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Sverige har cirka 500 golfbaner. I magasinet Golfperler presenterer vi 40 av de beste anleggene og 
krydrer med noen andre nordiske perler. 

I årets nummer blir du også kjent med noen av Skandinavias mest lysende golfstjerner. Svenske Caroline 
Hedwall ble historisk i fjor da hun dominerte fullstendig i Solheim Cup. Danske Thomas Bjørn har gjort 
et eventyrlig comeback og hadde et fantastisk år i 2013. I Norge regjerer Suzann Pettersen. I 2013 tok 
hun fire tunge titler på LPGA-touren, hvorav en major, og klatret til andreplass på verdensrankingen.

Hvorfor ikke satse på en ferieuke eller en langhelg og gjøre en tour på svenske baner 
i sommer? Bli med i vår konkurranse og vinn en fin golfpakke. Läs mer på side 14 og 
du kan vinne det første stoppet på din egen tour.   

Velkommen til å oppdage Sveriges beste golfperler med oss.
God fornøyelse!

Pär Fischerström

Er gresset grønnere på andre siden av grensen?
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Hun har vokst opp fort. Etter suksessåret 2013 er Caroline Hedwall ute på seierstokt.
Tekst: Linda Eriksson Foto: Getty Images 

HISTORISKE
HEDWALL!
Caroline ”Carro” Hedwalls prestasjoner i fjor gjorde 

henne historisk. Etter å ha vunnet samtlige fem 
matcher i Solheim Cup satte hun også slett då den 
avgjørende putten.

– Den uken vi spiller Solheim er fantastisk spesiell. 
Matchspill er min sterke side, men vi spiller ikke det så ofte. Vi har 
det veldig moro sammen, og det er lett å få en god stemning i det 
europeiske laget. Jeg tror det kan komme av at vi har vokst opp 
med mer fokus på lagsport enn det amerikanerne har.

I 2011 spilte hun sin første Solheim cup som rookie. I fjor var hun 
en av det aller mest rutinerte spillerne på det europeiske laget. Hun 
regnes også som en av de absolutt beste golfspillerne i verden, selv 
om hun har vunnet mer på lag enn hun har gjort individuelt. 

Hva er forskjellen på å spille på et lag og spille individuelt?
– Jeg vokste opp med lagsporter som innebandy og fotball, så 

jeg har det i meg. Det hender jeg savner akkurat den lagånden, og 
derfor gleder jeg meg alltid veldig til lagturneringer. Samtidig er jeg 
litt kontrollfreak, så en individuell sport som golf passer meg himla 
bra. Det er bare et ekstra pluss å få spille på lag en gang i blant. 

Hva er dine største utfordringer i spillet?
– Det er helt klart tålmodighet. Jeg jobber slett med å bli mer tål-

modig, for jeg er alltid veldig ivrig og rastløs. Det er lett å være rolig 

når det går bra, men en golfturnering er jo ganske lang. Det er fire 
dager og 72 hull. Jeg prøver å tenke at alle hull er like viktige, prøver 
å være ”på” fra første stund, og sette meg nye målsettinger på hver 
runde. Da klarer man å holde fokus helt fra torsdag til søndag.

Mener du at det hender du gir opp litt?
– Jeg gir ikke opp, men når jeg spiller opp mot mitt beste får 

jeg et slags tunnelsyn. Da er det bare meg og ballen. Hvis det 
begynner å gå litt tregt så kan jeg lett miste fokus. Det er derfor 
tålmodighet er så viktig. Og jeg kan ha litt vanskelig for å finne 
fokus helt fra starten av, hvis det ikke dreier seg om matchspill.  
Da har jeg steinfokus!

Hva er ditt store mål i karrieren?
– Min store visjon er selvfølgelig å bli nummer en i verden en 

gang. Men jeg tenker å ha en lang karriere, så jeg stresser ikke. 
Først skal jeg vinne på LPGA! I fjor kom Carro på tredjeplass tre 
ganger på LPGA-touren. Så at hun kan klare å hente hjem en 
førsteplass virker åpenbart. Så lenge det er bare henne og ballen.

“Jeg er best når det er 
bare meg og ballen
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Lett på foten
Pumas Faas Lite Mesh er en 

behagelig lettvektsko med 

svært gode pusteegenskaper. 

Den holder garantert føttene 

fine avkjølt og har samtidig en 

komfortabel og holdbar såle 

som tilpasset fotens naturlige 

bevegelser. En lettere sko 

finner du ikke!

Prisen er SEK 795.

Jordens eco-ball
Dixon Earth er verdens første 

miljøvennlige golfball – tvers 

igjennom. Ballen produseres 

fullstendig uten bruk av 

giftige tungmetaller og er helt 

resirkulerbar, uten at det går 

utover kvalitet eller spillfølelse.

Vi liker det! Dixon Earth slår 

de fleste todels-baller, men er 

også en sterk konkurrent til 

mange tredels-baller.

Koster cirka SEK 349 for et 
dusin. 

Din perfekte 
golfpartner
Nikon COOLSHOT er en kom-

pakt og lett avstandsmåler 

som ligger perfekt i hånden 

takket være sitt ergonomiske 

design. Med målingsmetoden 

”nærmeste målprioritet” 

får du garantert nøyaktige 

avstandsmål til både bunker- 

og fairwaykanter og til flagget 

på greenen. Nikon COOLSHOT 

er vanntett og har en måler 

avstander mellom 10 og 550 

meter. 

Koster cirka SEK 2 990.

Køllen for alle
Uansett hcp så kan du slå 

lengre med denne køllen. 

TaylorMade SLDR har lavt 

tyngdepunkt som sitter 

nær trefflaten. Det gir en 

høy utgangsvinkel og lav 

spinn, samtidig som du får 

høyere ballhastighet. Det lave 

tyngdepunktet skapes av 

en stor vekt på 20 gram som 

sitter i sålen på køllen. Du kan 

også flytte vekten for å skape 

fade-vekting eller draw-vekting 

i hodet. 

Pris cirka SEK 3 995.

Langballar – check! 
Denne driveren fra Cobra 

er sprekkeferdig av smart 

teknologi for å få bedre 

lengde og mer kontrollert 

ballbane. Her får du åtte unike 

loftinnstillinger å justere 

etter vær- og baneforhold og 

køllehode som alltid er square 

ved balltreff. Golfkøllen har 

dessuten en stor trefflate for 

lengre og rettere drives ved 

off-center treff. 

BiO CELL finnes i fem fine 

farger og koster SEK 2 695.

FORE you!
En ny sesong venter. Og man kan si hva man vil om 
utstyr, men det er jo stas å lade opp til årets første runder 
med en bra kvalitetsutrustning. Her har vi valgt ut noen 
favoritter, bare for deg!
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– Å FOTOGRAFERE golfbaner er en form for landskapsfoto-
grafering som er helt fantastisk. Miljøene er ofte ekstremt vakre 
i mine øyne, med de skulperte landskapene. Det finnes mange 
utfordringer når man fotograferer baner; lyset, skyggene, vink-
lene og hullene. Folk er ofte i godt humør på golfbaanen, noe 
som gjør det hele mye morsommere. 

PETER HAR I løpet av årene rukket å besøke over 100 svenske 
baner. 

– Svenske baner står seg bra sammenliknet med de inter-
nasjonale, både med tanke på standard og spillkvalitet. Vi har 
en lang tradisjon med flinke golfbanearkitekter og sitter på en 
slags nasjonalskatt med fine baner, sier Peter, som også elsker  
å reise. Og det blir det mye av i jobben. 

– Jeg har besøkt Danmark, Thailand, Marokko, Florida, Sør- 
Afrika, De Forente Arabiske Emirater og India, for å nevne noen få.

SINE FØRSTE GOLFSLAG slo Peter på Ekerum på starten av 
90-tallet. Han var der for å gjøre en jobb, men ble fullstendig 
bitt av sporten.

– Jeg sto på fairway med en wedge i hånden. Det var rundt  
70 meter til hullet, og ballen havnet rett i koppen! 

Siden den gang har han vært fortapt, men han rekker ikke 
spille så mye privat. Peter liker best å spille på baner han kjen-
ner godt, og det har sin naturlige forklaring. 

– Om det er en ny bane, eller en bane jeg ikke kjenner 
så godt, så begynner jeg å lete etter vinkler, bruker tid på å 
kartlegge banen og er ikke hundre prosent fokusert på spillet. 
Det er vel en arbeidsskade jeg må leve med. 

Peter Cordén er golfbanens mesterfotograf. Han 
har siden 90-tallet reist land og strand rundt for å 
fotografere fine golfbaner. I dag er hele verden 
hans arbeidsplass.

Peter Cordén
Alder: 56 år
Bor: Södermalm i Stock-
holm. Ateljé i Gamla  Stan
Karriere: Fotograf, grafiker, 
layoutare, AD.  Har pro-
dusert boken ”The Swedish 
Golf Experience” sammen 
med Geno Oberto.  
www.golfisart.com 

Carpe golfbanen
– med mesterfotografen

Samlingssted for golfpakker

På Golfpaket.com  nner du 
mange interessante tilbud, 
fra idylliske Bed & Breakfast 

til luksushoteller. 

En god klassi sering og en 
smart  søkemotor gjør det 
lett å  nne akkurat det du lett å  nne akkurat det du 

leter etter.

GOLFPAKKER - SPAPAKKER - WEEKENDPAKKER  - KONFERANSEPAKKER 

Velkommen til Golfpaket.com
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skulle gå veien, og det er slikt som gjør at man vinner, og ikke blir 
nummer to.

Du nevner formsvikten i 2009. Den gang sa du at du ”fell out of 
love with golf”. Hva skjedde?

– Jeg hadde jobbet hardt veldig lenge, reist mye og mistet rett 
og slett lysten. Jeg vært nødt til å tenke etter hva jeg egentlig ville: 
reise, spille eller gjøre noe helt annet? Når jeg innså at jeg ville 
fortsette med golfen måtte jeg jobbe med å legge om svingen. Jeg 
måtte finne en golfsving som passer en som er litt eldre. Jeg har 
jobbet steinhardt med det i treningen. Så det publikum så når det 
snudde i 2011 var egentlig resultatet av en reise som begynte 18 
måneder tidligere.

For noen sesonger du har hatt! Kan du matche det i år?
– Ja, det er var gøy å kommet tilbake etter 2009 og spille på det 

nivået jeg vet jeg kan. Man vet aldri hvordan det går fremover, men 
selvtilliten er på topp, treningen går bra og kroppen holder. Så 
forutsetningene er der.

To eagles på site ni i Sør-Afrika og en 62-runde i Sveits. Har du 
noengang spilt bedre?

– Det er sånt som skjer når man kommer i sonen, som vi sier. 
Men det er mye som spiller inn, ikke bare eaglene. Som spiller ser 
man andre ting enn det folk ser utenfra. I Sør-Afrika hadde jeg et 
slag på niende hull som der det var det var stor risiko for å havne 
i vannet, men som ikke gjorde det. Det var da jeg fikk tro på at det 

Thomas Bjørn er brennhet. Etter fylte 40 kan han skilte med sju topp ti-plasseringer og kroner 
sesongen med to nye Europatourtitler. I Sveits gjør han en 62-runde siste dagen og vinner omspillet. 
I Sør-Afrika imponerer han med to eagles på siste ni, og vinner med to slags margin.  
Vi fikk et intervju med den skandinaviske isbjørnen. 
Tekst: Lotta Fischerström

COMEBACK
Snakk om 
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THOMAS BJØRN
Alder: 43 år
Bor: Gøteborg
Familie: kona Pernilla og barnene Filippa, Oliver og Julie
Meritter: 15 Europatour-titler
Mål: Vinne Ryder Cup 2014, spille OS 2016 og vinne en major
Svensk golfperle: Hills, tett fulgt av Tylösand och Falsterbo
Danske golfperler: Silkeborg och Københavns GK 
Norsk golfperle: Miklagard

Hvordan vil du beskrive deg selv som golfere? 
– Jeg er taktisk klok på banen. Det handler ikke om å gå ut for å 

gjøre massevis av birdies. Hvert eneste par er bra. Jeg opptatt av å 
bygge en score over 72 hull, sakte og sikkert. Har man er treg start 
og hører at noen har gått 9 under par er det lett å bli stresset. Då 
må man tenke: man kan aldri vinne på en torsdag. Det er 72 hull, 
det handler bare om tall. Mange spiller hver eneste runde som om 
det var en enkeltrunde. Jeg ser det som en 72-hullsrunde, i stedet 
for fire 18-hullsrunder, med en lang pause mellom hull 18 og 19. 

Hva er forskjellen på å komme som en fersk rookie og det å være 
en veteran på touren? 

– Når jeg var 25 var jeg i stor grad en perfeksjonist. I dag er jeg 
mer stabil. Rent fysisk burde jeg ikke ha så store sjanser. Det er 
spillere som slår 50-60 meter lengre enn meg. Men golf handler 
om summen. Jeg legger en plan. Jeg tenker at jeg kan score 66-67  
på den her banen om jeg spiller taktisk. Det er derfor man kan 
være med i den her sporten langt opp i årene.

 – Nå kan jeg gå inn i en turnering med perspektivet at denne 
uka kan jeg bli topp 15. Lykkes jeg med det kan jeg reise derfra 
med selvtillit. For 15 år siden handlet det bare om å ville, og jeg 
hadde dratt derfra skuffet.

Still going strong, altså. Hvordan ser du på golf i dag? 
– I dag er det gøy å spille golf, men det er mye annet i livet som 

også er viktig, som familien, og jeg prioriterer litt annerledes. Jeg 
har reist med golfklubbene mine siden jeg var 14 år. Det er nesten 
et mirakel å kunne være med på høyeste nivå når man er 43 år. I 
andre sporter ville det vært slutt for lengst. 

– I dag tar jeg det litt mer som en morsom greie, en slags 
bonusreise.

Med 15 Europatour-titler i baggasjen, har du noen mål igjen å nå? 
– Klart jeg har det! Jeg vil være med og vinne Ryder Cup 2014 og 

spille OS i 2015, den ultimate sportsopplevelsen. Så har jeg individu-
elle  mål også. Jeg skulle gjerne klare å snike meg med i major en 
gang eller to til og kanskje vinne en gang også. 

Fortell om ditt forhold til svenske Hills Golf Club.
¬ For fem år siden flyttet vi tilbake til Gøteborg og ble veldig godt 

mottatt. Vi kjenner oss hjemme her. Det er en bra bane, fantastiske 
treningsmuligheter, bra klubb og et bra sted for barna å være med. 
Samtidig gir det meg muligheten til å spille på en tøff bane. Når man 
ser hva de har gjort med golfbanen tar de veldig store steg. Jeg har 
glad man har visjoner om å bygge noe i Skandinavia som man kan  
være stolt over, også i internasjonal målestokk.

Det lite fristende å kalle deg svensk for tiden. Får vi gjøre det? 
– Ja, om du ikke sier noe til Danmark (latter). Jeg elsker Danmark 

og kommer alltid til å være dansk. Det er landet jeg representerer og 
det gjør jeg med stolthet. Men jeg har svensk kone og svenske barn, 
og landet er en stor og viktig del av livet mitt. 

– I og med at hele verden er min lekeplass så har jeg ikke egentlig 
noen fast tilhørighet, men jeg har tatt til meg sverige som hjemmet 
mitt, og har det bra når jeg er her, særlig på sommeren på Skaftö. 

“Man kan 
aldri vinne på 

en torsdag
COMEBACK
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greener, korthullsbane og svingstudio. Titleist National Fitting 
Center finner du også her. 

