDERET: Attraktiv golfbane, hyggeligt klubhus, kulturhistorisk slot, skøn
indkvartering, god mad og alt dette ligger lige ved havet – hvad mere kan man forlange!

Overnatning, morgenmad, greenfee, tre retters aftensmad

+46 (0)125-50 100

øSEK 1 360 SEK 1 700ø



3938

Kallfors Golfklub
Kallfors gård, 15395 Järna
Vil du vide mere eller bestille?  
Ring +46 (0)8-551 70 000 eller mail 
info@kallfors.com. For mere information 
besøg www.kallfors.com.

PÅ KALLFORS KAN DU både spille golf, over-
natte og holde konference. På anlægget er 
der et lille personligt hotel med 17 dobbelt-
værelser, og også konferenceområde og 
relaxafdeling med dampbad. Du kan også få 
behandling på Kallfors nye spa, som tilbyder 
alt fra ansigtsbehandlinger til fodmassage. 
Alle værelser har udsigt over golfbanen og 
du sover skønt i senge fra Hästens. Klubhus, 
træningsområde og første teested ligger alt 
sammen cirka 50 meter fra hotellet.

I KLUBHUSET LIGGER restauranten Kallfors 
Kök som opholdsstue for alle! Her findes 
god velsmagende mad i et hyggeligt miljø. 
På menukortet er der alt fra grillstegt til 
lidt sundere alternativer, som vores Active-
tallerken. Fra den generøse udeservering  
med hyggelige udendørsmøbler har du  
udsigt over hele hul 18, og det er ikke svært 
at slappe af i lyset fra solnedgangen. Kallfors 
Kök fungerer også udmærket som festlokale 
og catering for både firmaer og private.

I den velfyldte butik er der både golf,  
active-og lifestyleprodukter. Fra og med i år 
er der her, for første gang på en golfbane, 

Kallfors – åbent for alle og mere end kun golf!
I flere år har Kallfors Golfklub arbejdet med temaet ”Sjovere golf”. Selvfølgelig skal en velplejet golfbane være fundamentet, 
men Kallfors vil lidt mere. Da GolfDigest valgte Sveriges bedste baner 2013, kom Kallfors golfbane på 24. plads.

Peak concept corner – både sjovt og unikt. 
Butikken vil nu helt enkelt mere end kun golf!

Kallfors active er den nyeste del af Kallfors- 
konceptet. Nu kan du træne på Kallfors nye 
udendørs fitness med 18 stationer som ligger 
i en lund tæt på klubhuset. Du kan også tage 
en joggingtur på løbesporet rundt om golf-
banen. Klubben tilbyder også trænerledede 
træningsrunder udendørs, løbekurser og 
yoga week-ends. Hvis du vil slappe lidt mere 
af, kan du nyde et spil boule på den nyanlagte 
boulebane.

GOLFDIGEST MOTIVERING fra 2013 sammen- 
fatter Kallfors-konceptet rigtigt: ”Nu om dage 
med udendørs fitness. Bare for at nævne noget. 
Skridt for skridt udvikles en af Sörmland og 
Stockholms bedste anlæg for indkvartering, 
venlig atmosfære, relaxafdeling, mad og frem 
for alt sjov golf. Kallfors adelsmærke. 

Tidligere har man vist at banen kan klare 
turneringer på den svenske tour. Både selve 
banen og også det omkringliggende bliver 
passet til perfektion, designmæssigt er der 
flere af hullerne med mange point i kategorien 
risk and reward”.

SÖRMLAND

PÅ SIN EGEN Ø i Mälaren ligger Gripsholms 
Slott som blev grundlagt af Gustav Vasa i 
1937. I den gamle bykerne findes der mange 
små hyggelige butikker, flere restauranter 
og caféer. Nabo til golfbanen ligger Grafikens 
Hus, som er Sveriges eneste kunstmuseum 
med grafisk nutidskunst. 

Når du kører på alléen ind til Mariefred 
har du golfbanen på venstre side og Mälaren 
og Hjorthagen til højre. Hjorthagen er ikke 
kun et hegn for kongens hjorte, det er også 
en vidunderlig vandresti, hvor du kan nyde 
den smukke natur.

SÅ KOMMER VI TIL DET bedste af det 
hele: Gripsholms GK og dens enestående 
beliggenhed – midt i Mariefred. Den centrale 
beliggenhed er en fordel for alle medlemmer, 

Gripsholms Golfklub
– golfbanen på historisk kongelige jorde
Kun 40 minutter i bil fra Stockholm ligger Mariefred, den lille pittoreske by
ved Mälaren som byder dig velkommen som besøgende med en blanding 
af oplevelser og smuk natur.

men frem for alt også for gæster, da det er 
tæt på alt. Har du fået parkeret bilen godt og 
indskrevet dig på et af hotellerne i Mariefred, 
tager du din golfbag med og promenerer til 
golfbanen på fem minutter. 

Her bliver du budt på en omvekslende 
parkbane med åbent layout, fine og spæn-
dende greensområder. Banens gode kvalitet 
allerede i starten af sæsonen påskønnes 
både af medlemmer og gæster. 

