
Golfpärlor
Din bästa golfguide!

69
STOR 
GUIDE:  
GRYMMA 
GOLFKLUBBAR!

TÄVLA & VIN
N 

11 FINA GOLFPAKET

2014

Thomas Bjørn
– snacka om comeback – 

HISTORISKA
HEDWALL
SÅ SÄNKTE CARRO JÄNKARNA  



2
Optical Excellence Since 1917

Laser Range Finder 

www.nikon.se/so/golf

Förbättra ditt spel - med Nikon.
Nikon COOLSHOT är din perfekta följeslagare på golfrundan. Med en  enkel 
knapptryckning mäter du snabbt avståndet till fl aggan,  bunkerkanten eller 
vattenhindret. COOLSHOT mäter upp till 550 m, och 6x förstoring  tillsammans med det 
breda synfältet och den kontinuerliga mätningen gör att du enkelt mäter fl era avstånd 
i följd.
Inga fl er gissningar. Mycket roligare.

IS NOW?

HOW

14165_NIK_ANZ_Golf_Unten_LE_CS_Prod_Freizeit_410x260mm_4c_SE.indd   1 18.03.14   09:06



3
Optical Excellence Since 1917

Laser Range Finder 

www.nikon.se/so/golf

Förbättra ditt spel - med Nikon.
Nikon COOLSHOT är din perfekta följeslagare på golfrundan. Med en  enkel 
knapptryckning mäter du snabbt avståndet till fl aggan,  bunkerkanten eller 
vattenhindret. COOLSHOT mäter upp till 550 m, och 6x förstoring  tillsammans med det 
breda synfältet och den kontinuerliga mätningen gör att du enkelt mäter fl era avstånd 
i följd.
Inga fl er gissningar. Mycket roligare.

IS NOW?

HOW

14165_NIK_ANZ_Golf_Unten_LE_CS_Prod_Freizeit_410x260mm_4c_SE.indd   1 18.03.14   09:06



4

LOOK BETTER. FEEL BETTER. PLAY BETTER.™

Pr
o 

Go
lfe

r R
ic

ki
e 

Fo
w

le
r w

ea
rs

 P
U

M
A 

Go
lf.

pumagolf.com

14SS_Retail_Golf_Apparel_Letter_205 x 260 + 5 mm_Rickie-Collection-4.indd   1 2014-03-19   12:51



5

LOOK BETTER. FEEL BETTER. PLAY BETTER.™

Pr
o 

Go
lfe

r R
ic

ki
e 

Fo
w

le
r w

ea
rs

 P
U

M
A 

Go
lf.

pumagolf.com

14SS_Retail_Golf_Apparel_Letter_205 x 260 + 5 mm_Rickie-Collection-4.indd   1 2014-03-19   12:51



6

Sverige har nästan femhundra golfbanor. I magasinet Golfpärlor är vi stolta att kunna presentera cirka 
sjuttio av de bästa anläggningarna. Vi vill inspirera er läsare att vidga era golfvyer. Varför inte planera 
en långweekend eller semestervecka med nya golfupplevelser, god mat och mysiga hotell? Gräset 
kanske är grönare på andra sidan! I år kryddar vi också med några väl valda nordiska pärlor. På sidorna 
18-19 hittar du fem av de bästa Norge kan erbjuda.

I årets nummer får du också lära känna några av Skandinaviens mest lysande golfstjärnor. Svenska 
Caroline Hedwall blev historisk förra året när hon fullständigt dominerade i Solheim Cup. Danska 
Thomas Björn har gjort en sagolik comeback och hade ett fantastiskt år 2013. Och i Norge regerar 
Suzann Pettersen. 2013 tog hon fyra tunga titlar på LPGA-touren, varav en major, och avancerade till 
andra plats på världsrankingen. 

Missa inte heller vår fina läsartävling där du kan vinna ett skönt golfpaket!  
Spana in sidan 20 för spelreglerna.  

Välkommen att upptäcka våra bästa golfpärlor med oss! 
Trevlig läsning!

Pär Fischerström

Är det dags att vidga dina golfvyer?
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Vilka säsonger du har haft! Kan du matcha det inför 2014? 
– Ja, kul att komma tillbaka efter 2009 och spela på den nivå som 

jag vet att jag kan spela på. Sen vet man aldrig hur det går framöver. 
Men självförtroendet är på topp, träningen går bra och kroppen 
håller, så förutsättningarna finns. 

Två eagles på sista nio i Sydafrika och en 62-runda i Schweiz. Har 
du någonsin spelat bättre? 