Naturskjønne Kongsberg – utenom det vanlige
Kongsberg Golfbane er en av Norges fineste og mest renommerte 
golfbaner. Den vakre skog- og parkbanen, som er designet av 
Jeremy Turner, ligger kun fem minutter fra Kongsberg sentrum, i 
naturskjønne omgivelser mellom Skrimfjellene og Lågen, og har en 
spennende layout. 

Banens 18 spektakulære og varierte hull kan by på flere strategiske 
vannhindre, over 70 sandbunkere og store, til dels ondulerte greener 
som vil utfordre golfspillere på alle nivåer. Kongsberg Golfbane 
har også flotte treningsfasiliteter med en stor driving range og flere 

forskjellige greener og treningsbunkere. 
Golfbanen kan også by på med en morsom 
korthullsbane som passer perfekt for alle 
som ønsker å prøve seg på golf. 

I proshopen er det mulig å booke en 
protime med en av banens PGA pro’er, 
leie traller og kjøpe det siste innen både 
klær og golfutstyr. Restauranten har en 
stor utendørsterrasse. 

Holtsmark golf  – inne på sitt 11 år
Holtsmark Golfbane finner du i Sylling,  
en naturskjønn bygd, der hvor Lierdalen  
og Holsfjorden møtes ved idylliske  
Svangstranda. Klubben er landets 
største. 

Oslo GK – med sub-air under alle greener 
Oslo Golfklubb er landets eldste, stiftet i 1924, og en av de to høy-
est rangerte baner. Golfbanens beliggenhet på Bogstad, bare 
15 minutter fra Oslo sentrum, og dens høye kvalitet medfører at 
mange ønsker å spille den. Cirka 30 000 runder fra medlemmer og 
gjester i perioden primo mai til medio oktober.

Golfbanen karakteriseres som en lett kupert parkbane hvor 
hullene på back-nine hovedsakelig ligger til Bogstadvannet. 
Klubben har kafe med alle rettigheter, dusj- og garderobefasiliteter, 
driving range og pro shop med godt utvalg.

Golfbanen ble totalrenovert i 2008 og er nå den mest teknisk 
avanserte bygget golfbane nord for Alpene. Banen har krypkvein 
på tee, green og fairways, sub-air under alle greener og et trippelt 
dreneringssystem samt et ekstensivt vedlikeholdsprogram for å 
holde banen i topp stand. 

Miklagard med passion før golf
Miklagard er en bane med brede fairwayer omkranset av små og 
store bunkere. Enkelte hull har skogsområder i spill, og andre 
har små “innsjøer”. Felles for dem alle er at du avslutter på store 
kvalitetsgreener. Miklagard har alltid vært kjent for greenkvaliteten, 
som uten beskjedenhet kan sies å være i verdensklasse. Banen har 
sub-air system under alle greener. Mesterskapsbanen  er kåret til 
Norges beste de siste 12 år, og er inne på topp 100 i Europa.

Golfbanen har et spennende særpreg da alle hullene på banen 
har fått navn etter norrøne guder og konger. Anleggets design er 
tilsvarende inspirert av den norrøne historien. Miklagard har gress-
utslag på drivingrangen med Titleist rangeballer. På treningsfeltet 
kan du benytte nærspills – og wedgeområdet, to store trenings-

Norge tilbyr storslått natur og flott golf! 
Vi har sett nærmere på fem av de norske perler. Oslo GK

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
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Av drevne golfere beskrives Holtsmark ofte som  
en av Norges beste. Bak suksessen står den inter-
nasjonalt berømte golfbanearkitekten Robert 
Trent Jones II. Han har selv uttalt at Holtsmark 
befinner seg i absolutt fremste rekke blant de 
baner han har signert verden over. Her finnes 
alvorlige vansker for den rutinerte golfer og 
enklere valgmuligheter for nybegynneren. 

Går du en runde på Holtsmark, blir du slått 
av den særegne og til dels dramatiske naturen 
hvor dype ravinedaler skaper liv i landskapet og 
utfordringer for mange golfere. På Holtsmark 
finnes også en morsom 9 hulls bane med par 3 og 
par 4 hull. Dessuten finnes en stor drivingrange 
med mulig utslag fra gress, 
stort nærspillsområde med 
puttinggreen, pitch- og chip 
område. 

Lang spillesesong på 
fantastiske Larvik
Larvik Golfbanes 18-hulls-
bane utgjør kjernen i et av 
Norges fineste golfanlegg. 
Banen er designet av den 
svenske banearkitekten 
Jan Sederholm, og er en 
parkbane med seaside-preg. 
Lengden, vinden, roughen 

Miklagard

Holtsmark Golf

Oslo GK

Larvik

og strategisk plasserte vann og bunkre gir 
utfordringer for spillere på alle spillenivåer. 
Larvik er en av de baner med lengst spille-
sesong i Norge. Banen har internasjonal 
standard og har vært vertskap for både Ladies 
European Tour 2009 og European Challenge 
Tour 2006. Verdensspillare som Colin Mont-
gomerie, John Daly og Jesper Parnevik har 
spilt på Larvik og Norges egen Suzann  
Pettersen har vunnit trofeer på Larvik Golf-
bane. Larvik har også et flott trenings- og 
rekrutteringsområde med 9-hulls korthulls-
bane, puttinggreen, gressutslag, matte-
utslag, øvingsbunker og pitchområde. 

SUZANNS
SEIERÅR

SUZANN PETTERSEN
Bor: Orlando, Florida
Medlem i: Oslo GK  og  Bay Hill Club & Lodge
Majorseire: LPGA Championship 2007 og 
Evian Championship 2013
LPGA-seire: 14
Verdensranking: 2

...og hun klatret til andreplass 
på verdensrankingen, rett bak 
koreanske Inbee Park. Etter en 
strålende amatørkarriere som ble 
toppet med seier i British Girls 
1999 og VM 2000 ble Suzann proff 
som 19-åring. Allerede i debut-
sesongen på Europatouren tok 
hun sin første seier: French Open. 
Suzann ble nummer to på ”Order 
of merit” og kåret til ”Rookie of the 
year”. I 2003 var tiden moden for 
debut i den øverste ligaen: LPGA- 
touren.

Den virkelige gjennombrudd-
sesongen var 2007 da det ble hele 
fem seire. Kronen på verket var 
førsteplassen i LPGA Championship, 
Suzanns aller første majorseier.

Noa av det Suzann selv setter 
høyest på merittlisten, ved siden 
av majorseirene, er Solheim Cup – 
lagspillet mellom Europa og USA. 
Der har hun vært deltatt syv ganger 
og tre ganger har hun bidratt til 
at Europa har gått seirende ut av 
duellen, som regel etter nervepirr-
ende oppgjør.

Hva en magisk sesong Suzann 
Pettersen hadde i 2013! Hun 
vant sin andre majortittel i Evian 
Championship. Seier i Solheim 
Cup. Totalt fire seire på LPGA-
touren...

20
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Konkurrer om åtte heftige golfpakker. Alle priser er for to personer, og både greenfee og overnatting 
med frokost er inkludert. Alt du behøver å gjøre er å lese Golfperler nøye og svare på spørsmålene 
nedenfor. Fortell oss gjerne også hva du liker best og dårligst med avisen.

KONKURRANSE
Årets vinner skal svare på åtte spørsmål:

1. Finn navnet på minst to feriedestinasjoner som ligger i nærheten av S:t Arild golfklubb.
2. Når stod Ringenäs sine konferanselokaler klare?
3. Hvor mange leiligheter finnes det i Söderby Golf Lodge?
4. Hva heter Skinnarebos høyt verdsatte pro?
5. Ombergs golfbane ligger ved en av Sveriges største sjøer. Hvilken?
6. Hvilken annen treffsikker aktivitet enn golf kan du spille på Åda Golf & Country Club?
7. I hvilket fylke ligger Knistad? 
8. Torreby er Bohusläns eldste golfklubb, men hvor mange år feirer naboklubben Sotenäs?

PREMIER
Du kan vinner 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

Send ditt svar på mail til: tavling@provisa.se. Blant alle de flotte prisene kan du sette 
opp to favoritter på ønskelisten. Husk å skrive navn, adresse og/eller golfklubb. 
Send svaret senest 26 mai. De heldige vinnerne blir kontaktet av Golfperler og blir 
presentert på www.golfpaket.com i løpet av uke 23.

LYKKE TIL! 

Vinn FLOTTE golfpakker!
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DETTE ER HELT KLART et annerledes an-
legg. Til venstre ligger den siste greenen på 
Lakes Course og til høyre den siste på Links 
Course. Midt i blikkfanget rett frem står det 
storslåtte klubbhuset. PGA Sweden National 
i Bara er et av de heftigste golfanleggene i 
Nord-Europa. Klubben ligger halvannen mil 
øst for Malmø.

Det hersker ingen tvil om at ambisjonene 
er på topp. De to banene, som er tegnet av 
Kyle Phillips – en av verdens ledende golf-
banearkitekter, er helt ulike. Links har et 
sterkt preg av Skottland, men Lake – med 
en helt annen layout og annet gress – leder 
tankene til Florida. Likevel er du i Skåne.

– Vi har unektelig skapt en uforglem-
melig opplevelse for den som besøker PGA 
Sweden National, sier Kyle Phillips stolt.

LAKES COURSE, der Nordea Masters kommer 
til å bli avgjort 29. mai til 1. juni har en hel del 
vann. Banen har preget til en parkbane, og 
er derfor ikke like kupert som Links Course. 
Avslutningen er steintøff, og det er grunn 
til å tro at mange turneringer avgjøres på 
Lake sitt siste hull. Par fem-hullet, med vann 
langs hele venstrekanten, har en oppbygget 
green som gjør at en landing til venstre 

Europatouren kommer til PGA Sweden National i mai. Gjør som Henrik 
Stensom – kom og spill! Eller hvorfor ikke passe på å bo noen netter i et 
at av klubbhusets suiter?

Alltid beredt!
Hele sesongens starttider er åpnet for booking 
på nett, så det har aldri vært enklere å planlegge 
og komme i gang med sine runder. 

PGA Sweden National, 233 02 Bara 
For å booke golfpakke ring +46 (0)40-635 51 00 
eller mail bokning@pgaswedennational.se. 
For mer informasjon besøk klubbens hjemme-
side www.pgaswedennational.se.

i skråningen ubønnhørlig resulterer i et 
bløtt møte.

DE FØRSTE HULLENE på Links Course er 
sjenerøst utformet, men undervurder for all 
del ikke det korte femte hullet på 100 meter.  
Allerede her kan du få en stygg straff i 
scorekortet hvis du ikke svinger køllen helt 
riktig. Greenen er bortimot 40 meter bred, 
men bare 15 meter dyp. Og syvende hullet 
kan fort bli, hvis det ikke allerede er det, ditt 
signaturhull. 

Høyt, høyt opp finner blikket en dyp green 
170 meter borte, med en stor fordypning 
i midten. Som regel har du vinden rett i 
ansiktet. Alt i alt byr Links på det man til 
hverdags pleier å kalle ”utfordringer”. Du 
tar deg frem i et kupert terreng, til store 
greener, med lumske bunkere og skråninger 
på veien.

Hele anlegget, med de to banene, 
treningsmulighetene i PGA Golf Academy 
og klubbhuset med sine 16 elegante suiter, 
samt den eventyrlige utsikten over banene 
minner om noe langt ifra Jantelovens land. 
Å spise en god middag, nyte natten og spille 
internasjonal drømmegolf har aldri vært 
enklere enn nå.

Gjør som Europatouren – spill på PGA Sweden National

SKÅNE
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DET SKÅNSKE LANDSKAPET er bølgende, lett 
kupert og veldig, veldig vakkert. Et perfekt 
bakteppe for Rönnebäck Golf Clubs høye 
ambisjoner og målrettede golfsatsing. I løpet 
av hårene har klubben befestet sin posisjon 
på golfkartet i Skåne. Enestående vedlike-
hold og finish plasserer Rönnebäck Golf Club 
på den svenske topplisten når det gjelder 
greener og greenområder. Enkelte tourspill-
ere hevder til og med at greenene holder 
absolutt verdensklasse.

Er du greenfeegjest ønskes du velkommen 
av 18 krevende hull spredt ut over nesten seks 
kilometer. Spilleglede og kvalitet er gjennom- 
gående for designet, og greenene er bygget 
opp etter USGA sine rettningslinjer, sådd 
med gress av typen Penn A4 som gir best 
mulig spillfølelse og presetasjoner.

Rönnebäck Golf Club har en smart medlems- 
policy som danner grunnlaget for klubbens 
tilgjengelighet, hurtighet og stimulerende 

Rönnebäck Golf Club
– en skånsk bane som bare blir bedre og bedre
Rett utenfor Malmø ligger 18 utfordrende hull fordelt ut over 5 990 meter, greener i absolutt verdensklasse og en inspirerende 
skånsk natur. Rönnebäck Golf Club er en av Skånes mest respekterte baner – her venter golf slik golf var ment å være.

 

Rönnebäck Golf Club er nå med i Sydpoolen 
Fra og med 2014 er Rönnebäck Golf Club med i 
Sydpoolen. Som medlem har du mulighet til å 
spille på rundt 65 baner i Skåne og Blekinge til 
riktig så overkommelige greenfeepriser.

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

golfrunder. For den som er på utkikk etter 
en ny hjemmeklubb finnes det flere ulike 
medlemsalternativer og gode tilbud å velge 
mellom.

For de som vil utvikle sitt golfspill – 
nybegynnere like fullt som proffer – tilbyr 
Rönnebäck Golf Academy et av Sydsveriges 
beste treningsområder, med toppinstruk-
tører og innendørshall for vintertrening.

FØR ÅRETS SESONG har det blitt gjennom-
ført flere endringer. Borte er rød, blå, gul og 
hvit tee og i stedet har Rönnebäck Golf Club 
fått tee 43, 52, 60 og 64, som gjenspeiler hvor 
lang banen er hvis man legger til to nuller. 
Det innebærer også at rød tee, det vil si 43, 
har blitt rundt 700 meter kortere, noe klubben 
håper vil gi ennå mer spilleglede.

Etter en lang dag på banen er det godt å 
dukke inn i Rönnebäck Golf Clubs hyggelige 
klubbhus. Shopen legger til rette for god 

SKÅNE
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”golfshopping” med et godt og variert ut-
valg. Men det aller best har man det nok 
likevel i Restaurant Rönnebäck, der det 
serveres god og vellaget mat, midt i det 
skånske landskapet.
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BOKSKOGENS GOLFKLUBB har to 18-hullsbaner som ligger mellom 
Torups Nygård og sjøen Yddingen, en 20 minutters biltur utenfor 
Malmø. Innkjørselen til golfklubben har ofte blitt kalt den ”vakreste 
ankomsten til en svensk golfbane”.

Greenene holder meget høy kvalitet og er raske. Banerne holder  
samme kvaliteten, men har ulike særpreg. Gamle banen er en 
parklignende bane, har under flere tourspill blitt satt pris på av topp-
golfere fra hele verden. Med seks tees å velge mellom bestemmer du 
selv hva slags utfordring du ønsker. Nye banen er en ”naturbane”, 
som med sin kuperte profil byr på en enestående naturopplevelse. 

Driving rangen som åpner i ny drakt i juni i år innbyr til trening, 
sammen med instruktørene og klubbens sekshulls treningsbane. I 
klubbhuset – et fint gammelt gråsteinsbygg – finner du garderober, 
restaurant, golfshop og moderne konferanserom. Maderiet på Bok-
skogen driver restaurant, i fantastiske omgivelser midt ute i skogen.