White  Guide anbefaler Emma Gröns kro 
og cafés nyåbnede restaurant i Gripsholms 
Klubhus. Den er åben syv dage om ugen og 
tilbyder morgenmad, frokost og 3 retters 
middag af højeste kvalitet. De arrangerer 
også fester, bryllup, konferencer med mere 
i de smukke lokaler. Stor udendørsservering 
med udsigt over hul 18.

SÖRMLAND

En populær afslutning på en dejlig dag i 
Gripsholms Golfklub og i Mariefred, både for 
privatpersoner og virksomheder, er at tage med 
dampbåden m/s Mariefred tilbage til Stockholm.

Gripsholms Golfklub
For tidsbestilling ring +46 (0)159-350 050 
eller mail info@gripsholmsgk.se. 
For mere information besøg 
www.gripsholmsgk.se.

Golfpakke i Gripsholms GK
Delt dobbeltværelse på Gripsholmsviken, 
morgenmad og greenfee SEK 950 per person.
Delt dobbeltværelse på Gripsholmsviken, 
2 retters middag, morgenmad og greenfee 
SEK 1 175 per person.

Mere information findes på 
www.gripsholmsgk.se, 
telefon +46(0)159-350 050, 
mail info@gripsholmsgk.se. 

Inkluderer en fantastisk 2-retters 
middag samt morgenmad på 
White Guide-anbefalede Emma 
Gröns Krog och Cafe beliggende 
i Gripsholms klubhus. Prisen 
inkluderer også greenfee, og 
gælder mandag til søndag. 
Delt dobbeltværelse

GOLFWEEKEND I GRIPSHOLMS GOLFKLUB SEK 1 375 KR/PERSON  

Emma Grön har åbent man-søn 8– 20, 
for frokost, aftensmad, kaffe og kage. 
Vi har også festsal med plads op til 
140 pers, og kan arrangere bryllupsfester, 
barnedåb, konferencer,   mad ud af huset 
o.s.v. Tøv ikke med at kontakte os!

EMMA GRÖN  Tel: +46 (0)728541610   mail: matlagaren@emmagron.se   internet: www.emmagron.se
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ÅDAS GOLFPAKKE er meget værdsat af besøg- 
ende og gæster fra hele landet og tilbyder 
udover den herlige golfrunde også mad og 
overnatning i topklasse. De forskellige pak-
ker henvender sig til forskellige typer af 
golfere, afhængig af ønsker og behov. 

På Åda Golf & Country Club kan du ikke 
kun spille golf men også kombinere dit 
ophold med en spændende jagt, udfordrende 
træning eller bare skøn afslapning i de hygg- 
elige omgivelser. Vi hjælper dig gerne med 
bestilling af dine aktiviteter.

BANEN ER EN park-og skovbane, designet af 
Rolf Collijn. Den ligger i et smukt Sörmlandsk 
landskab omgivet af løv-og nåleskov. Banen 
er meget værdsat af både høj-og lavhandi-
kapperen. Vil du forbedre dit spil, eller kun 

Ved afkørslen til Trosa, kun 45 minutter i bil fra Stockholm, ligger Åda Golf & Country Club.

varme op, er der adgang til drivingrange, 
puttinggreen og træningsområde.

Nyt for i år er at klubben arbejder med 
at færdiggøre et nyt træningsområde i til-
knytning til klubhuset samt at banen bliver 
vendt for at få en mere smidig og bedre 
spilleoplevelse. 

I år er der også kommet en ny restau-
ratør, Patrik Hederström, som har blikket 
rettet mod en året rundt forretning med 
flere nyheder.

I KLUBUSET ER DER desuden en ambitiøs 
kro, reception samt en velassorteret pro-
shop, konference-og festlokaler samt om-
klædningsrum med sauna og opbevaring.

Hotellet ligger kun 50 meter fra klub-
huset med udsigt over den smukke golf-

Åda G&CC tilbyder eftertragtede golfpakker 
med mad i høj kvalitet og skøn overnatning 
som kan kombineres med konference, jagt, 
træning og afslapning.

Åda Golf & Country Club
+46 (0)156-182 90
www.adagolf.se
info@adagolf.se 

Åda Golf & Country Club – mere end kun en golfpakke

bane og kun 20 meter fra første tee.
Alle værelser ligger i jordplan med privat 
terrasse, har en minibar, eget badeværelse 
og TV-udbuddet medfølger selvfølgelig Vi-
asat golf. 
Det er virkelig et golfhotel i ordets rette be-
tydning, alle værelser har fået navn efter 
klassiske baner i England, Skotland og Irland.