Leser man i historiebøkene kan man konstantere at Bokskog-
ens GK ligger på historisk mark. Den 13. Desember 1963 ble klub-
ben grunnlagt under navnet Bokskogens Golfbaneforening, og  
utviklingen av Sveriges mest moderne golfanlegg hadde begynt. På 
Nye banens sjette hull har kong Karl XII og hesten hans hvilt seg 
under et eiketre.

Bokskogens GK – en total golfopplevelse i et unikt miljø
Bokskogens GK tilbyr deg to naturskjønne, utfordrende og 
velholdte golfbaner av ulik karakter. Klubben har i mange 
år vært rangert som en av de absolutt beste i Sverige.

Bokskogen samarbeider med Scandic hotell i Malmø, og en hel del andre hoteller i 
nærområdet. Bokskogens Golfbaneforening og Bokskogens Golfklubb har blitt kåret 
til Årets mest juniorvennlige golfanlegg i Sverige! Maderiet vant ”Sørsveriges beste 
golfrestaurant 2013”.

Bokskogens GK 
Torupsvägen 408-140, 233 64 Bara
Telefon +46 (0)40-40 69 00, mail info@bokskogen.com
For mer info besøk 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 – spill på en links

DET SANDHOLDIGE underlaget bidrar til 
de delikate fargene. Fairways og foregreen 
er klipt lave. De faste, raske greenene 
er vel voktet av bunkere, men har også 
åpninger for lave innspill. I roughen kan 
du få ”sandete” forhold. I tillegg er det 
vinden å ta hensyn til. Alt dette innbyr 
til kreativ golf. Med distinkte slag blir du 
venn med vinden. I de tynne roughene 
kan det lønne seg å spille offensivt, og i 

Her legger naturen premissene for en ekte golfopplevelse.

blant kan pitch-and-run være det beste 
valget ved innspill.

Banen er også Skandinavias mest traffik-
erte luftrom – med tanke på trekkfugler. I 
løpet av et par måneder fra slutten av august 
av kommer et stort antall fugletittere til  
Falsterbo for å beundre trekket. Til og 
med i årets øvrige måneder er det mange 
naturvenner som spaserer langs veien mot 
fyret og Ule Nabbe, den ytterste spissen.

Falsterbo Golfklubb
Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo
For booking ring +46 (0)40-47 00 78 eller 
mail info@falsterbogk.se. 
For mer info se hjemmesiden 
www.falsterbogk.se. 
For booking av golfpakker ring 
+46 (0)40-67 82 660 eller mail 
info@hotellgasslingen.com.

1909

SKÅNE
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BANEN ER EN AV få ekte linksbaner i Sverige, 
bygget på et underlag av sand fra tiden da 
landskapet lå på havets bund. Her kan man 
som regel spille året rundt – takket være den 
drenerende sandgrunnen.

Banen ligger i et naturreservat og tett 

Ljunghusen – en unik plass
Ljunghusen er en av Sveriges eldste golfklubber. Klubben ble 
grunnlagt i 1932 og ble i 1965 den første i Skandinavia med 27 hull.

inntil et fredet våtmarksområde. Flere av 
hullene grenser til Østersjøens hvite sand-
strender, med flott utsikt over havet. 

Klubbhuset er moderne, med en fin res-
taurant, stort klubbrom og møterom – alle 
sammen med utsikt over Østersjøen og golf-

Du kan booke tid online via Min Golf eller 
på telefon +46 (0)40-45 80 00. 
For mer informasjon se www.ljgk.se. Der finner 
du også informasjon om overnattingsmuligheter 
og samarbeidspartnere. 

Ljunghusens Golfklubb
Kinellsväg, 236 42 Höllviken

SKÅNE

banen. Restauranten er en av Skånes beste 
kroer, uansett kategori. I klubbhuset finner 
du også shop med godt utvalg. 

Banen utbedres kontinuerlig. En bane i 
toppklassen krever som kjent fornyelse og 
vedlikehold  ned til minste detalj, året rundt. 
De siste årene har hullene fra 10 til 18 blitt 
renovert, med nyoppførte hull og forbed-
ringer. På banen har det blitt arrangert en 
rekke store turneringer i tidens løp.

BANEN ER GODT tilrettelagt i sjøsystemet, 
noe som får spennende konsekvenser for 
golfspilleren. Den preges av vann og vind. 
Det unike naturvernede våtmarksområdet  

Flommens GK – en perle på Falsterbonäset!
Flommen er en golfbane på klassisk linksgrunn. Den strandnære banene 
preges av vær, vind og de naturlige vannsystemene som heter Flommen.

har skapt rikelig med vannhindere. Flommen 
er en virkelig utfordring for alle golfere – 
du kan miste ballen i vannet på samtlige 
18 hull. Hvert eneste hull har et navn med 

Flommens Golfklubb
Fädriften, 239 40 Falsterbo
Ring +46 (0)40-47 50 16 for å booke tid eller 
send mail reception@flommensgk.se.
For å booke golfpakke ring +46 (0)40-45 91 00 
eller mail info@hotellgasslingen.com.

tilknytning til banen. Klubben ble etablert 
allerede i 1935 av lokale caddies, noe som 
gir Flommen GK en lang og rik historie. Her 
ønsker man gjester velkommen, og atmos-
færen er åpen og avslappet, noe som settes 
pris på av golfere i alle aldre.

Flommens golfrestaurant tilbyr fersk og 
vellaget mat i vakre omgivelser. Her finner 
du noe til alle anledninger, lunsj, middag, 
høytider, konferanser og bedriftsgolf.
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S:t Arild Golfklubb – herlig golf hele sesongen

MANGE TREØYER, skogholt og idylliske 
småsjøer utgjør banens naturlige hindere. 
På S:t Arild Golfklubb finnes det til og med en 
inspirerende 9-hulls par 3-bane, komplett 
med vannhinder, bunkere og trær. Utover 
selve banen tilbyr klubben en avslappende 
atmosfære på den gamle Skånegården, en 
flott uteservering og en velassortert golf-
shop, treningsområde og drivingrange.

S:t Arild innehar fortsatt plasseringen som 
nummer 23 i Golfsverige i følge anerkjente 
GolfDigest, som hvert år ranker de 50 beste 
banene i landet.

”En layout som apellerer til alle kategorier 

S:t Arild golfklubb ligger ikke langt fra det velkjente feriedestinasjonene Viken, Mölle, Skäret og Arild. Den vakre 
18-hullsbanen, som holder høy internasjonal standard, byr på akkurat passe utfordrende golf i fine omgivelser.

av spillere. Bra på våren, bra på sommeren 
og fantastisk på høsten”.

I golfshopen finner man mer enn bare 
golfutstyr. Her har de sportige fritidsklær 
man ikke trenger å være golfinteressert for 
å sette pris på. Shopen drives av PGA pro-
fessional Peter Hansson og vant i 2012 den 
prestisjetunge utmerkelsen ”Årets Golfshop”.

”Golfkrogen” på S:t Arild drives av Kim og 
Andreas. Deres matfilosofi er enkel – mat skal 
lages fra bunnen av, med de beste råvarene 
som er i sesong og en real dose kjærlighet 
og lidenskap. I 2013 ble kroen nominert til 
en av Skånes beste Golfkroer.

Visste du att S:t Arild mange ganger har stått 
vertskap for det svenske instruktørmesterskapet, 
Telia Tour og andre store turneringer? Anlegget 
er kjent for sine fine treningsmuligheter og flere 
tourspillere velger å legge sesongsstarten hit.

S:t Arild Golfklubb
Golfvägen 48, 263 72 Skäret
For mer info ring +46 (0)42-34 68 60, mail 
kansliet@tarild.se eller besøk www.starild.se.

SKÅNE

Overnatting inklusive frokostbuffét på Hotell Erikslund, greenfee på 
S:t Arilds GK, velkomstrdrink, treretters middag, entré til Helse og Spa 
med relaxavdeling, jacuzzi, badstuer og styrketrening.       

                 

Pris 1 165 kr per person i dobbeltrom
Enkelromstillegg  295 kr
Oppgi koden ”Golfpärlor” når du booker for å benytte deg av tilbudet.

Fantastisk Golfpakke 

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

 www.starild.se 
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BÅSTAD GOLFKLUBB, som ble grunnlagt i 
1930, er Sveriges niende eldste og har som 
en av få klubber fortsatt venteliste for å få 
medlemskap. I klubbhusområdet har man 
beholdt den tradisjonelle atmosfæren, og 
her ser man ofte både kongelige og andre 
celebre gjester. Her starter og avslutter man 
gjerne en herlig golfopplevelse.

Det unike med Båstad Golfklubb og de to 
utmerkede banene er blant annet tilgjengelig- 
heten. Gjennom store deler av året er det 
gode muligheter for å komme hit og spille 
på både Den Gamle og Den Nye banen. Kun 

Båstad – mer enn bare tennis og party?
Ja, absolutt! På toppen av halvøya Bjäre ligger Båstad Golfklubb med to av landets beste 18-hullsbaner. Den Gamle 
som ble innviet allerede i 1930 har etter sin oppgradering med to nye hull blitt ennå mer sjarmerende. Den Nye Banen 
fikk et beytdelig ansiktsløft i 2013 og byr på flere nye og nyrenoverte utslagsplasser.

seks, sju uker midt på sommeren er tilgangen 
litt begrenset, da medlemmer og deres gjester 
får prioritet. 

Variasjonen og de karakteristiske banene 
bidrar også til at golfopplevelsen blir spesiell. 
Gamle Banen med sin innbunkrede greener, 
er restaurert til samme størrelse som i 1930, 
og krever gode innspill sammenlignet med 
Den Nye Banen. Sistnevnte er mer åpen, og 
her er det ofte vinden som er den utslagsgiv-
ende faktoren for en høy eller lav score.

Samarbeidet klubben har med Hotel  
Skansen og Torekov Hotel går langt tilbake i tid. 

”On Time”
Aldri har det vært lettere å booke starttid på Båstad 
Golfklubb. Hele sesongens starttider er tilgjengelig for 
booking online. Kun et fåtall er forbeholdt medlemmer. 
For mer informasjon, besøk www.bgk.se, 
send en mail til resepsjonen/kansli på 
kansli@bgk.se eller ring 
+46 (0)431-783 70.

Dette er to hoteller med meget høy standard 
som tilbyr utmerkede golfpakker på Båstad 
Golfklubb. Kombiner gjerne golfingen med en 
spaopplevelse, som tilbys på begge hotellene. 

MAT& MÖTEN har raskt etablert seg som en 
av Bjärehalvøyens mest anerkjente og best 
besøkte restauranter. I den familievennlige 
atmosfæren, med den unike beliggenheten 
rundt en av klubbens puttinggreener, tilbys 
du en fantastisk matopplevelse, uavhengig 
om du spiller golf eller ikke. 

Før du avslutter golfdagen på Båstad må 
du sørge for å få tid til et besøk i den vel-
utstyrte shopen der Per Pro er inne i sin  
31. sesong. Utvalget er enormt og passer alle 
golfere, gammel som ung. Er Per på plass i 
shopen, så be om en historie fra tiden som 
pro i Hollywood – alltid noe å sette pris på.

SKÅNE
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ARASLÖVS GOLFPAKKE har raskt etablert 
seg blant Sveriges mest populære og retter 
seg mot gjester som leter etter en pakkeløs-
ning der opphold, golf og mat er å finne på 
et sted. Golfen er naturligvis i sentrum, men 
som gjest kan du også forvente opplevelser 
for både øynene og magen.

Den nordre banen er en skogs- og park-
bane i vakker løvskog. Banen er tegnet av Sune 
Linde og er kjent for sin høye kvalitet, hurtige 
greener og avslutningshullet som markeds- 
føres som ”Sveriges heftigste attende hull”.

Den søndre banen har også skogs- og park-
karakter. Banen har raske greener og tilbyr  
et tee-markeringssystem der du selv velger 
spillelengde og vanskelighetsgrad. Banen er 

Araslöv Golf & Resort 
– her begynner en fantastisk golfopplevelse!
Rett nord for Kristianstad, en time utenfor Malmø ligger dette vakre 36-hulls golfanlegget. 

tegnet av Tomas Ryd og er hvert år arena for 
proffturneringen Araslöv Open. Utover ban-
ene finnes det treningsmuligheter på 6-hulls 
par 3-banen, treningsgreenene og rangen. 

PÅ ARASLÖV FINNER DU også en førsteklasses 
restaurant med åpningstider fra tidlig om 
morgen til sent på kveld. Her serveres alt fra 
frokost til golfpakkens treretter ”fine dining-
middag” på kveldstid. I restauranten ønskes 
man velkommet inn i en rolig atmosfære med 
mat som kompletterer golfopplevelsen. På 
begge banene er det kiosker med bredt utvalg.

Araslövs golfhotell har fin utsikt over Den 
Søndre banen og Araslövssjøen. I fine rom 
kan man lade batteriene på best mulig måte 

før morgendagens golfrunde. Alle rommene 
ligger på bakkeplan, med egen parkering og 
privat uteområde. Golfkanalen er selvfølgelig 
å finne i TV-tilbudet.

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

Ett av Sveriges mest populära golfpaket • RING +46(0)44-716 00 ELLER BOKA ONLINE!  www.araslovgolf.se

HELDAGSGREENFEE • 36 HÅL
BO PÅ BANAN • FRUKOSTBUFFÉ

TRERÄTTERS MIDDAG
Pris från

995 SEK

SKÅNE
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DETTE FORSTOD MAN allerede på 1920-tallet. 
Derfor anla man den første golfbanen allerede 
da. Den ble kalt Åhus Østre og er rangert som 
en av de 20 beste banene i Sverige av GolfDigest.  
Den andre – Åhus Vestre – er bare åtte år 
gammel, men har allerede rukket å bli en 
velbrukt mesterskapsbane. Når du slår ut på 
det attende hullet sikter du på kirketårnet i 
byen. Banene ligger nemlig midt i Åhus!

– Bortsett fra den høye kvaliteten på banene  
våre er nok tilgjengelighet nøkkelordet når 
det gjelder golf hos oss. Våre baner er spill-
bare nesten hele året. Vi hadde åpne sommer-
greener til starten av februar, og i slutten av 
februar åpnet vi igjen. Når andre gikk Vasa-
loppet spilte vi sommergolf. Gjestene kan bo 
midt i Åhus mellom restaurantene, havnen 
og stranden, og likevel kun et par gode slag 
unna banene våre, sier Mats Nilsson, som er 
klubbsjef på KGK i Åhus. 

Ettersom golfen for de fleste er en måte 

Svensk, skånsk vin
Visste du att Åhus har en egen vingård? Gå ikke 
glipp av å prøvesmake vinene fra Åhus Vingård. 

Kristianstads Golfklubb i Åhus
Box 41, 296 21 Åhus
For å booke tid ring +46 (0)44-24 76 56 eller 
send mail til receptionen@kristianstadsgk.com. 
Se klubbens hjemmeside for mer informasjon 
www.kristianstadsgk.com.

Hotel ÅhusStrand, Kantarellvägen, 296 33 Åhus 
For booking ring +46 (0)44-28 93 00 eller mail 
max@ahusstrand.com. Se hotellets hjemmeside 
for mer informasjon www.ahusstrand.com.

Åhus – ikke bare vodka…
… og ikke bare hvite sandstrender eller pittoreske gater. Men også en golfklubb 
– Kristianstads Golfklubb i Åhus – med to fantastiske 18-hullsbaner. De er bygget 
på en seng av elleve meter dyp sand, som innebærer at det aldri blir vått eller 
gjørmete. Du kan spille golf i Åhus hele året, så lenge det ikke snør, selvsagt.

å omgås gode venner, har Kristianstads GK 
i Åhus innsett betydningen av å kunne hygge 
seg med sine golfvenner. Mulighetene til  
å bo bra, spise utsøkt mat og nyte omgivelser  
der man kan slappe av og diskutere dagens  
runde, er alt sammen viktig. 

Klubbens nittende hull er samarbeids-
partneren Hotel ÅhusStrand, som oppfyller 
alle disse kravene. Det er også mulig å bo i 
nybygde golfvillaer som passer de fleste. 
Man har til og med tenkt på at det kan være 
behov for snorkefrie soner (enkeltrom), selv 
om man gjerne vil bo sammen. For de som 
skal på treningsleir tilbys det sportsmenyer 
og enklere innkvartering på B&B, i tillegg til 
samlingsrom for teorigjennomganger, som 
selvfølgelig er viktig del av det å være på 
treningsleir.

Kristianstads Golfklubb i Åhus, sammen 
med Hotel ÅhusStrand, er et vinnerlag som har 
greenfeegjestenes beste i tankene hele året.

SKÅNE
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VASATORPS GOLFKLUBB tilbyr 54 unike hull, 
på fire ulike baner av variert karakter. Fra 
den skrånende nihullsbanen Västra, med 
suverende muligheter for innspillstrening 
til Tournament Course (TC) som krever et 
helt annet strategisk tankesett både for den 
glade amatøren og elitegolferen. TC er en 
mesterskapsbane med linksprofil. Banen 
er 6 700 meter fra bakerste tee og har seks 
tees per hull. Spillstrategien endrer seg be-
traktelig avhengig av hvilken tee du velger 
å spille ut fra. De siste årene har TC vært 
rangert som en av Sveriges aller beste baner  
av GolfDigest. Vasatorp tar dermed et langt 
steg mot visjonen om å bli Skandinavias 
beste golfopplevelse – et anlegg for alle golf-
ere, fra de aller minste, til rutinerte veteraner 
og golfeliten. 

I JULI I FJOR ble Classic Course innviet (het 
tidligere Gamle Banen) etter en omfattende 
renovering. Banen er designet av fremgangs- 
rike Steve Forrest som også skapte TC. Med 
både løv- og barskog minner Classic Course 
i dag om de klassiske britiske banene.

Vasatorps Golfklubb har en lang historie 

Vasatorps Golfklubb – Skandinavias beste golfopplevelse
Rett utenfor Helsingborg finner du 54 hull, fordelt på fire baner for alle typer spillere, med mye å se og utforske 
i nærområdet. Vasatorp holder høy internasjonal klasse uten å miste den avslappede atmosfæren.

med golf på høyeste internasjonale nivå. 
Her har spillere som Greg Norman, Steve 
Ballesteros og Sandy Lyle vunnet Europa-
tourens Scandinavian Enterprise Open 
(SEO). I 2002 utklasset Annika Sörenstam 
alle sine  motstandere her – under Ladies 
European Tour-turneringen Compaq Open.

I 2013 hadde Ladies European Tour (LET) 
nypremiære på Vasatorps GK. Turneringen 
Helsingborg Open ble en suksess både for 
spillere og besøkende. Klubben skal være 
vertskap for turneringen i minst tre år, og 
fjorårets vinner, Rebecca Artis fra Australia, 
kommer tilbake i år for å forsvare tittelen. 
I 2014 spilles Helsingborg Open i perioden  
4. til 7. september.

PÅ TROSS AV SIN betydelige størrelse og 
spillvariasjon utmerker Vasatorps Golfklubb 
seg som en varm og tilgjengelig klubb. 
Avstandene mellom baner, hull, klubbhus 
og parkering er korte, og anlegget oppleves 
som svært godt planlagt og utformet. I det 
nyrenoverte klubbhuset finner man den 
populære restauranten som lokker både 
spillere og andre besøkende. På menyen 

Vasatorps Golfklubb ble grunnlagt i 1973. Med 
TC sikrer klubben seg 19. plass i magasinet Golf 
Worlds prestisjetunge liste over kontentinale 
Europas 100 beste golfbaner, i tillegg til en 
plassering på The Rolex World´s Top 1000 Golf 
Courses.

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

SKÅNE

står alltid dagens rett og dagens suppe, med 
en pastarett eller vegetarrett som andre  
alternativer. I Vasatorps golfshop finner du 
et rikt utvalg med alt du måtte trenge for å 
få ennå mer ut av din golfopplevelse, uan-
sett om du er nybegynner eller golfspiller på 
toppnivå. De kunnskapsrike ansatte guider 
deg gjerne gjennom alle valgmulighetene. 
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Sölvesborgs Golfklubb 
– en del av Sveriges golfkyst

I FJOR FIKK KLUBBEN dessuten utmerkelsene 
niende beste bane i aGolf, 36. beste bane 
av nettsiden top100golfcourses og 47. beste 
bane av GolfDigest. Sölvesborg GK har som 
mål å tilby den beste golfopplevelsen in-
nenfor ti mils radius både før, under og etter 
golfrunden. Derfor forbedres og utvikles til 
stadighet alle deler av anlegget. På driving-
rangen tilbys et topp moderne treningsstudio 
med det siste tilgjengelige utstyret. En helt 
ny padeltennis-bane finner du også her.

Europas lengste gang- og sykkelbro, 756 
meter over Sölvesborgvika, binder golfbanen 
sammen med bykjernen i Sölvesborg, og det 
tar bare 10-15 minutter å spasere til sentrum. 
Banen er bygget på et underlag rikt på sand 
som gjør at banen er åpen for spill året rundt. 

Spiller du golf i Sölvesborg spiller du på Sveriges nest beste golfklubb i 
følge Golfheftet 2013 og det åttende beste anlegget ifølge aGolf 2013.

Sölvesborg golfbane er sjarmerende, lett å gå 
og passe utfordrende. Bar- og løvtrær omgir 
fairwayen, og fra de fleste steder kan man 
se havet mens man spiller. Klubben trim-
mer gresset mellom trærne, som gjør at du 
nesten alltid finner igjen ballen, om du mot 
formodning skulle være uheldig med et slag. 

Sölvesborgs GK har seks ”stugor” rett ved 
første tee, alle moderne utrustet med toalett, 
dusj, TV og en kjøkkendel. Klubbens restaurant 
tar godt vare på sine sultne gjester, og serverer 
frokost lunsj og middag hver dag, året rundt.

21-23 mai spilles for andre år på rad Sölves-
borg Ladies Open – Hosted by Fanny Sunesson 
på Sölvesborg. Dette er en underturnering til 
Europatouren, Letas, med 126 deltakende 
proffer og amatører fra hele Europa.

Badekrukke?
Er ikke bading i kildevann noe for deg? Da bør 
du ikke gå glipp av Sölvesborgs badestamp 
med plass til åtte personer! 

Sölvesborgs Golfklubb
Ljunganabbevägen, 294 91 Sölvesborg 
For å booke en golfpakke ring
+46 (0)456-70 650 eller send en mail til
info@solvesborgsgk.se.
For mer informasjon besøk 
www.solvesborgsgk.se.

BLEKINGE

SÖDERÅSENS GK BLE GRUNNLAGT I 1966 og  
har siden det etablert seg på golfkartet. 
Sportsprofilen og medlemmet Henrik ”Henke” 
Larsson sier følgende om klubben:

”Söderåsen har det jeg synes er det vik-
tigste på en golfbane, bra greener og en 
veldig fin natur som gjør at jeg aldri går 

Söderåsens GK – en sørlig perle
Bare 15 minutter fra Helsingborg, i naturskjønt landskap med Söderåsens 
bakker i horisonten, ligger et komplett anlegg med omfattende trenings- og 
spillmuligheter. Söderåsens GK er en opplevelse som ingen golfer bør gå glipp av.

lei å spille der. Dessuten er det en veldig 
trivelig klubb der jeg alltid føler meg vel-
kommen”. 

Söderåsens GK tilbyr sine golfere store, 
romslige treningsområder der både sving 
og nærspill kan strammes inn. Du velger selv 
om du vil slå fra matter, gress eller under tak. 

31 golfbaner innenfor 40 minutter 
gjør Nordvest Skåne til området med nest flest 
golfmuligheter i nærheten – bare i Florida ligger 
banene tettere! 

Söderåsens GK
Risekatslösavägen 81, 267 71 Billesholm 
For å booke tid ring +46 (0)42 733 37 eller send 
mail til info@soderasensgk.se . For mer 
informasjon besøk www.soderasensgk.se.

SKÅNE

Drivingrangen er åpen alle dager, døgnet 
rundt, bortsett fra i tre timer nå og da når 
gresset klippes.

Klubbens motto er: ”man skal alltid kjenne 
seg velkommen, få den beste service og ha 
tilgang til et golfanlegg i topp stand”. Og de 
lykkes faktisk. Banearbeiderne vedlikeholder 
og forbedrer anlegget daglig. 

Restauranten ønsker alle velkommen 
etter når man etter en lang runde kommer 
sigende inn for en øl, kaffe, en apetittvekker, 
lunsj eller middag. 

Söderåsens golfklubb er et bra valg når 
man vil ta med golfbagen sørover.
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HALMSTAD GOLFKLUBB, Tylösand ble grunn-
lagt i 1930 og består i dag av 36 hull og har 
over 3 100 medlemmer. Det første året spilte 
man golf på en provisorisk bane, som ble 
lagt på det Kongelige Halland Regimentets 
treningsområde. I 1935 startet arbeidet med 
en 18-hullsbane i Tylösand ledet av arkitekten 
Rafael Sundblom.

Klubben har to baner, Nordre og Søndre  
banen. Nordre banen består av 18 hull i vakker  
natur. Søndre banen ble en komplett 18-hulls-
bane i 1979 etter at ytterligere ni hull ble lagt 

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfperle 
På Halmstad Golfklubb finner du alt du trenger for en fantastisk golfopplevelse – 
baner i toppklassen, utsøkt restaurant og en av Sveriges største on course-shopper.

til de ni hullene som fantes på den opprinn-
elige banen. Begge banene har par 72.

DEN SISTE TIDEN har golfklubben stått vert-
skap for flere store mesterskap. Blant annet 
kan vi nevne Solheim Cup i 2007, som var en 
virkelig unik opplevelse som innebar et stort 
løft for banene. I 2001 gjennomførtes det inter- 
nasjonale mesterskapet for amatører på Nor-
dre banen, noe som ble satt pris på av både 
spillere og ledere, særlig på bakgrunn av den 
fine naturopplevelsen og banen utfordrende 

profil. I 2015 skal Nordre banen være vertskap 
for European Amateur Team Championship, 
og dermed fortsetter klubben sin tradisjon 
med store mesterskap.

Søndre banen er et utmerket alternativ 
som settes særlig pris på av medlemmene. 
Flest runder spilles faktisk her, og banen an-
ses å være noe av en skjult perle.

Golfklubben har en mye omtalt kø for 
medlemskap med rundt 2 000 registrerte 
medlemmer. Den forventede køtiden er om-
trent 15 år og det illustrerer godt Halmstad 
Golfklubbs enorme popularitet. På Halmstad 
Golfklubb finner du også en av landets største 
on course-shopper med et utvalg som få kan 
matche. Restauranten har i to år blitt utpekt 
til ”Årets Golfkro” og serverer den beste maten 
man kan finne på Sveriges golfklubber.

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

HALLAND
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RINGENÄS GOLFBANA er virkelig utrolig vakker 
med sin utsikt over stranden og havet. Fra 
21 av 27 hull og fra alle hotelrommene har 
man havet som blikkfang. Ringenäs er kjent 
for sin flotte utsikt og fine finish. Siden nye 
eiere tok over i 2006 har mye blitt endret, og 
investeringensfrekvensen har vært høy. Man 
har bygget større restaurant, shop, resep-
sjon, hotell og studio. Studioet er dessuten 
Cobras regionale testsenter.

Hotellet er 24 rom med havutsikt og har 
allerede rykte på seg for å være Halmstads 
ekte golfhotell. Fra og med i år har også  
konferanselokalene havutsikt. Mye har også  
blitt gjort med banen. Totalt har 15 av 
Ringenäs sine 27 hull blitt renovert. Man kan 
si at navnet er det samme, men banen er en 
annen enn den man fant her for syv år siden. 

Banen, som i følge GolfDigest nå er rangert  

Ringenäs 
– golfbane, konferansesenter 
og hotell med fantastisk utsikt!
Sveriges vakreste golfbane, slår Göran Tyrsing på Ringenäs Golf AB fast og ler. Fra i år har vi ikke bare 
havutsikt fra samtlige hotellrom og fra golfbanen, men også fra de nye konferanselokalene, fortsetter han. 

som Halmstads nest beste bane etter Tylö-
sand, er ganske kort, men byr likevel på en 
interessant utfordring for selv de dyktigste 
spillerne. Det er en trivelig bane for den  
entusiastiske golferen og det tilbys birdie-
sjanser med jevne mellomrom. Både spill-
ere med lavt og høyt handicap trives her, og 
spiller man strategisk så pleier det å betale 
seg. Göran påpeker at banen er bygget for 
gjennomsnittspilleren og sier det først og 
fremst er dyktige trenere og en god atmos-
fære som har gjort at klubben har produsert 
mange landslagsspillere.

BANEN HAR TRE 9-hulls slynger, seaside, 
links og hills. Og som navnene avslører så 
har de ulike karakteristikker som gjør banen 
variert og spennende. Samtlige slynger  
begynner og avsluttes ved klubbhuset, der du 

HALLAND

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

finner hotellet diskret innlemmet i skråningen. 
Fra hotellrommet har man bare 50 meter til 
nærmeste green. På sommerkveldene ser 
man ofte mange golfgjester som sitter på 
balkongen og nyter solnedgangen eller følger 
med på golfen som spilles foran dem. 

Frokosten kan man med fordel spise 
på uteserveringen, en terasse som hviler 
på påler over vannet, knapt 30 meter fra 
niende green.

FOR DEG SOM SETTER pris på et avkjølende 
dypp i havet ligger den fire kilometer lange 
Tylöstranden bare 500 meter fra hotellet. 

Man kan i grunn si at alt er rett i nærheten 
på Ringenäs – stranden, restauranten, putting 
greenen, drivingrangen og både første og 
siste tee. Den trivlige avslappede atmosfæren 
på Ringenäs ønsker deg velkommen.
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Golf  i Kungsbacka
Spill to av de mest omtalte banene i Gøteborgsområdet og bo sentralt på et 
trestjerners hotell. Når du også finner fine badestrender og shopping i både 
billedskjønn og internasjonal atmosfære kan de se det på som en bonus, og 
du trenger ikke lenger lure på hvorfor stadig flere velger Kungsbacka når de 
skal på golfferie!

I KUNGSBACKA FINNER man Kungsbacka Golfklubb og Vallda Golf 
& Country Club. Begge to solid plassert på listene til GolfDigest 
over Sveriges 50 beste baner. Kungsbacka GK har 27 hull pluss 
9 korthull, og en runde på 18-hullsbanen er garantert en av de 
mest variasjonsrike golfopplevelsene du kan finne i Europa. Åtte 
hull har parkprofil, 6 hull har seasidepreg og 4 hull spilles i skog- 
og bergterreng.

VALLDA OG ANDRA SIDAN har 18 nybygde hull i skotsk stil. Bak  
designet står British Open-arkitekten Martin Hawtree, kjent for sine  

Kungsbacka GK

karakteristiske 
bunkere og 
greenområder. 
Her lover man en golfopplevelse som du normalt bare kan finne 
på de Britiske øyer. 

Det Kungsbacka og Vallda G&CC har til felles er at begge 
holder et nivå som er strået vassere enn de fleste. Banene ligger 
rundt tre, fire kilometer fra hverandre.