Åda Golf & Country Club   •   +46 (0)156-260 20   •   www.adagolf.seSvensk Fastighetsförmedling   •   +46 (0)156-260 20   •   www.svenskfast.se/trosa

Bo permanent
Bo ved banen 
Golfpakke fra SEK 1 195
Inklusiv delt dobbeltværelse, morgenmad, 1 greenfee og 2-retters aftensmad

SÖRMLAND

Arninge Golfklub 
– hyggelig medlemsklub som godt kan lide gæster

ARNINGEN ER ET komplet golfanlæg med 
18-hulsbane, par 3-bane, (6 huller), stor og 
lang drivingrange, godt øveområde, nordlige 
Stockholms største proshop, veludrustet 
golfstudie, meget populær restaurant med 
rigtig gode møde-og konferencelokaler. Læg 
dertil en positiv klub som på fremtiden med 
fortrøstning. 

Golfstores shop i Arninge er en Flagship 
Store, hvilket indebærer at sortimentet er 
stort på både køller, vogne, golftøj, sko, 
bolde og bags. Her kan du finde alt hvad 
du behøver til din golf.

 Klubben blev stiftet i 1988 og alle hull-
erne var færdige i 1997. Nu mangler der bare 
finpudsning så finish bliver endnu bedre. 

Er du i Stockholm, så er et besøg værd i Arninge Golfklub. Banen ligger kun et 
kvarter fra byen, hvilket gør den til et perfekt udflugtsmål for den golftrængende.

Arninge GK blev i 2010 valgt til årets junioranlæg i 
Sverige. Klubben er desuden alene om at blive valgt 
til Årets golfklub i Stockholm to gange, i 2001 og 
2012. Spiller du i Arninge er trolley og baneguide 
indkluderet. Har du brug for overnatning er der 
værelser på Golfhotellet ved siden af klubhuset. Der 
er også andre gode hoteller i nærheden af banen.

Arninge Golfklubb, Vågsjö Gård, 187 69 Täby
Telefon +46 (0)8-514 412 00
mail kansliet@arningegk.se

For medlemskab eller booking af firmagolf og 
firmaaftale kontakt klubdirektør Lars Nordlöf 
på +46 (0)8-514 412 08 eller 
klubbdirektor@arningegk.se. 

Arninge er kendt for at have meget jævne 
og gode greens hele sæsonen. Målet er at 
alle skal forlade 18.green med følelsen af at 
ville spille banen igen.

 
KLUBBEN HAR BEVIDST valgt at have lidt 
færre medlemmer for at gøre banen mere 
tilgængelig, hvilket indebærer at både 
medlemmer og gæster stort set altid kan 
få en starttid. Der er naturligvis ti minutter  
mellem starttiderne, så der ikke skabes  
trængsel på banen. En golfrunde på Arninge  
skal være en positiv oplevelse i et godt 
tempo. 

Runden afsluttes med fordel   i restaurantens 
store udendørsområde med udsigt over det 

udfordrende 18. hul og Ullnasøen. Har du 
ikke spillet Arninge, så er det på høje tid at 
gøre det i år! Gæster er altid velkommen og 
bliver behandlet som medlem for en dag.

 Arninge har idag cirka 50 firmaer 
som medlem der bruger klubben som 
mødested, med eller uden golfspil. Flere 
firmaer er velkommen i klubben. Der er 
masser af plads!

STOCKHOLM
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BRO HOF SLOTT ER EN golf-og naturoplevelse i verdensklasse,  
designet af Robert Trent Jr., en af verdens førende golfbanedesignere.  
Banen ligger eventyrlig smukt i et gammelt kulturlandskab, lige 
ned til Mälaren, kronet af det renoverede Bro Hof Slot. Hver 
eneste detalje er finpudset til fuldkommenhed og ledetråden  
perfektion har svævet over alle de involverede. De værdiladede 
ord er kvalitet og tilgængelighed.

Fra klubhuset, Bro Hof Slot, kan du skue ud over den storslåede 
afslutning på både The Stadium Course og The Castle Course. The 
Stadium Course blev spilleklar 2007 og her er alt stort: længere 
huller, større greens, mere vand større og velplacerede bunkers. 
Desuden er vinden altid i spil.

The Stadium Course er en “lakesidebane” og en spilleoplevelse 
for alle kategorier af golfere, afhængig af hvordan man vølger at 

Bro Hof 
– en fuldendt golfoplevelse

spille. Fra gul og rød tee er banen rar og venlig, fra hvid tee svær og 
udfordrende, fra sort tee får pro’erne en stor udfordring. 

The Castle Course åbnede sommeren 2010. Banen skal gennem- 
gående have samme kvalitet, men en helt anden karakter: Der 
bliver mindre vind og vand, men flere træer, mindre og sværere 
bunkers (så kaldt “potbunkers”) samt spilbare “sandy waste areas”. 
her er der heller ingen sort tee, hvilket gør Castle Course kortere 
end The Stadium Course.

KLUBBEN ER KOMPLET med restaurant, firmagolf og et TaylorMade 
Fitting Center. Her er tilgængeligheden så høj, at du som medlem 
sjældent behøver at bestille tid i forvejen.

Skærp spillet og gør sæson 2014 til din allerbedste. Bestil privat-
lektioner og kurser, eller hvorfor ikke forny dit “start 14” i bag’en 

Længes du efter i al slags vejr at kunne nyde en fuldendt golfoplevelse i smukke omgivelser? Passet og 
plejet af mennesker med en passion for perfektion og kvalitet? Så skal du besøge Bro Hof Slott Golf Club.

STOCKHOLM

Kombinationstilbud!
Reserver The Stadium Course & The Castle Course 
samtidig for SEK 1 995. Spil begge baner samme dag 
eller vælg to forskellige dage. Buggy, baneguide og 
rangebolde indkluderet.

Bro Hof Slott, 197 91 Bro
30 minutter fra Stockholm city

For bestilling af golfpakke med overnatning 
ring +46 (0)8-545 279 90 eller mail til 
info@brohofslott.se. For yderligere information 
besøg www.brohofslott.se.

og bestil en TaylorMade Custom Fitting. 
Et state-of-the-art anlæg hvor afprøvning 
af køller gøres med anlæggets Custom  
expert Henrik Nyström, som med sine 
mange år som professionel golfspiller og  
instruktør, sammenkæder en golfers sving  
og udstyrsbehov på en naturlig måde. 

SIDEN SOMMEREN 2012 varetager Grodan 
restaurationsforretningen på Bro Hof Slott. 
Restaurant Grodan har eksisteret i Stockholms  
restaurationsliv siden 1985 med restauratør 
Mats Broström (VD & det svenske fodbold-
landsholds kok) og Leif “Blixten” Henriksson  

i spidsen. Menuen der serveres er bred 
og har som ofte noget for alle. Vinbaren en 
trappe ned og Loungen lige indenfor baren 
er de seneste satsninger, her hjælper res-
taurantens kyndige sommelier gerne med 
at udvælge vine fra den brede vinliste. Eller 
hvorfor ikke tage dit eftermiddagsmøde 
over kaffe og kage signeret af restaurantens 
egen konditor? 

Ambitionen er at levere mad og service 
på højt niveau, som stemmer overens 
med de øvrige afdelinger på anlægget. 
Selvfølgelig også ude i Half Way House på 
Stadium Course og Castle Course.
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PÅ ÖSTERÅKERS GOLFANLÆG  er der to 18-huls-
baner, mesterskabsbanen Västerled og den noget 
bredere og lettere Österled. Derudover har Hagby 
Golf en 9-huls pay and play-bane i topklasse. Det 
er et komplet anlæg med hele 45 huller, hvilket 
gør det let for golferne at komme ud og altid har 
mulighed for at få en starttid.

ÖSTERÅKERS GOLFKLUB er en oplevelse for alle 
kategorier af golfspillere. Klubben blev grundlagt 
1988 og har haft værtskabet for Ladies European 
Tour, European Challence Tour, Hold-EM, Hold-
SM, Hulspil-SM samt et antal nationale turner-
inger. Det er ikke fordi klubben lever på sin his-

Österåkers Golfanlæg er et af landets største og rummer klubberne Österåker 
og Hagby. Her har du fuld valgfrihed til 45 huller og skøn indlogering kun et 
stenkast fra banerne.

torie og gamle meriter, men man har fået samlet en 
meget stor erfarenhed og kundskab sammen, som 
kommer gæsterne til gode.

– Hagby har den specielle målsætning at den 
også byder spillere uden forkundskaber velkom-
men. Mange slår her det første golfslag i deres liv, 
siger klubchefen Andreas Ljunggren.

Banerne ligger langs vej 276 og der er en skøn 
udsigt fra Stavabacken over alle de fine golfhuller, 
der indrammes af den smukt bølgende tykke rough. 
Österåkers Golfklub blev indviet i juni 1990 af blandt 
andet Sven Tumba og var den første golfklub i 
Sverige som anlagde alle 36 huller samtidig. Hagby 
Golf blev åbnet 2006.

STOCKHOLM

Österåkers 
Golfklub 
– spil og bo!

Man har begynnt planleggingen av et boligområde og en skole på klubbens eiendom. Om noen år håper man at det vil bo et femtitalls familier og 300 skoleelever ute ved fairwayen. 

Österåkers Golfklubb
Hagby 1:1 
184 92 Åkersberga
telefon: +46 (0)8-540 851 65
www.ostgk.se

Kommer du langvejs fra ligger Arlanda lufthavn 
cirka 40 minutters køretur borte. Transfer mellem 
hotellet og golfbanen kan selvfølgelig ordnes.

Österåker er på mange måder en rigtig god 
golfklub, hvilket man fik bevis for i 2011 da 
Sveriges golfjournalister valgte Österåkers 
Golfklub til Årets Golfklub i Sverige. 

Klubben har også andet i støbeskeen, blandt 
andet er der givet grønt lys til at begynde plan-
lægningen af et område med huse og en skole 
på klubbens jorde. Man håber på at det om 
nogle år bliver virkelighed og så rykker over 50 
familier og 300 skoleelever ind langs fairway. 
Sig os imod hvis dette ikke er fremtiden!