EN REISE TIL KUNGSBACKA innebærer likevel så mye mer enn 
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Vallda G & CC, Vallda Golfväg 55, 434 90 Vallda
For å booke tid, ring +46 (0)300-40 40 00 eller 
send mail til kansli@valldagolf.se. 
For mer info se www.valldagolf.se. 

Kungsbacka GK, Hamravägen 15, 429 44 Särö
For å booke tid, ring +46 (0)31-93 81 81 eller send 
mail til kansli@kungsbackagk.se.  
For mer info se www.kungsbackagk.se. 

Best Western Hotell Halland, Storgatan 35, 434 32 
Kungsbacka Ring for booking +46 (0)300-775 30 
eller send mail til info@hotellhalland.se. Finn mer 
informasjon på www.hotellhalland.se.

Vallda G&CC Fo
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golf. Kungsbackas pittoreske bykjerne tar tankene med til gamle 
dager. Småbutikkene, kaféene og de koselige restaurantene ligger 
tett rundt torget og kirken. 

Veskystens fine strender brer seg utover bare ti minutter fra 
byen og ennå kortere er det til seriøse shopping muligheter i det 
prisbelønte kjøpesenteret i Kungsmässan og i Freeport Outlet 
Village. Her er det mange verdenskjente merker til gode priser. 

MIDT I KUNGSBACKA SENTRUM ligger Best Western Hotell  
Halland, et trestjerners hotell med 63 rom, de fleste nyrenovert i 
smakfull skandinavisk stil. Hotellet er Svanemerket siden 2011. 
Toget til Gøteborg går praktisk talt utenfor døren og du kan være 
på Liseberg i løpet av 20 minutter etter du har lukket døren til 
rommet. Som sagt, stadig flere velger Kungsbacka for en bedre 
golfopplevelse.

Best Western Hotell Halland
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MED SIN BELIGGENHET rett ved havet, i 
hjertet av Bohuslän er Lyckorna en sann 
golf- og skjønnhetsopplevelse. Med noen ut-
fordrende hull er den ærverdige park-/sea-
sidebanen ganske vanskelig for elitespilleren, 
men snill nok mot gjennomsnittsgolferen 
takket være sine brede fairways. Lyckorna 
ble tegnet av Anders Amilon i 1967 og ligger 
i et vakkert landskap med store eiketrær og 
naturlige bekkefar. Det syvende hullet regnes 
av de fleste som selve signaturhullet, det 
banen åpner seg mot dalen og en tee som 
ligger høyt over hullets fairway. Den største 
utfordringen er likevel uten tvil hull tolv, et 
av golfsveriges vanskeligste par tre!

KLUBBEN VAR I 2013 vertskap for kvalifi-
seringen til Europatourturneringen Nordea 
Masters og arrangerte i tillegg den inter-
nasjonale junorturneringen Skandia Junior 
Open. Lyckorna Golfklubb ble også kåret til 
Årets konkurransearrangør i 2013.  

Golfrestauranten har alle rettigheter og 

Lyckorna – ett minne for livet
Besøk den klassiske spadestinasjonen Lyckorna, og bli et par dager for å 
slappe av og nyte omgivelsene. Spill en golfrunde på Lyckorna Golfklubb, 
en velrenommert parkbane med besnærende utsikt.

en uteservering med fantastisk utsikt over 
golfbanen og havet. Vil man unne seg litt 
luksus kan man bestille en gourmetmiddag 
på Villa Sjötorp, en restaurant som er repre-
sentert i både White Guide og Sveriges Beste 
Bord, og som er nærmeste nabo til klubben.

EN EKTE OG GENUIN opplevelse får dere 
sammen med Klokketårnet og M/S Märta. 
Bli med på en blåskjellsekspedisjon som 
tar deg med ut i skjærgården og den indre 
fjorden mellom fastlandet og Orust. Dere 
gjør et strandhugg for å lage mat og nyte 
blåskjellene, en av havets aller beste de-
likatesser. 

Lyckorna er en minidestinasjon med en 
atmosfære som gjør at man føler seg vel-
kommen. Kom på en dagstur eller bli litt 
lenger. I nærhet finnes det aktiviteter som 
for alle, og den bohusländske naturen om-
gir deg til enhver tid. Hotell og vandrerhjem 
som samarbeider med golfklubben finner 
du på hjemmesiden. 

Lyckorna ligger i Ljungskile, 40 min fra Gøteborg 
langs E6. Fra Oslo tar bilturen knappt tre timer. 
Her finner man restaurant med alle rettigheter 
og en stor uteservering, oppstillingsplasser  
for husbil og campingvogn, pay and play,  
korthullsbana, drivingrange med full lengde, 
samt golfshop med et bredt sortiment.

Hotellpakke tilbys med flere nærliggende anlegg, 
gå inn på hjemmesiden for mer informasjon.
Book på telefon +46 (0)522-201 76.
www.lyckornagk.se
Info@lyckornagk.se

BOHUSLÄN
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H Å B Y

Golfpaket: 
• En greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK och Torreby GK.
• Logi i trevliga dubbelroom med kabel-TV, dusch och wc. 
• Middag i vår mysiga restaurang. Riklig frukost. 
• Tillgång till bastu & relaxrum. 
• Vårt kök står öppet för Er 06.00-24.00. Öl & Vinrättigheter. 
• Lägg till en reducerad greenfee och spela på båda banorna.

Pris 760:- p/p

www.habymotell.com • Tel 0524-232 10

Boka ett golfpaket med en övernattning!
Book en golfpakke med en overnatting, bare SEK 760 per person!

• En greenfee på en av golfbanene Sotenäs GK og Torreby GK
• Losji i trivelige dobbeltrom med kabel-TV, dusj og WC
•Middag i vår koselige restaurant, samt stor frokost
• Tilgang til badstu og relaxrom
• Kjøkkenet er åpent 06.00-24.00, øl- og vinrettigheter
• Legg til en redusert greenfee og spill på begge banene

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

SOTENÄS GOLFKLUBB er en virkelig perle for 
golfspillere. Her finner du en 27-hullsbane 
i toppklassen. Den byr på golf- og natur- 
opplevelser takket være at banen ligger med 
de bohusländska klippene ved ”Västerhavet” 
som nærmeste nabo.

Sotenäs golfklubb feirer i år 25-årsjubileum. 
Det gjør man med en bane i topp stand. I 2011 
hadde klubben sin største turnering så langt. 
140 av Sveriges beste spillere i klasse H45 del-
tok. H45 innebærer at man skal være minst 
45 år gammel inneværende år. I feedbacken 
spillerne ga etter turneringens finale fikk både  
arrangementet og banen toppkarakterer.

I DET TRIVELIGE klubbhuset finnes det alltid 
noe smaker godt, uavhengig om man har 
mest lyst på noe å spise eller noe å drikke. 
Den veldrevne shopen lokker med rikt ut-
valg av kvalitetsprodukter. Og sist, men ikke 
minst, innendørsstudioet med sitt avan-
serte datasystem er verdt et besøk for den 

Golf på Sotenäset og Torreby 
– så mye mer enn en golfopplevelse!
Torreby GK og Sotenäs GK ligger drøyt to timer sørover på E6 fra Oslo. 
Her tilbys du en uforglemmelig golfopplevelse med det lille ekstra.

som vil finslipe swingen eller puttingen. 
Torreby Golfklubb er Bohusläns eldste 

golfbane, med en flott beliggenhet i en  
engelskinspirert slottspark hvor man har 
storslått utsikt over Sveriges dypeste fjord, 
Gullmarsfjorden. Klubben tilbyr en ufor-
glemmelig opplevelse med en velholdt golf-
bane i et    slottsmiljø som har unik historisk 
og kulturell verdi.

GOLFKLUBBEN BLE GRUNNLAGT i 1961 og har 
i dag 1 000 medlemmer. Her tilbys ikke bare 
spill på en utfordrende 18-hullsbane, men 
også en treningsbane for nybegynnere og for 
de som vil trene på nærspillet. I nærheten av 
klubbhuset ligger en god vedlikeholdt driv-
ingrange med belysning for å gi deg lengre 
treningskvelder og lengre golfsesong. Mulig-
heter til golfleksjoner og utdanning finnes 
for både nybegynnere og erfarne spillere.

Vil du kjøle deg ned etter golfrunden 
lokker salte bad bare noen hundre meter 

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

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

fra greenen på tredje hull. For gjester som 
kommer langveis fra tilbys også golfpakker 
med overnatting på slottet. Torreby slott ble 
bygget av den norske grossisten Niels Georg 
Sørensen i 1887. Familien hadde mange kjente 
gjester på besøk, blant annet de svenske prin-
sene, Greta Garbo og Monacos kongefamilie.

BOHUSLÄN
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BANEN, SOM ÅR ETTER ÅR rangeres som den 
beste i Gøteborg har blitt bygget opp om for 
å gjøre spillopplevelsen ennå bedre. Johan 
Edfors har rendyrket det beste fra den opp-
rinnelige banen designet av Arthur Hills og 
Steve Forrest – to av verdens mest anerkjente 
banearkitekter – og skapt en ny bane, som 
bare må oppleves.

Seks helt nye hull blir spilleklare i løpet av 
sommeren 2014. Baneprofilen gøres om for at 
banen skal bli lettere å gå, gresset klippes ned 
slik at du lettere finner ballen, og terrenget 
blir mykere og mindre kupert. 

FØLELSEN AV Å LEGGE en spillstrategi fra  
opphøyde tees, plassere slaget helt riktig for 
innspill og avslutte med nærspill på interes-

Nye Hills Golf & Sports Club 
– en spillopplevelse utenom det vanlige
I en bortjemt dal, grensende mot Sandsjöbacka naturreservat utenfor Gøteborg, 
har Johan Edfors i løpet av to år redesignet seks av de 18 hullene som golfbane-
arkitekten Arthur Hills og hans partner Steve Forrest skapte.

sante og utfordrende greenområder – det er 
virkelig golf på sitt aller beste. 

Med gresstee på drivingrangen, et stort 
nærspillsområde med tre målgreener og tre 
øvingsgreener er det store muligheter for at 
du møter noen av klubbens golfproffer, som 
Thomas Björn, Johan Edfors, Joel Sjöholm, 
Linda Wessberg eller Carin Koch. 

Elite Plaza Hotel og Elite Park Avenue Hotel 
tilbyr dessuten gunstige pakkeløsninger med 
spill på Hills Golf & Sports Club. Om dere øn-
sker en toretters middag i restauranten Swea 
Hof/Park Avenue Café etter dagens runde blir 
det et tillegg på 385 kroner per person. Pass 
på å kombinere golfopplevelsen med alt det  
Gøteborg har å tilby i form av shopping,  
restauranter, og kanskje et besøk på Liseberg.

Hotellpakke inklusiv del i dobbeltrom eller 
enkeltrom, greenfee, golfbil og frokost:
1595 SEK per person på Elite Plaza*****
1495 SEK per person på Elite Park**** 
Book på telefonnummer +46 (0)31- 727 10 18.

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

GÖTEBORG
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VÄXJÖ GOLFKLUBB HAR flere år på rad vært 
rangert som en av Smålands beste baner, 
med varierende og utfordrende golfhull, 
en korthullsbane og en av Sveriges første 
jungelbaner.

På Växjö Golfklubb er det utfordinger 
for alle typer golfere, og anlegget utvikles 

Växjö Golfklubb – en smålandsk perle!
I hjertet av Småland ligger Växjö Golfklubb, en vakker parkbane som 
ble grunnlagt i 1959 og som befinner seg midt i et naturreservat.

Växjö Golfklubb
Araby Herrgård, 352 60 Växjö
For å booke golfpakke, registrering och tids-
booking ring +46 (0)470-215 15.
Golfshop +46 (0)470-215 18
Restaurant +46 (0)470-366 50
www.vaxjogk.com

kontinuerlig for å gi besøkende en opplev-
else utenom det vanlige. I klubbhuset finner 
gjestene en godt utstyrt golfshop som drives 
av Graham Crisp. Har finner man også den 
populære lunsjrestauranten Araby Wärdshus. 
I flere år har klubben jobbet aktivt med å 
gjøre anlegget mer tilgjengelig for spillere 

med funksjonsnedsettelser, og som et ledd i 
arbeidet er klubben stolte arrangører for en 
delturnering på Handigolf Tour i september i år.

For de som har lyst til å konkurrere spilles 
det mange morsomme turneringer i løpet av 
året, og i uke 30 eier den populære ”Golfveckan”  
rom. Växjö Golfklubb fyller 55 år i 2014, og 
det skal feires året igjennom. Besøker du an-
legget på bursdagen din får du derfor femti 
prosent rabatt på greenfee og gratis lunsj!

UTTRYKKET “HERREGÅRDSGOLF” blir brukt 
i mange sammenhenger. Det er likevel en 
treffende beskrivelse av hva en tur rundt 
Knistads golfbane i tilbyr med tanke på 
opplevelser. Banen ligger i naturskjønne 
omgivelser, midt i Västergötlands slette-
landskap. Den er opprinnelig tegnet av den 

Knistad Hotell og Konferanse 
 – tilgjengelig og vakker bane i ekte herregårdsmiljø

kjente amerikanske banedesigneren Jeremy 
Turner, og byr på en balansert blanding av 
bunkere og vannhindre. Flere utslagsplasser 
på hver tee gjør det mulig å tilpasse vanske-
lighetsgraden til ønsket nivå. 

Banen har sirkulær layout. I midten ligger  
staselige Knistad herregård, med aner til-

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

Knistads golfbane har et meget godt rykte i golfkretser. Den naturskjønne og moderat 
kuperte banen har elliptisk layout med stor tilgjengelighet til og fra herregårdens fasiliteter.

A
N N O  1 3 0 0

bake til 1300-tallet. Herregårdens hotell 
har totalt 165 senger, fordelt på 75 rom og 
fire suiter, inkludert en luksuriøst innredet 
golfsuite. 

I herregårdens koselige restaurant ser-
veres genuine retter, laget med sesongens 
fortrinnsvis lokale og kortreiste råvarer. Res-
tauranten har både lunsj- og kveldsmeny. 
Herregården har dessuten en klassisk inn-
redet bar inspirert av den engelske landsbygda, 
og en stemningsfull vinkjeller.

SMÅLAND

VÄSTERGÖTLAND



34

SKINNAREBO GOLF & Country Club er en 
landlig skogsbane i et unikt gårdsmiljø, 
bare 15 minutter med bil fra Jönköping. Her 
finner du alt du trenger for en god golf- 
opplevelse, som for eksempel en første-
klasses attenhullsbane, en golfstore-shop 
med fullsortiment og ikke minst et av 
Sveriges mest moderne fitting-sentere i 
samarbeid med Cobra Puma der du kan få 
hjelp med alt fra sving til klubbevalg. Klub-
bens populære pro, Eddy Eriksson, driver 
både senteret og shop’en. På Skinnarebo 
finner du også en restaurant, overnattings-
muligheter og en nihulls pay and play-bane 
av høy kvalitet.

Nytt av året er de fire moderne hyttene 
som ligger midt på banen i nærheten av 

Skinnarebo – klubben i medvind
Like utenfor Jönköping ligger Skinnarebo Golf & Country Club. I 2014 satser man stort med nye 
maskiner for å holde banen i enda bedre stand og nye hytter som et ekstra overnattingsalternativ 
i tillegg til oppstillingsplassen for bobiler.

utslag for hull 10. Hyttene er på 15 kvm og 
er utstyrt med fire senger i hver. Kommer 
du i egen bobil kan du selvsagt overnatte 
på oppstillingsplassen for bobiler som ble 
innviet i fjor.

Skinnarebo G & CC tilbyr også et både 
hyggelig og utfordrende øvingsområde, samt 
en driving range med 30 plasser under tak.