KUN ET STENKAST fra banen findes Best West-
ern The Public Hotel – et nyt og stilfuldt hotel 
indrettet i en traditionsrig bygning fra 1955. 
Dette moderne hotel i det centrale Åkers-
berga stod færdigt i juni 2013 og tilbyder 53 
personligt indrettede værelser. Her bliver du 
altid varmt modtaget og vil føle dig som om at 
være hjemme. Lobbybaren er det selvfølgelige 
mødested og hotellets dagligstue.. Som gæst 
har du adgang til gratis Wi-Fi og du kan også 
benytte den fine solterrasse om sommeren. 

Med sin centrale beliggenhed er du som 
gæst i nærheden af over halvfjerds butik-
ker, cafeer og restauranter indenfor et par 
minutters gangafstand. I hotelrestauranten 

www.publichotel.se | info@publichotel.se | Hotel +46 8 55 80 90 00 
Restaurant +46 8 519 773 00 | www.thepublic.nu  

Storängstorget 14, 184 30, Åkersberga, Sverige

GOLFPAKET 995:-

I pakken indgår: 
GreenFee og overnatning  

på Public Hotel 

GOLFPAKKE 995 SEKGOLFPAKKE 995 SEK

The Public, som ligger nogle skridt fra hotellet, 
serveres alle dagens måltider, og selvfølgelig 
også morgenmadsbuffet. 

Udenfor dette knudepunkt ligger Roslagens 
smukke natur med vandrestier, kulturop-
levelser og Stockholms nordlige skærgård 
der lokker med svømme-og sejlture. Roslags-
banen ligger kun 100 meter fra hotellet og 
bringer dig ind til det centrale Stockholm med 
alle sine seværdigheder og forlystelser på kun 
35 minutter. 



4746

Fra og med 2014 overgår Söderbys og Edenhofs golfklubber 
til en fælles klub som hedder GolfUppsala. Banerne kommer 
naturligvis til at hedde Söderby Golf og Edenhof Golf som 
tidligere.

GolfUppsala
– en klub med to anlæg

SÖDERBYS GOLFANLÆG er smukt beliggende kun syv minutters 
køretur fra Uppsala centrum. I 2012 arrangerede Söderby for femte 
gang den meget prestigefyldte mesterskabsturnering NORDEA  
TOUR og fik meget fine anbefalinger af såvel amatører som de  
professionelle spillere.

9-hulsbanen blev anlagt i midten af 90-tallet og er for mange 
det første møde med Söderby Golf. Banen er meget velegnet til 
træning, både for begyndere og mere erfarne spillere. Den er meget 
underholdende og har flere udfordrende huller med både vand og 
bunkers at tage hensyn til. I tilknytning til banen er der også en 
drivingrange.

18-hulsbanen blev indviet i 2004 og regnes for en af Upplands 
bedste baner, kendt for sine fantastiske Penn A4 greens og de familiære 
omgivelser. Banen har et spændende layout og mange strategiske 
vandhazarder. Vand er i spil på mere end halvdelen af  banens huller. 
Banen er relativ lang og der er mange svære par 4. Til sæsonen 

UPPLAND

GolfUppsala
Söderby Golf
Söderby Gård, Uppsala Näs, 755 Uppsala For mere information ring 
+46 (0)18-33 41 85. Mail info@soderbygk.se eller besøg www.soderbygk.se.

Edenhof Golf
Kiplingeberg, 743 86 Bälinge For mere information ring +46 (0)18-33 41 85,
mail info@edenhof.se eller besøg www.edenhofgk.se.

2012 blev der bygget alternative teesteder for at kunne tilbyde 
spil for flere kategorier af spillere. Sommeren 2014 bliver det nye 
kortspilsområde som vil blive et af Sveriges bedste af sin slags.

VED 18:E GREEN ligger Söderbys klubhus med restaurant Söderby 
Golf & Krog, et fint samlingssted med aner fra 1600-tallet. Söderby 
Krog har i årene vellykket arrangeret alt fra bryllup til officielle 
middage. Firma arrangementer kan bestilles med mulighed både 
for de populære 5-kampe og konferencer. I klubhusets nedre lokal-
er ligger et af Sveriges største on-course golfbutikker, som indgår i 
den velrenommerede Golfstore-kæde.

I de seneste år har Söderby præsenteret flere nyheder som et 
nybygget studie for custom fitting beliggende ved drivingrangen. I 
forbindelse med byggearbejdet er otte af udslagsstederne på driving- 
rangen blevet forsynet med overdækning. Söderby har også renov-
eret og lavet dele af gårdens stenlade om til indendørshal med fem 

golfsimulatorer til udvikling af vintertræningen.
Lige overfor klubhuset ligger Söderbys nye golfhotel, Söderby 

Golf Logde hvor der er ni  4-sengslejligheder.
I Edenhof Golfklub er 18-hulsbanen designet af Sune Linde. 

Banen er af mesterskabskarakter og har 18 meget spændende og 
udfordrende huller med afvekslende karakter. På anlægget er der 
også en meget fin 9-hullersbane hvor alle der vil, kan prøve at spille 
golf uden grønt kort.

Til kortspilstræningen er der en stor puttinggreen og et nyt 
kortspilsområde. I løbet af 2014 bliver der også bygget tag over 
drivingrangens udslagsmåtter. Her er der også et komplet klubhus 
med restaurant, proshop og omklædningsrum.

Klubhuset på Edenhof.

Golfbutikken.

Hul 18 på Söderby.

Söderby Golflodge.



4948

Upsala Golfklub – mere end bare golf

DET VAR I UPSALA Golfklub golfen blev intro-
duceret i Uppland. Klubben blev grundlagt 
1937, hvor man frem til starten af 60’erne, 
spillede på en 9-hulsbane i Hågadalen i 
udkanten af Uppsala. I 1964 blev den nye 
18-hulsbane ved Håmögård i Läby indviet 
omkring 10 kilometer udenfor Uppsala, hvor 
man idag tilbyder golf på 36 huller.
 
I AUGUST 2007 blev en totalrenovering af 
18-hulsbanen begyndt – greens, teesteder og
fairways. Renoveringen var helt færdig til  
sæsonstarten maj 2010. Klubben har benyttet 
sig af den absolut seneste teknologi, når det 
gælder drænering, vanding, afløbsgrøfter og 
udbygning af greens, fairways og teesteder. 
Det indebærer at greenfeegæster og medlem-
mer i Upsala Golfklub har adgang til en bane 
som bare bliver bedre og bedre med årene. 

I Upsala GK spiller du på en 18-hulsbane i absolut topklasse når det gælder greens, greenområder, fairways 
og teesteder. Upsala Golfklub blev i 2013 rangeret som 27’ende bedste golfanlæg i Sverige i følge GolfDigest.

Klubben blev i 2013 rangeret som nummer 
27 i Sverige af GolfDigest, og mange spår at 
fremtidens Upsala Golfklub bliver en af de 
bedste i Mälardalen, måske i hele Sverige. 
Idag tilbydes der her en 18 hulsbane par 72 
af mesterskabskarakter, en 9-hulsbane i fuld 
længde par 35, og en kortere 9-hulsbane par 31, 
der er en pay-and-playbane, som nybegyndere 
og seniorer sætter meget pris på. Til sæsonstart 
2013 blev drivingrangen desuden ombygget.
 
ET GODT GOLFANLÆG består ikke bare af 
golfhuller, men også af klubhuset, restau-
ranten, shoppen og et komplet udendørs-
område. Klubben har derfor renoveret 
klubhuset, restauranten, køkkenet, shoppen  
og udendørsserveringen. Mange tilfredse 
gæster besøger klubben i løbet af sommeren 
og kører fra Uppsala for at spise frokost ude 

Upsala Golfklub er Uppsalas bynære golfbane, 
kun 10 kilometer fra centrum af Uppsala.
Klubben samarbejder med de fleste hoteller 
i Uppsala.

For mere info besøg www.upsalagk.se. For 
booking af starttider ring +46 (0)18-46 01 20 
eller besøg www.golf.se.

UPPLAND

i Upsala Golfklub. 2013 blev Upsala Golfklub, 
som den sjette klub i Sverige, GEO-certificeret 
(Golf Enviroment Organization) hvilket inde-
bærer at klubben idag har den højeste miljø-
certificering der kan opnås i Europa.

– REJSTE TIL ÅLAND uden at vide hvad jeg 
ville opleve – et døgn senere rejste jeg hjem 
med et smil på læberne. 

– To runder på sjove og meget fine baner  
af helt forskellig karakter. Vi blev mødt med 
perfekt service både i proshoppen, recep-
tionen og restauranten. Kommer gerne til-
bage og vil varmt anbefale til mine venner, 
siger Peter Wessberg fra Eskiltuna i Sverige.

De hurtige 2 – 2,5 timers færgeforbindelse 
mellem Sverige og Åland, med mulighed for 
taxfree shopping ombord, bidrager sam-
men med de gunstige pakkepriser til at gøre 

Ålands Golfklub ligger på næsset mellem to fjorde i Kastelholm på det nordøstlige Åland. Hvert år 
lokkes over 10 000 golfgæster til de naturskønne baner og den venlige atmosfære omkring Kastelholm.

Ålands Golfklub til Østersøens golfperle.

ÅLANDS GOLFKLUB tilbyder to 18-hulsbaner, 
‘Slottsbanan’ og ‘Kungsbanan’ samt den nye 
par 3 bane ‘Prinsessan’. ‘Slottsbanan’ ligger 
spredt ud langs bugten ‘Slottsundet’. Her spiller 
du golf på gamle kongelige Jorde. Med sin 
parklignende karakter og storslåede udsigt 
over Ålands middelalderslot: ‘Kastelholm slot’ 
er det svært at finde en smukkere beliggen-
hed. Derfor et der blevet til mange af vore 
spilleres absolutte favorit. Søger du lidt større 
spillemæssige udfordringer er ‘Kungsbanan’ 

Ålands Golfklub
www.agk.ax
info@golfclub.ax
Telefon +358 (0)18-41 500

Golf Åland All in One pakke inklusiv færgefart, 
overnatning & golf reserveres enkelt via
Ålands Turist & Konferens Ab
www.turistkonferens.com
henrik@turist-konferens.ax eller
Telefon +358 (0)18-15 987.