De siste årene har klubben lagt ned mye 
arbeid både på banen og i hele anlegget. 
Og den seiler i medvind – i fjor hadde de 
rekordmange besøkende og en økning i an-
tall medlemmer.

– Vi satser på et høyt servicenivå i alt vi 
gjør og en positiv fremtreden. Vi er der for å 
gjøre din opplevelse så bra som mulig, sier 
klubbsjef Unni Ekenberg.

Nær til Jönköping
Skinnarebo Golf & Country Club ligger bare 
15 kilometer utenfor Jönköping. Her venter en 
fantastisk bane, fire nye hytter med sammen-
lagt 16 senger og en moderne oppstillingsplass 
med alle fasiliteter.

Skinnarebo Golf & Country Club
Skinnarebo, 555 93 Jönköping
For å booke tid, ring +46 (0)36 690 75, 
eller ta kontakt med administrasjonen 
på +46 (0)36-36 29 32. For mer informasjon, 
se www.skinnarebo.se.

SMÅLAND
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GOLFBANEN  LIGGER i Stora Lund ved Vätt-
erns østlige strand. De svakt kuperte 18 
hullene som er designet av Pierre Fulke og 
Bengt Lorichs er naturlig utformet og følger 
den unike naturen i området. Her finner du 
vakre omgivelser som preges av nærheten 
til Vättern. Alt fra vindfulle bakkelandskap  
til skog, idylliske hager og strender gir 
banen variasjon.

Ombergs Golf Resort  
– spill og bo på en av landets beste golfbaner med storslagen utsikt over Vättern
På Ombergs Golf Resort finner du alt på samme sted. Du bor komfortabelt i et av de tre fine og nye hotellene 
tilknyttet til golfbanen. Under hele oppholdet nyter du vellagede retter tryllet frem med fantastiske råvarer i 
restauranten. Her får du Sveriges beste golfopplevelse og personlig service med omtanke.

Du bor i det nybyggede golfhotellet som 
har totalt 122 senger, som ligger i direkte 
tilknyttet til golfbanen og restauranten. 
Hotellet har dessuten en avslappende relax-
avdeling med badstu, bar og boblebad. 
Et oppfriskende bad i Vättern er også en 
mulighet!

I restauranten arbeider kokkene med 
de fineste råvarer og gjør alt for at måltidet  

ditt skal bli en del av opplevelsen du husker 
når du kommer hjem. Her spiser du fra en 
vellaget buffet med husmanskost til lunsj og 
treretters til middag. Alt lages og serveres 
med stor omtanke og service. I august må 
du ikke gå glipp av den ferske krepsen, rett 
fra Vättern. 

Under hele oppholdet er naturligvis 
baren åpen, et selvsagt samlingspunkt med 
blant annet storskjerm-TV og fantastisk 
utsikt over banen. Her serveres det også 
enklere retter. 

PÅ OMBERGS GOLF RESORT er gjesten 
alltid i sentrum. Her får du spille på en 
spennende og vakker bane, der hver 
del byr på nye utfordringer som øker 
spillopplevelsen. Utsikten tar pusten fra 
deg, du spiser godt, sosialiserer og bor 
komfortabelt. 

Med personlig service og omtanke 
gjør Ombergs Golf Resort alt for å gi deg 
Sveriges beste golfopplevelse.

Ombergs Golf Resort tilbyr en golfopplevelse med 
personlig service og omtanke! Golf, opphold, mat 
og bedriftsarrangementer.

Ombergs Golf, Stora Lund, 599 93 Ödeshög. 
For å booke din golfpakke ring +46 (0)144-121 60 
eller send mail info@ombergsgolf.se. 
For mer informasjon besøk www.ombergsgolf.se.
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Det finnes mye bra på Mautizberg, og mye som bare blir bedre og bedre. 
Men man finne frem superlativsformen ”best” for å beskrive helhetsintrykket 
man sitter med når man kjører ut av portene.

Visste du at...
...Maurizberg allerede nå rangeres som en av 
Sveriges absolutt mest komplette anlegg, og 
at BMW Golf Course er det ofisielle navnet på 
golfbanen?

Mauritzberg, 610 31 Vikbolandet
Ring hotellet for booking +46 (0)125-501 00, eller 
golfbanen +46 (0)11-444 69 00. For mer info, 
besøk www. mauritzberg.se.

Mauritzberg – golf på sitt aller beste!

MAURITZBERG RESORT og Golf Club består 
av en 18-hulls bane, slottshotell med kapell, 
restaurant, konferansemuligheter, villaer og 
marina. 

Resorten har en fantastisk beliggenhet 
ved Bråviken, 140 kilometer sør for Stock-
holm og 35 kilometer øst for Norrköping. 

BMW Golf Course, som banen heter, er en 
godt vedlikeholdt parkbane, som allerede nå 
har blitt et hett alternativ for golfere fra stor-
byene. Her bor man som en fyrste i det vakre 
slottet, eller i de to nye Lodgehusene. Med 
50 sengeplasser syder det av liv og aktivitet. 
Rundt golfbanen bygges det dessuten flere 

vakre villaer. Kort sagt er det en storsatsning 
utenom det vanlige – virkelig inspirerende. 

I år har klubben ansatt Anna Nyblom 
som ny klubbdirektør og resortsjef. Anna 
kommer fra rett fra den svenske klubben 
Los Naranjos Golf Club i Marbella, og skal 
fortsette arbeidet med å gjøre Mauritzberg 
til Sveriges beste resort. 

For Mauritzberg er mye mer enn bare en 
golfklubb – her er det helheten som er det 
absolutt viktigste. 

Bli ikke overrasket om denne fine blomsten 
utvikler seg til den vakreste rosen i Sveriges 
blomsterbukett.

ÖSTERGÖTLAND

SVERIGES MEST ATTRAKTIVE GOLFPAKKE

eller send mail
INKLUDERT: Populær golfbane, trivelig klubbhus, kulturhistorisk slott, herlige 
rom, god mat og en beliggenhet ved havet – hva mer kan man ønske seg?

Losji, frokost, green fee og treretters middag.

+46 (0)125-50 100

SEK 1 360 SEK 1 700 øø
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PÅ HØSTEN I 2010 overtok Lannalodge 
banen, som nå drives i privat regi, med hotell 
konferanserom, spa, treningsstudio og res-
taurant – et komplett golfanlegg. Hotellet 
består av 30 dobbeltrom med høy standard. 
I tillegg finner man en hotellby med 20 senger 
og femtimershytter med 14 sengeplasser. 

Etter en lang dag med golf er det de deilig 
å synke ned i jacuzzien på balkongen. Eller 
hvorfor ikke ta en treningstime? Restauranten 
drives uavhengig og tilbyr smaksrike klas-
sikere og nye konsepter side om side. Mat 
og golf er viktige ingredienser i et trivelig 
opphold, så derfor satser man helhjertet på 
begge deler. Årets besøkende ønskes vel-
kommen til den nye resepsjonen, restau-
ranten og splitter ny og hyggelig bakgård. 

DEN GAMLE ÆRVERDIGE golfbanen blir stadig 
utbedret, under kyndig veiledning av Kent 
Sundqvist, som tidligere har jobbet på blant 
annet Barsebäck og Ullna. Den byr på 18 ut-
fordrende hull som krever en del av golferen, 
men anlegget har også en fullengdebane med 
seks hull. Denne har en litt enklere spillprofil 

Prins Bertil innviet 18-hullsbanen i 1962, da under navnet Örebro Golfklubb. 
Men de første hullene var på plass allerede i 1939 – altså for 75 år siden nå i sommer.

Lannalodge Golfresort 
– en svensk klassiker som fyller 75 år!

og her er det tillatt med pay and play. Dess-
uten finnes det en belyst pitchbane for de 
som ønsker et rolig matchspill i kveldstimene.

Rangen er moderne og velholdt, og ligger  
sammen med golfstudioet som drives av 
klubbens pro Bumle. Han driver også golf-
store shopen. Her utføres Custom Fitting, og 
hvorfor ikke prøve golfsimulatoren?

BANEN ER EN parkbane av mesterskaps-
kvalitet, og mange store turneringer har gått 
av stabelen her. Fra 2011 til 2013 har banen  
gjennomgått store forbedringer, noe som gled-
er både øynene og golfhjertet. I 2013 ble banen 
forlenget til 6 350 meter, slik at man i fremtiden 
nok en gang kan ta imot store turneringer. 
Mange kjente profiler har besøkt banen, blant 
andre Jack Nicklaus, den fjerde juni 1969.

Lannalodge Golfresort klatret i fjor opp til 
16 plass på GolfDigest rankingliste over golf-
baner, og ligger fortsatt på første plass på lis-
ten over golfpakker. Når man besøker Lanna 
er inntrykket moderne og luksuriøst, men 
også familievennlig og trivelig. Her finnes noe 
for alle, uavhengig av om man golfer eller ikke. 

Lannalodge Golfresort,
Vretavägen 3, 719 93 Vintrosa
Resepsjon +46 (0)19-16 40 70, 
mail info@lannalodge.se.
For mer info se  www.lannalodge.se.
Golfpakker fra SEK 1 195 per person.

NÄRKE

Bylivet finner man like i nærheten i Örebro, 
mens Kilsbergen rett rundt hjørnet byr på 
naturopplevelser. Men mest sannsynlig får 
bilen stå i ro, for her er det deilig å bare være.
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Kallfors Golfklubb
Kallfors gård, 15395 Järna
Vil du vite mer eller booke? Ring på 
+46 (0)8-551 70 000 eller 
mail info@kallfors.com.
For mer informasjon besøk www.kallfors.com.

PÅ KALLFORS KAN DU spille golf, sove og 
konferere. På anlegget finnes et personlig 
lite hotell med 17 dobbeltrom, konferanse-
del og relaxavdeling med badstu. Du kan 
også få en behandling på Kallfors nye spa, 
som tilbyr alt fra ansiktsbehandlinger til 
fotmassasje. Alle rom har utsikt over golf-
banen og du sover alltid godt i senger av 
merket Hästen. Klubbhus, treningsområde 
og første tee ligger alt sammen bare 50 
meter fra hotellet.

I KLUBBHUSET LIGGER restauranten Kallfors 
Kök, som vil være et oppholdsrom for alle. 
Her finner du god, vellaget mat i koselig 
miljø. På menyen kan du velge mellom alt 
fra grillmat til sunnere alternativer, som en 
”active-tallerken”. Fra den romslige, trivelig 
møblerte uteserveringen har du utsikt over 
attende hull, og det er ikke vanskelig å koble 
av i lyset fra solnedgangen. Kallfors Kök passer 
også utmerket som festlokaler, med catering 
til både selskaper og privatpersoner.

I den velfylte shoppen finner du både 
golf-, active- og lifestyleprodukter. Fra og 
med i år finner du også – for første gang på 

Kallfors – åpent for alle og mer enn bare golf! 
I flere år har Kallfors Golfklubb jobbet med temaet ”morsommere golf”. Selvsagt skal en velholdt golfbane danne grunnlaget, 
men for Kallfors er ikke det nok. Når GolfDigest plukket ut Sveriges beste baner i 2013 kom Kallfors golfbane på 24. plass.

en golfbane – unike Peak concept corner. 
Shoppen tilbyr helt enkelt mer enn bare golf!

Kallfors active er den nyeste delen i Kall-
forskonseptet. Nå kan du trene utendørs 
med 18 stasjoner som ligger i et skogsom-
råde nær klubbhuset. Du kan også ta en 
joggetur på løpestien rundt golfbanen. 
Klubben tilbyr til og med timer med trener 
på utegymmen, løpekurs og yogahelger. 
Om du heller vil ta det litt rolig kan du nyte 
et spill boule på den nye boulebanen.

GOLFDIGEST FRA 2013 oppsummerer Kall-
fors på en god måte:

– Nå har de utendørs trening. Det er bare 
en slik greie. Steg for steg utvikles et av 
Sörmlands og Stockholms beste anlegg for 
trivelig opphold, god atmosfære, relax, mat 
og sist men ikke minst morsom golf. Det 
kjennetegner Kallfors. Tidligere har man 
vist at banen holder mål for konkurranse-
spill på den svenske touren. Spillområdet 
og områdene rundt vedlikeholdes med 
perfeksjon. Designmessig finner man flere 
hull med høye poeng i kategorien risiko og 
belønning.

SÖRMLAND
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PÅ EN EGEN HOLME i Mälaren ligger Gripsholms  
Slott som ble grunnlagt av Gustav Vasa i 
1537. I den gamle bykjernen finner man 
mange små, koselige butikker og flere res-
tauranter og caféer. Naboen til golfbanen 
er Grafikens Hus som er Sveriges eneste  
kunsthall for grafisk samtidskunst. 

Når du kjører alléen til Mariefred har du 
golfbanen på venstre side og Mälaren og 
Hjorthagen på høyre. Hjorthagen er ikke 
bare oppdrettsområde for kongens hjorte-
dyr, men byr også på fantastiske vandrestier 
der du kan nyte den vakre naturen.

SÅ KOMMER VI TIL det beste av alt: Gripsholms 
GK og klubbens unike beliggenhet – midt i 
Mariefred. Den sentrale plasseringen drar 

Gripsholms Golfklubb
– golfbanan på historisk kongelig mark
Bare en førti minutters kjøretur utenfor Stockholm ligger Mariefred, den lille 
billedskjønne byen ved Mälaren som tilbyr de besøkende en blanding av 
opplevelser og vakker natur.

både medlemmer og gjester nytte av, siden 
det er så kort vei til alt. Har du fått parkert bilen 
og sjekket inn på et av hotellene i Mariefred 
tar du med deg bagen og spaserer til golf-
banen på fem minutter. 

Her tilbys du en variert parkbane med åpen 
layout og fine, spennende greenområder.  
Banens gode kvalitet fra tidlig i sesongen 
settes pris på av både medlemmer og gjester. 

White Guide anbefaler Emma Gröns Kro 
og Café som nettopp har åpnet i Gripsholms 
klubbhus. Den er åpen syv dager i uken og 
tilbyr frokost, lunsj og treretters middag av 
høyeste kvalitet. 

De arrangerer dessuten fester, bryllup, 
konferanser og mer i de fine lokalene. Ute-
serveringen har utsikt over hull 18.

SÖRMLAND

En populær avslutning på en trivelig dag på 
Gripsholms Golfklubb og i Mariefred, for både 
privatpersoner og bedrifter, er en tur med 
dampbåten m/s Mariefred tilbake til Stockholm. 

Gripsholms Golfklubb
For booking ring +46 (0)159-350 050 eller mail 
info@gripsholmsgk.se. For mer informasjon se 
www.gripsholmsgk.se.

Golfpakke på Gripsholms GK
Del i dobbeltrom på Gripsholmsviken, frokost  
og greenfee 995 SEK/pers.
Del i dobbeltrom på Gripsholmsviken, toretters 
middag, frokost og greenfee SEK 1 225 per person.

Mer informasjon finner du på 
www.gripsholmsgk.se, 
telefon +46 (0)159-350 050,
mail info@gripsholmgk.se.

Inkluderer en fantastisk toretters
middag og frokost på White Guide-
anbefalte Emma Gröns Krog och 
Cafe i Gripsholms klubbhus. 
Prisen inkluderer også greenfee 
og gjelder mandag til søndag. 
Del i dobbeltrom.

GOLFWEEKEND PÅ GRIPSHOLMS GOLFKLUBB 1 375 KR/PERSON

Emma Grön har åpent man-søn 8-20, 
for lunsj, middag og snack. Vi har også 
festlokaler for opp til 140 personer og kan 
ordne bryllupsfester, dåp, konferanser, 
catering, osv. Nøl ikke med å kontakte oss!

EMMA GRÖN  Telefon +46 (0)728541610   mail matlagaren@emmagron.se   internet www.emmagron.se
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ÅDAS GOLFPAKKER er satt pris på av besøk-
ende og gjester fra hele landet og tilbyr i 
tillegg til den herlige golfrunden også mat 
og overnatting av ypperste merke. De ulike 
pakkene retter seg mot ulike typer golfspillere, 
avhengig av ønsker og behov. 

På Åda Golf & Country Club kan du under 
besøket kombinere golfingen med spennende 
jakt, utfordrende trening eller bare deilig 
avslapning i den gode atmosfæren. Vi hjelper 
gjerne til med å booke aktiviteter for deg. 

BANEN ER EN park- og skogsbane, designet  
av Rolf Collijin. Den ligger i et vakkers Sörm-
ländsk landskap omgitt av løv- og barskog. 
Banen står høyt i kurs både hos spillere med 
høyt og med lavt handicap. Vil du forbedre 
spillet ditt, eller bare varme opp, får du 

Ved innfarten til Trosa, bare 45 minutter med bil fra Stockholm, ligger Åda Golf & Country Club.

selvsagt tilgang til drivingrange, putting 
green og treningsområde.

Nytt av året er at klubben jobber med å 
ferdigstille et nytt treningsområde i tilknyt-
ning til klubbhuset, samtid som banen får 
et nytt dekke for å få en smidigere og bedre 
spillopplevelse. 

I år har man også fått ny eier i restau-
ranten, Patrik Hederström, som er innstilt 
på å holde åpent året rundt, med stadige 
nyheter.

I TILLEGG TIL DEN ambisiøse restauranten  
finner du i klubbhuset resepsjonen, en  
velassortert golfshop og konferanse- og 
festlokaler, i tillegg til garderober med  
badstu og oppbevaring. Hotellet med 
18 dobbeltrom ligger kun 50 meter fra 

Åda G&CC tilbyr ettertraktede golfpakker 
med gourmetmat og herlige hotellrom 
som kan kombineres med konferanse, jakt, 
trening eller avkobling.

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

Åda Golf & Country Club – mer enn bare en golfpakke

klubbhuset, med utsikt over den fine golf-
banen, og kun 20 meter fra første tee. Alle 
rommene ligger på bakkeplan med privat 
uteplass, har en minibar, eget bad og i TV-
tilbudet finner man naturligvis Viasat Golf. 

Det er virkelig et golfhotell i ordets rette 
forstand, og alle rommene er oppkalt etter 
klassiske baner i England, Skottland 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 del i dobbeltrom, frokost, 1 greenfee og toretters middag.

SÖRMLAND
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Åda Golf & Country Club – mer enn bare en golfpakke Arninge Golfklubb – trivlig hjemmeklubb som liker gjester!

ARNINGE ER ETT KOMPLETT golfanlegg, 
med 18-hullsbane, korthullsbane (6 hull), 
en stor og lang drivingrange, bra trenings-
område, den største proshoppen nord i 
Stockholm, samt et velutstyrt golfstudio, 
en veldig populær restaurant og svært 
gode møte- og konferansefasiliteter. Legg 
til at den aktive klubben har en av Sveriges 
største juniorsatsninger, så forstår du nok 
at Arninge er en klubb som går fremtiden i 
møte med stor selvtillit. Golfstores shop på 
Arninge er en flagship store, noe som inne-
bærer at sortimentet er omfattende på alt 
fra golfkøller og traller, til sko, baller og 
bager. Her finner du alt du trenger.

Klubben ble etablert i 1988, og i 1997 var alle 

Er du en snartur i Stockholm er et besøk på Arninge Golfklubb perfekt for deg. Banen ligger 
bare et kvarter utenfor byen, noe som gjør det til en perfekt utflukt for den golfsugne.

Arninge GK ble i 2010 kåret til årets junioranlegg 
i Sverige. Klubben er dessuten den eneste som 
har blitt utnevnt til årets golfklubb i Stockholm to 
ganger, i 2001 og 2012. Når du spiller på Arninge er 
tralle og baneguide alltid inkludert. Og trenger du 
et sted å bo finnes det rom i Golfhotellet som ligger 
vegg i vegg med klubbhuset. Rett i nærheten finner 
du også et fint hotell. 

Arninge Golfklubb, Vågsjö Gård, 187 69 Täby.
Telefon +46 (0)8-514 412 00, 
mail kansliet@arningegk.se. 
For medlemskap eller booking av bedriftsgolf og 
bedriftsavtaler, kontakt Lars Nordlöf på 
+46 (0)8-514 412 08 eller 
klubbdirektor@arningegk.se. 

18 hullene klare. Nå gjenstår det bare litt fin-
puss, slik at finishen blir ennå bedre. Arninge 
er kjent for å ha veldig jevne og fine greener 
hele sesongen igjennom. Målet til klubben er 
at alle skal tråkke av greenen på hull 18 fast 
bestemt på at de vil spille banen igjen.

KLUBBEN HAR BEVISST valgt å holde medlems- 
tallet nede for å sikre god tilgjengelighet på 
banen. Det innebærer at både medlemmer 
og gjester stort sett alltid kan få starttider. 
Det er naturligvis ti minutter mellom start-
tidene slik at man skal slippe å gå i veien 
for hverandre på banen. En golfrunde på 
Arninge skal være en positiv opplevelse i 
riktig tempo. Den perfekte avslutningen er 

et måltid på restaurantens store uteservering  
med utsikt mot det utfordrende attende 
hullet og Ullnasjøen. Har du ikke spilt på 
Arninge er det på tide å gjøre det i år. Gjester 
er alltid velkomne – og her behandles du 
som medlem for en dag.

Arninge har i dag rundt 50 bedrifter som 
er medlemmer og de bruker klubben som 
møteplass, med eller uten å spille golf. Flere 
bedrifter er fortsatt velkommen. Det er god plass!

STOCKHOLM
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BRO HOF SLOTT ER EN golf- og naturopplevelse i verdensklasse, 
designet av Robert Trent Jones Jr., en av verdens aller beste golf-
banedesignere. Banen ligger eventyrlig vakkert til i et gammelt  
kulturlandskap rett ved Mälaren, kronet med renoverte Bro Hof 
Slott. Hver eneste detalj har blitt finpusset til fullkommenhet og 
nøkkelordet perfeksjon har vært ledestjernen til alle involverte. 
Honnørordene her er kvalitet og høy tilgjengelighet.

Fra klubbhuset, Bro Hof Slott, kan du la blikket løpe over den flotte 
avslutningen på både The Stadium Course og The Castle Course. The 
Stadium Course ble spilleklar i 2007 og her er alt stort: lengre hull, 
større greener, mer vann, store og velplasserte bunkere. Dessuten er 
vinden alltid en faktor.

The Stadium Course er en ”lakesidebane” og en spilleopplevelse for 
alle kategorier av golfere, avhengig av hvordan man velger å spille. 

Bro Hof 
– en fulkommen golfopplevelse

Fra gul og rød tee er banen herlig og trivelig, fra hvit tee vanskelig 
og utfordrende og fra svart får selv golfproffene en stor utfordring.

The Castle Course åpnet sommeren 2010. Banen skal ha gjennom-
gående samme kvalitet, men et helt annet særpreg. Det er mindre 
vind og vann, men flere trær, mindre og vanskeligere bunkere 
(såkalte potbunkers) og spillbare ”sandy waste areas”. Her finner 
du ingen svarte tees, noe som gjør Castle Course kortere enn The 
Stadium Course.

KLUBBEN ER KOMPLETT med restaurant, bedriftsgolf og ett Taylor- 
Made Fitting Center. Her er tilgjengeligheten så høy at du som 
medlem sjelden trenger booke starttid på forhånd.

Skjerp spillet og gjør sesongen 2014 til den aller beste. Book 
privattimer og kurs, eller hvorfor ikke fornye din ”start 14” i bagen og 

Lengter du i grunn og bunn etter å bare kunne nyte en fullkommen golfopplevelse i vakre omgivelses. Omgitt 
av mennesker som er lidenskapelig opptatt av perfeksjon og kvalitet? Da bør du besøke Bro Hof Slott Golf Club.

STOCKHOLM
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Kombinasjonstilbud!
Book spill på både The Statium Course og The Castle 
Course i samme bestilling for 1 995 SEK. Du kan spille 
begge banene samme dag, eller på to forskjellige tids-
punkteter. Tralle, baneguide og rangeballer er inkludert.
 
Bro Hof Slott, 197 91 Bro
30 minutter fra Stockholm city
 
For å bestille golfpakke med opphold ring 
+46 (0)8-545 279 90 eller send mail til 
info@brohofslott.se.
For mer informasjon besøk 
www.brohofslott.se.

booke in en TaylorMade Custom Fitting. Et 
state-of-the-art anlegg der testing av køller 
gjøres sammen med custom-eksperten 
Henrik Nyström. På bakgrunn av sin lange 
erfaring som profesjonell golfspiller og in-
struktør ser han sammenhenger mellom 
svingen til golferen og utstyrsbehovet – på 
en naturlig måte.

SIDEN SOMMEREN 2012 driver Grodan  
restaurantvirksomheten på Bro Hof Slott. 
Restaurant Grodan har vært å finne på 
matscenen i Stockholm siden 1985 med res-
taurantørene Mats Broström (kokk for VD 

og det svenske fotballandslaget) og Leif 
”Blixten” Henriksson i spissen.

Menyen som serveres er variert og har 
som regel noe for alle. Vinbaren i kjelleren 
og loungen rett innenfor baren er de siste 
satsningene, og her hjelper gjerne som-
melieren deg med å velge viner fra det 
omfattende vinkartet. Eller hvorfor ikke ta 
ettermiddagsmøtet over en matbit, signert 
restaurantens egen konditor?

Ambisjonen er å levere mat og service av 
høy kvalitet, i tråd med de andre avdeling-
ene på anlegget, også ute i Half Way House 
på Stadium Course og Castle Course.
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PÅ ÖSTERÅKERS GOLFANLEGG er det to 18-hulls 
baner, mesterskapsbanen Västerled og den noe 
bredere og lettere Österled. I tillegg har Hagby 
Golf en nihulls pay and-play-bane av ypperste 
merke. Det er et komplett anlegg med hele 45 hull, 
som gir golfspillererne god tilgjengelighet og det 
er alltid mulig å få en starttid.

ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB ER en opplevelse for golf-
spillere i alle kategorier. Klubben ble grunnlagt i 
1988 og har vært vertskap for Ladies European Tour, 
European Challenge Tour, Lag-EM, Lag-SM, Match-
SM og et antall nasjonale utrneringer. Det er ikke 
slik at klubben lever av historie og gamle meritter, 

Österåkers golfanlegg er et av landets største, og huser to klubber: Østeråker og 
Hagby. Her tilbys du full valgfrihet med 45 hull og trivelig innlosjering bare et 
stenkast fra banen.

men man har høstet mye erfaring og kunnskap som 
kommer gjester og medlemmer til gode.

– Hagby er innrettet slik at den ønsker alle spillere 
velkommen, uansett nivå. Mange slår livs sitt første 
golfslag på Hagby, sier klubbsjef Andreas Ljunggren.
Banene ligger ute ved vei 276 og det er en herlig 
utsikt fra Stavabakken, som med alle sine fine golf-
hull ligger innrammet av den tykke roughen som 
svaier i vinden. Österåkers Golfklubb ble innviet 
i juni 1990 av blant annet Sven Tumba, og var den 
første golfklubben i Sverige som bygde 36 hull med  
en gang. Hagby Golf åpnet i 2006.

Österåker er en på veldig mange måter en veldig 
bra golfklubb. Det fikk man bevist i 2011 da Sveriges 

STOCKHOLM

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

Kommer du langveis fra ligger Arlanda flyplass 
rundt 40 minutters unna med bil. Transport 
mellom hotell og golfbanen er det selvsagt 
mulig å ordne.

golfjournalister utpekte Österåkers Golfklubb 
til Årets Golfklubb i Sverige.

Klubben har også andre ting på gang. 
Blant annet har man fått klarsignal til å be-
gynne planleggingen av et boligområde og 
en skole på klubbens eiendom. Om noen år 
håper man at det blir virkelighet og at det 
vil bo et femtitalls familier og 300 skole-
elever ute ved fairwayen. Er ikke det en lys 
fremtid, kanskje?

BARE ET STENKAST fra banen finner du Best 
Western The Public Hotel – et nytt og stil-
fullt hotell innlosjert i en ærverdig bygning 
fra 1955. Dette moderne hotellet i sentrale 
Åkersberga stod klart i juni 2013 og tilbyd 53 
personlig designede rom. Her blir du alltid 
tatt godt i mot og kan føle deg som hjemme. 
Lobbybaren er det selvsagte samlingspunktet 
og oppholdsrommet i hotellet. Som gjest har 
du dessuten tilgang til gratis Wi-Fi og du kan 
bruke den fine solterassen til å slikke sol om 
sommeren.

Som gjest her bor du midt i hjertet av 
kommunen, med over 70 butikker, cafeer og 
restauranter innenfor et par minutters gang-
avstand. I hotellrestauranten The Public, 

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

som ligger noen steg fra hotellet, serveres 
alle måltider, og så klart også frokostbuffét.

RUNDT PÅ ALLE KANTER finner du Rolsagens 
vakre natur med vandrestier, kulturopplev-
elser og Stockholms nordlige skjærgård som 
lokker med bad og seiling. Roslagsbanen 
ligger bare 100 meter fra hotellet og tar deg 
til Stockholm sentrum, med alle sine sever-
digheter og fornøyelser, på bare 35 minutter.
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Fra og med 2014 slår Söderbys og Edenhofs golfklubber 
seg sammen under navnet GolfUppsala. Banene skal hete 
henholdsvis Söderby Golf og Edenhof Golf som tidligere. 

GolfUppsala
– en klubb med to anlegg

GOLFANLEGGET I SÖDERBY ligger i vakre omgivelser bare sju minutters  
biltur fra Uppsala sentrum. I 2012 arrangerte Söderby for femte 
gang den prestisjefulle mesterskapsturneringen Nordea Tour og 
fikk gode skussmål av både amatører og profesjonelle spillere.

9-hullsbanen ble anlagt på midten av 90-tallet, og det er på den 
mange har sitt første møte med Söderby Golf. Banen er godt til-
rettelagt for trening, både for nybegynnere og mer erfarne spillere. 
Den blir godt vedlikeholdt og har flere utfordrende hull med både 
vann og bunkere å ta hensyn til. Det ligger også en drivingrange i 
tilknytning til banen.

18-hullsbanen ble innviet i 2004 og regnes som en av Upplands 
beste baner, kjent for sine fantastiske Penn A4-greener og den familie- 
vennlige atmosfæren. Banen har en spennende layout mange 
strategiske vannhinder. Vann er faktisk en faktor i spillet på over 
halvparten av hullene. Banen er relativt lang og det er flere krevende 
par 4. Til sesongen 2012 ble det bygget alternative tees for å kunne 

UPPLAND

tilby spill til flere kategorier spillere. Sommeren 2014 innvies det et 
nytt nærspillsområde som kommer til å være et av Sveriges aller 
beste i sitt slag.

VED DEN ATTENDE GREENEN ligger Söderbys klubbhus med restau-
ranten Söderby Golf & Krog. Det er en fin samlingsplass med aner 
tilbake til 1600-tallet. Söderby Krog har i løpet av årene arrangert 
alt fra bryllup til disputasjonsmiddager. Bedriftsarrangementer kan 
bookes med både femkamps- og konferansemuligheter. I klubb- 
husets nedre lokaler ligger en av Sveriges største on-course golf-
shopper, som er en del av den velrenommerte Golfstore-kjeden.