Ålands Golfklub i Kastelholm 
– golfperlen i Østersøen

den rette, med en blanding af åbne og smalle 
huller i et naturskønt og kuperat skovområde.

Anlæggets hjerte er klubhuset. Her er der 
istandsatte omklædningsrum med bad og sauna 
og en meget velassorteret proshop, som bliver 
drevet af klubbens headpro, Chris Waldron.

GOD MAD ER MED til at højne oplevelsen af en 
perfekt golfdag. På fine sommerdage trives 
restaurantens gæster i den imødekommende 
udendørsservering. Ejer parret Hasse og 
Bitte, ønsker alle golfere velkomne til den i 
år renoverede restaurant.

ÅLAND
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Montörsbacken 4, Söderhamn  •  +46 (0)270-266 200  •  www.hotellsoderh.se

HotellS ö d e r H.
Montörsbacken 4, Söderhamn

0270-266 200
www.hotellsoderh.se

Bestil golfpakke fra SEK 800! 
-  en nat, delt dobbeltværelse 
-  en greenfee/person 
-  adgang til relaxafdeling med indendørspool, dampbad  
 og motionscenter 
-  fri overvåget parkering 
-  morgenmadsbuffet

Pakke med mad og logi
Pakke med overnatning og greenfee i “Torpet” fra 
SEK 500 per person. For mere information kontakt 
sekretariatet på kansliet.sdgk@gmail.com eller 
telefon +46 (0)270-28 13 00.

Söderhamns GK, 835 Sofieholm, 826 91 Söder-
hamn. For tidsbestilling ring +46 (0)270-281 300 
eller se www.golf.se. For mere information se 
www.soderhamnsgk.com.

AT SPILLE PÅ DENNE velplejede golfbane 
er altid en herlig udfordring samt en dejlig 
spadseretur i naturskønne omgivelser. Et 
af banens kendetegn er de mange gamle 
sæterhytter der pryder stort set alle huller.

Söderhamns GK har udviklet sig til en 
af det sydlige Norrlands bedste og vel-
plejede anlæg med stort fokus på finish og  
helhedsoplevelse. Golfklubben tilbyder en 

Hälsingekystens perle!
Söderhamns GK er en skov-og parkbane i smuk natur ved Hälsingekysten 
mellem Gävle og Hudiksvall, kun to timers køretur fra Stockholm. 

dejlig restaurant med alle bevillinger som 
serverer alt fra husmandskost til à la carte. 

Klubben har desuden en velassorteret 
proshop, golfpro, drivingrange, trænings-
område og båse til campingvogne/mobil 
homes. 

Ved hul 10 ligger det nyrenoverede 
vandrerhjem Torpet med 12 senge som 
udlejes til meget overkommelige priser.

HÄLSINGLAND

HØJ SANDSYNLIGVIS IKKE. Men at spille en 
runde på Klövsjö-Vemdalens Golfklub giver 
også den mest inkarnerede og trænings-
fokuserede golfer en stor golfoplevelse. 
Fjeldvidderne er sandelig storslået, men 
18 – håls skovbanen er også udfordrende 
og rig på variation. Bliver du træt af at slå 
lange slag ind i skoven, kan du altid benytte 
klubbens 9-huls par 3 bane i landligt miljø, 

Klövsjö-Vemdalen – et komplet anlæg
“Spørgsmålet er om der findes et bedre anlæg når det drejer sig om at 
kombinere golfspil med andre oplevelser i naturen såsom, fiske i fjeldet, 
fjeldvandring og jagt”*

Klövsjö-Vemdalens Golfklub
Box 147, 840 32 Klövsjö
For mere information ring +46 (0)682-23 176  
eller mail kvgk@telia.com. Reservering af  
golfpakke www.kvgk.se.
Proshop +46 (0)760-39 12 22 
Restaurant +46 (0)722-23 53 53
 * fra bladet ‘Svensk Golf’

eller book en træningstid med klubbens 
PGA- pro, som også står for den velassorterede 
proshop.

Mellem banerne ligger ‘Fæbokrogen’ som 
serverer dagens ret eller à la carte efter en 
lang dag på fjeldet.

Bliver det bedre? Meget usandsynligt mener 
vi, og tydelivis andre end os, så reserver et 
godt bord i tide.

JÄMTLAND

ÖSTERSUND-FRÖSÖ GOLFKLUB  tilbyder et golfanlæg med pro, res-
taurant, driving range, et stort træningsområde og en velassorteret 
proshop. Dette supplerer de fine golfbaner – 18-huls sløjfen, 9-huls 
pay and play-bane samt en eventyrsbane. I Östersund-Frösö Golfklub 
er der et golfalternativ til alle!