De siste årene har Söderby presentert flere nyheter, som for 
eksempel et splitter nytt studio for custom fitting rett ved driving 
rangen. I samarbeid med byggnationen har åtte utslagsplasser på 
rangen blitt utstyrt med tak. Söderby har til og med renovert deler 
av gårdens gamle stenbygg til en innendørshall med fem golf- 

Klubbhuset på Edenhof.

Golfshopper.
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GolfUppsala
Söderby Golf
Söderby Gård, Uppsala Näs, 755 91 Uppsala.  For mer informasjon ring 
+46 (0)18-430 19 70, mail info@soderbygk.se eller besøk www.soderbygk.se.

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

simulatorer, slik at du får mest mulig ut av vintertreningen. Rett 
overfor klubbhuset ligger Söderbys nye golfhotell, Söderby Golf 
Lodge, som består av ni leiligheter med fire sengeplasser hver.

På Edenhof Golfklubb er 18-hullsbanen designet av Sune Linde. 
Banen er en mesterskapsbane med 18 veldig spennende og utford-
rende hull med ulike særpreg. På anlegget finner du også en veldig 
fin 9-hullsbane der alle som vil prøve seg som golfspiller kan sette 
i gang uten grøntkort.

Nærspilltreningen foregår på en stor puttinggreen og et nytt 
nærspillsområde. I løpet av 2014 bygges det også tak over en del av 
drivingrangens utslagsmatter. Du finner også et komplett klubbhus 
med restaurant, shop og garderober.

Hull 18 på Söderby.

Söderby Golflodge.



48

Upsala Golfklub – mer enn bare golf

DET VAR PÅ UPSALA Golfklubb at golf ble 
introdusert i Uppland. Klubben ble grunn-
lagt i 1937, og fram til begynnelsen av 60-tallet  
spilte man på en 9-hullsbane i Hågadalen i 
utkanten av byen. I 1964 ble den nye 18-hulls-
banen innviet ved Håmö Gård I Läby, noen 
mil utenfor Uppsala, der man i dag tilbyr 36 
hull med golf av beste merke.

I AUGUST 2007 begynte en total renovering av 
18-hullsbanen, med greener, tees og fairways. 
Renoveringen var gjennomført til sesong- 
åpningen i mai 2010. Klubben har tatt i 
bruk den aller siste teknologien som finnes 
knyttet til drenering, vanning og oppbygning  
av greener, fairways og tees. Det gjør at 
greenfeegjester og medlemmer i Upsala 
Golfklubb har tilgang til en bane som bare vil 
bli bedre og bedre med årene. 

På Upsala Gk spiller du på en 18-hullsbane av absolutt toppklasse hva gjelder greener, greenområder, fairways 
og tees. Upsala Golfklubb ble i 2013 rangert som det 27. beste golfanlegget i Sverige, i følge GolfDigest.

Klubben ble i fjor rangert som nummer 27 i 
Sverige av GolfDigest, og mange spår at klubben  
i fremtiden vil bli en av de beste i Mälardalen 
– kanskje i hele Sverige. I dag tilbys det her en 
18-hullsbane, par 72, av mesterskaps-kvalitet 
og en 9-hullsbane i full lengde, par 35. I til-
legg har klubben en kortere 9-hullsbane, par 
31 – en pay and play-bane som er spesielt 
populær for nybegynnere og seniorgolfere. 
Før fjorårssesongen ble også drivingrangen  
bygget om og oppgradert.

ET BRA GOLFANLEGG består ikke bare av golf-
hull, men også av klubbhus, restaurant, shop 
og et komplett utemiljø. Klubben har der-
for også renovert klubbhuset, restauranten, 
kjøkkenet, shopen og uteserveringen. Mange 
fornøyde gjester besøker klubben i løpet  
av sommeren og reiser fra Uppsala for å 

Upsala Golfklubb er golfklubben nærmest 
byen, kun en mil utenfor Uppsala sentrum. 
Klubben samarbeider med de fleste hotellene 
i Uppsala.

For mer informasjon om Upsala Golfklubb 
besøk www.upsalagk.se.
For å booke tid ring +46 (0)18-46 01 20 eller 
besøk www.golf.se.

UPPLAND

spise lunsj ute på Upsala Golfklubb. I 2013 ble 
golfklubben, som sjette klubb i Sverige, GEO-
sertifisert (Golf Environment Organization), 
som innebærer at klubben har den høyeste 
miljøsertifiseringen som finnes i Europa.
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– JEG REISTE TIL Åland uten å vite hva som 
kom til å skje – et døgn senere reiste jeg hjem 
med et smil om munnen. To runder på under-
holdende og veldig fine baner med helt ulike 
særpreg. Vi fikk en varm velkomst og servicen  
var perfekt, både i shopen, resepsjonen og  
restauranten. Kommer gjerne tilbake og 
komer til å anbefale det til alle vennene mine, 
sier Peter Wessberg fra Eskilstuna i Sverige. 

Fergeturen mellom Sverige og Åland tar 
kun et par korte timer, og med mulighet for 
taxfree-shopping om bord og overkommelige 
pakkepriser bidrar det til at Ålands Golfklubb 

Ålands Golfklubb ligger på en odde mellom to bukter i havet på nordøstsiden av Åland. Hvert år 
lokkes over 10 000 golfgjester til de idylliske banene og den trivelige atmosfæren i Kastelholm.

lett kan kalles Østersjøens golfperle. 

PÅ ÅLANDS GOLFKLUBB tilbys det spill på to 
18-hullsbaner, Slottsbanan og Kongsbanan,  
i tillegg til korthullsbanen Prinsessen. Slotts-
banen brer seg langs Slottsundet, og her 
spiller du på gamle kongsmarker. Med sin 
parklignende stil og storslåtte utsikt over 
Ålands middelhavsslott, Kastelholms slott, er 
banen vakker som få, og har fort blitt mange 
spillere sin absolutte favoritt. For deg som 
leter etter større spillutfordringer er Kongs-
banen det rette valget, med åpne og tightere 

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

Golf-Åland all in one-pakke inklusive båtreise,
overnattning og golf bookar du enkelt via
Ålands Turist & Konferens Ab
www.turistkonferens.com
henrik@turist-konferens.ax
Telefon +358 (0)18-15 987

Ålands Golfklubb i Kastelholm 
– Golfperlen i Østersjøen

hull om hverandre i et flott natur og kupert 
skogsterreng. 

Selve hjertet i anlegget er klubbhuset. Her 
finner du fine garderober, dusj, badstu og en 
golfshop med med svært godt utvalg. Shoppen 
drives av klubbens headpro, Chris Waldron.

GOD MAT BIDRAR til opplevelsen av en perfekt 
dag med golf. På fine sommerdager trekker 
restaurantens gjester ut på den innbydende 
uteserveringen. Krovertene Hasse og Bitte øn-
sker alle golfspillere velkommen til en restau-
rant som er nyrenovert og klar til sesongen.

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

Book en golfpakke fra SEK 800! 
-  en natt, del i dobbeltrom 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgang til relaxavdeling med innendørsbasseng,   
 badstu og gym 
-  gratis parkering med vakthold 
-  frokostbuffé

Pakke med mat og losji
Pakke med opphold og greenfee i ”Torpet” fra 
500 SEK/person. For mer informasjon kontakt 
kontoret på mail kansliet.sdgk@gmail.com eller 
telefon +46 (0)270-28 13 00.

Söderhamns GK, 835 Sofieholm, 826 91 Söder-
hamn. For tidsbooking ring +46 (0)270-281 300 
eller besøk www.golf.se. For mer informasjon 
besøk www. soderhamnsgk.com.

Å SPILLE PÅ DENNE velholdte golfbanen er 
alltid en herlig utfordring og en trivelig tur 
i naturskjønne omgivelser. Et kjennetegn 
på golfbanen er de mange gamle seter-
husene som pryder stort sett hvert eneste 
hull. Söderhamns GK har utviklet seg til 
en av søndre Norrlands beste og flotteste  
anlegg, med stort fokus på finish og helhets- 
opplevelse.

Perlen på Hälsingekysten!
Söderhamns GK er en skogs- og parkbane i vakker natur ved Hälsingekysten 
mellom Gävle og Hudiksvall, bare to timers biltur fra Stockholm.

Golfklubben tilbyr en trivelig restaurant med 
alle rettigheter som serverer alt fra husmans- 
kost til à la carte. 

På klubben finner du også en golfshop med 
godt utvalg, golfpro, drivingrange, trenings-
områder og oppstillingsplass for camping-
vogner. Ved det tiende hullet ligger det 
nyoppussede vandrehjemmet Torpet, med 12 
sengeplasser til riktig så hyggelig priser.

HÄLSINGLAND

BURVIK TILBYR et golfanlegg av høy kvalitet 
som glir naturlig inn Roslagsnaturen med 
alt den tilbyr – med mektige eiketrær, bratte  
fjellvegger og sildrende fosser. I tillegg til 
banen som er spesielt høyt verdsatt for sine 
flotte greener tilbyr Burvik en bane fra rød 

I fantastisk vakker Roslagsnatur, rundt en time utenfor Stockholm, 
ligger Burvik, som i følge GolfDigest er Upplands tredje beste golfbane.

tee med tilpasset lengde, slik at også kvinnelige 
golfere får en morsommere golfopplevelse, 
og får brukt alle køllene i bagen. 

I dag finner man rundt 165 hus rundt 
banen, og området er i stadig utvikling, med 
nye hus og boliger. For øyeblikket er det mulig 

Burvik Golf Resort – en av Sveriges virkelige golfperler*

Mye for pengene med golfpakker i ulike 
prisklasser og overnatting i hytter, 100 meter 
til første tee. Golfbiler og golfvogner til leie.
Burviks GK ligger langs veg 282 mellom Edsbro 
og Knutby.
Ring +46 (0)174-43060 eller send en mail til 
info@burvik.se.
www.burvik.se

* ifølge Svensk Golf

å kjøpe både nye hus og tomter. Her bor du 
bekvemt i ferier, og resten av året også, med 
golf som det naturlige samlingspunktet. Det 
sosiale er det ingenting å si på.

Burvik tilbyr også de svært populære 
golfpakkene der man kan flytte inn i en golf-
hytte bare 100 meter fra første tee, alle sammen 
moderne og godt utrustet for den som vil 
styre dagene sine selv. Men vil du helst slippe 
å lage mat så får du den beste tenkelige 
servering på Golfrestauranten, og vil du heve 
golfspillet ditt noen hakk, så er PGA-proffen 
Ulf Andersson på plass for å hjelpe.

UPPLAND
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MEST SANNSYNLIGHET ikke. Men å spille en 
runde på Klövsjö-Vemdalens Golfklubb gir 
også den mest innbitte og treningsfokuserte 
golferen en virkelig golfopplevelse. 

Fjellutsikten er virkelig storslått, og 
18-hullsbanen er også utfordrende og 
variasjonsrik. Går du lei av å slå de lange  
ballene inn i skogen, kan du alltids prøve 
ni hull på korthullssbanen i hyttemiljø, 

Klövsjö-Vemdalen – et komplett anlegg
”Spørsmålet er om det i det hele tatt finnes et bedre anlegg når det 
gjelder å kombinere golfspill med andre naturopplevelser som fjellfiske, 
fjellvandring og jakt.”*

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb 
Box 147, 840 32 Klövsjö 
For mer informasjon ring +46 (0)682-23 176 
eller send en mail til kvgk@telia.com. 
For å booke golfpakke besøk www.kvgk.se.  
Golfshop +46 (0)760-39 12 22
Restaurant +46 (0)722-23 53 53

*Fra avisen Svensk Golf.

eller booke tid for trening og utdanning 
med klubbens PGA-pro, som også driver 
en velassortert golfshop.

Mellom banene ligger Fäborgskroen, 
som serverer dagens husmannskost og à la 
carte etter en lang dag på fjellet. 

Kan det bli bedre? Ytterst tvilsomt, mener 
vi, og åpenbart mange andre med oss. Så 
sørg for å sikre deg et godt bord.

JÄMTLAND

ÖSTERSUND-FRÖSÖ GOLFKLUBB tilbyr et golfanlegg med pro, res-
taurant, drivingrange, et stort treningsområde og en golfshop 
med stort utvalgt. Dette komplementerer de fine golfbanene med 
18-hulls slyngen, en 9-hulls pay and play-bane og en eventyrbane. 

Östersund-Frösö Golfklubb 
– Sveriges beste golfopplevelse?
Ett besøk på Östersund-Frösö Golfklubb er noe man husker lenge.

Östersund-Frösö Golfklubb
Kungsgården 205
832 96 Frösön 
Tel +46 (0)63-57 60 30 eller 
besök www.ofg.nu. 
Shop +46 (0)63-57 91 90 
Golfkrogen +46 (0)63-664 95 00

I Östersund-Frösö Golfklubb finnes det et golfalternativ for alle!
Anlegget ligger på sydspissen av Frösön, innrammet av den fan-

tastiske utsikten over Storsjön og de jämtländske fjellene. Dette er 
spesielt tilfelle når man spiller på 18-hullsbanen, som er en kupert 
parkbane med opphøyde greener som utfordrer spilleren. 

Åpningshullet er ofte i diskusjonen over landets beste åpningshull, 
og før du slår ut er rådet å løfte blikket, puste dypt og la deg inspirere 
av omgivelsene. 

Etter avsluttet runde hviler kan man hvile ut i restauranten og 
summere opp en herlig golfopplevelse. Er det Sveriges beste? 

Det er i alle fall det Östersund-Frösö Golfklubb har som mål.



Vi gir Long Stay
et nytt innhold!

Gjør som tusenvis av andre golfere – bytt regn, sludd og snømåking  
med sol, nyklipte greener og hyggelige treff med likesinnede. 

Alltid med fri ankomstdag og våre verter på plass – for å gi deg service!

  Har du spørsmål om Long Stay eller våre kortere golfreiser? Ring oss gjerne på +46 8 458 00 00

4 uker med fri    

  golf fra SEK  7 795,-

og weekendreiser

3 netter med fri golf fra SEK 2 395,-

+46 8 458 00 00 | www.sunbirdie.no | info@sunbirdie.com

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

4 uker med fri golf, SEK 7.995,-
3 netter med fri golf, SEK 2.395,-

4 ukers luksusopphold i leilighet med 2 soverom 
inklusive fri golf og frie rangeballer!

Drømmegolf på Costa Calida
SPANIA, COSTA CALIDA – MAR MENOR

4 uker og medlemskap, fra SEK 9.495,-
3 netter med 2 greenfee, SEK 2.995,-

Innkvartering i 4-stjernes leilighet på banen  
med golf på 6 (!) Jack Nicklaus-baner.

Luksusinnkvartering i Lagos
PORTUGAL, ALGARVE, LAGOS – MARINA CLUB

4 uker med 16 greenfee, SEK 12.995,-
3 netter med 2 greenfee, SEK 3.295,-

Luksusinnkvartering sentralt i sjarmerende Lagos 
med golf på fantastiske Onyria Palmares.

A
lle

 p
ris

en
e 

er
 p

er
 p

er
so

n.
Fl

y 
og

 le
ieb

il 
in

ng
år

 ik
ke

 i 
pr

ise
n.Nyhet! Nyhet!

Golf & kultur på Costa Dorada
SPANIA COSTA DORADA

4 uker med fri golf, SEK 7.795,-
3 netter med fri golf, SEK 2.595,-

Bo i byen ved havet (en time sør for Barcelona)  
med fri golf på på Lumines fantastiske 45 hull.