Östersund-Frösö Golfklub 
– Sveriges bedste golfoplevelse?
Et besøg  i Östersund-Frösö Golfklub plejer ikke at efterlade nogen uberørt.

Östersund-Frösö Golfklub
Kungsgården 205
832 96 Frösön 
Telefon +46 (0)63-57 60 30 eller 
besøg www.ofg.nu, shop +46(0)63-57 91 90, 
golfkrogen +46 (0)63-664 95 00.

Anlægget, der ligger i Frösöns sydlige ende, indrammes af den 
fantastiske udsigt over Storsjön og fjeldverdenen i Jämtland. 
Dette bliver ekstra tydeligt ved 18-hulsbanen som er af kuperet 
parkkarakter med ophøjede greens til at udfordre spilleren. 

Åbningshullet bliver ofte nævnt som et af landets bedste åbnings-
huller og inden du slår ud på hul 1 er rådet at du løfter blikket, 
tager en dyb indånding og lader dig inspirere af de fantastiske 
omgivelser. 

Efter afsluttet runde hviler du ud i restauranten og opsummerer 
en herlig golfoplevelse. Sveriges bedste? 

Det er i hvert fald Östersund-Frösö Golfklubs mål.

BURVIK TILBYDER ET golfanlæg i høj klasse 
– for alle, naturligt tilpasset Roslagsnaturen 
med alt hvad den tilbyder af bakkede enge, 
mægtige egetræer, stejle bjergsider og 
snoede vandløb. Udover en anerkendt fin 
bane, hvor især greens er værdsatte, så har  

I vidunderlig smuk Roslagsnatur, cirka en time fra Stockholm ligger 
Burvik, som ifølge GolfDigest, er tredje bedste golfbane i Uppland.

Burvik desuden en bane fra rød tee tilpasset 
i længde, så også kvindelige golfere får en 
sjovere golf, hvor de kan bruge alle køllerne 
i bag’en. 

I dag er der cirka 165 huse rundt om 
banen og området udvikles fortsat med nye 

Burvik Golf Resort – en af Sveriges rigtige golfperler*

Meget prisbillige golfpakker i forskellige 
prisklasser med overnatning i hytter, 100 meter 
fra første tee. Der er både buggies og trolleys 
til udlejning.
Burviks GK ligger langs vej 282 mellem Edsbro 
og Knutby. Ring +46 (0)174-43060 eller mail 
info@burvik.se.
www.burvik.se

* ifølge Svensk Golf

huse og anden beboelse. For tiden er der 
både nye huse og grunde til salg. Her kan 
man bo behageligt i sin fritid eller hele året, 
og det sociale liv er meget omfattende, med 
golfen som det naturlige fælles udgangs-
punkt.  

Burvik har også de populære golfpakker 
hvor man bor i golfhytter kun 100 meter fra 
første tee, moderne udrustet for egen hus-
holdning. Men vil du ikke selv lave mad, er 
der den værdsatte Golfrestauranten at ty til. 
Og skal din golf forbedres så er PGA pro Ulf 
Anderson klar.

UPPLAND



Vi tager Long Stay  
op på et nyt niveau!

Gør som tusinder af andre golfspillere – skift regn og slud ud med sol, 
nyklippet green og et behageligt møde med ligesindede. Altid med valgfri 

ankomstdag og vores egne værter på stedet – klar til at hjælpe dig!

Har du spørgsmål om Long Stay eller vores kortere golfrejser? Så ring til os på +46 8 458 00 00

4 uger med fri    

  golf fra SEK  7.795:-

og weekendture 

3 nætter med fri golf fra SEK 2.395:-

+46 8 458 00 00 | www.sunbirdie.dk | info@sunbirdie.com

Fri golf på ”Lilla Valderrama”
SPANIEN, COSTA VALENCIA – PANORAMICA

4 uger med fri golf, SEK 7.995:-
3 nætter med fri golf, SEK 2.395:-

4 uger i lækker lejlighed med to soveværelser  
inklusive fri golf og frie rangebolde!

Drømmegolf på Costa Calida
SPANIEN, COSTA CALIDA – MAR MENOR

4 uger og medlemskap, fra SEK 9.495:-
3 nætter med 2 greenfee, SEK 2.995:-
4 uger i 4-stjernet lejlighed på banen og  
medlemskab af 6 (!) Jack Nicklaus-baner.

Ny og herlig feriebolig i Lagos!
PORTUGAL, ALGARVE, LAGOS – MARINA CLUB

4 uger med 16 greenfee, SEK 12.995:-
3 nætter med 2 greenfee, SEK 3.295:-

Herlig feriebolig centralt i det charmerende Lagos 
med golf på fantastiske Onyria Palmares.
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Golf & kultur på Costa Dorada
SPANIEN, COSTA DORADA

4 uger inklusive ubegrænset golf, SEK 7.795:-
3 nætter med fri golf, SEK 2.595:-

Her bor du i byen ved havet (en time syd for  
Barcelona) og spiller frit på Lumines 45 huller.