– Det är sådant som händer när man kommer in i zonen, som vi 
brukar säga. Men det är mycket som spelar in, inte bara eaglarna. 
Som spelare ser man andra saker än folk ser utifrån. I Sydafrika 
hade jag ett slag in på 9:an som hade stor chans att gå i vattnet, och 

COMEBACK
Thomas Bjørn är het. Över 40 fyllda producerar han sju topp tio-placeringar och kröner säsongen 
med två nya Europatour-titlar. I Schweiz gör han en 62-runda sista dagen och vinner i särspel. 
I Sydafrika imponerar han med två eagles på sista nio och vinner med två slags marginal. 
Vi fick en intervju med den skandinaviske isbjørnen. 
Text: Lotta Fischerström

Snacka om 

som inte gjorde det. Det var där jag fick en tro på att det går vägen, 
och det är sådant som gör att man vinner i stället för att bli tvåa. 

Du nämner formsvackan 2009. Du har sagt att du ”fell out of love 
with golf”. Vad hände? 

– Jag hade jobbat hårt länge, rest mycket och tappade 
lusten, helt enkelt. Jag tvingades tänka efter vad jag egentigen 
ville: resa, spela eller göra något helt annat? När jag insåg att 
jag ville fortsätta med golfen fick jag jobba på att lägga om 
svingen, jag behövde hitta en golfsving som passar en kille 
som är lite äldre. Jag har jobbat stenhårt med det i min träning. 
Så det som publiken såg när det vände 2011, det var en resa 
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COMEBACK

THOMAS BJØRN
Ålder: 43 år
Bor: Göteborg
Familj: Hustrun Pernilla och barnen Filippa, Oliver och Julie
Meriter: 15 Europatour-titlar
Mål: Vinna Ryder Cup 2014, spela OS 2016 och vinna en major
Svensk golfpärla: Hills, tätt följd av Tylösand och Falsterbo
Danska golfpärlor: Silkeborg och Köpenhamns GK 
Norsk golfpärla: Miklagard

Med 15 Europatour-titlar i bagaget, har du några mål kvar att 
uppfylla? 

– Klart jag har! Jag vill vara med och vinna Ryder Cup 2014 och 
spela OS 2016, den ultimata sportupplevelsen. Sen har jag individuella 
mål också. Jag skulle gärna sticka in näsan i en major en eller två 
gånger till och kanske en gång få vinna. 

Berätta om din koppling till svenska Hills Golf Club.
– För fem år sen vi flyttade tillbaka till Göteborg och blev väldigt 

väl mottagna. Vi känner oss hemma här. Det en bra bana, fantastiska 
träningsfaciliteter, bra klubb och kul ställe för barnen att vara. 
Samtidigt ger det mig möjlighet spela en tuff bana. När man ser vad 
de gjort med golfbanan tar de väldigt stora steg. Jag är glad att man 
har visionerna i Skandinavien att bygga något som man kan vara 
stolt över också med internationella mått. 

Det är lite frestande att kalla dig svensk i dagsläget. Får vi göra det? 
– Ja, om du inte säger något till Danmark (skratt). Jag älskar 

Danmark och kommer alltid att vara dansk. Det är det land jag 
representerar och det gör jag med stolthet. Men jag har svensk fru 
och svenska barn, och landet är en stor och viktig del av mitt liv. 

– I och med att hela världen är min lekplats så har jag inget riktigt 
tillhörställe, men jag har tagit till mig Sverige som mitt hem och jag 
mår väldigt bra när jag är här, särskilt somrarna på Skaftö. 

“Man kan 
aldrig vinna 

på en torsdag

som i själva verket började 18 månader tidigare. 

Hur skulle du beskriva dig själv som golfare? 
– Jag är taktiskt klok på banan. Det handlar inte om att gå ut och 

göra massa birdies. Varenda par är bra. Jag är mån om att bygga 
en score över 72 hål, sakta men säkert. Har man sen start och hör 
att någon gått 9 under par är det lätt bli stressad. Då får man tänka: 
Man kan aldrig vinna på en torsdag. Det är 72 hål, det handlar om 
siffror. Många spelar varenda runda som en separat runda. Jag ser 
det som en 72-hålsrunda snarare än fyra 18-hålsrundor, med en lång 
paus emellan hål 18 och 19. 

Vad är skillnaden mellan att komma som rookie och att vara 
”veteran” på touren? 

– När jag var 25 var jag väldigt mycket perfektionist. Idag är jag 
mer stabil. Rent fysiskt borde jag inte ha så stora chanser. Det finns 
spelare som slår 50-60 meter längre än jag. Men golf handlar om en 
siffra. Jag lägger ut en plan. Jag tänker att jag kan scora 66-67 på den 
här banan om jag spelar taktiskt. Det är därför man kan vara med i 
den här sporten långt upp i åldrarna. 

– Numera kan jag gå in på en tävling med perspektivet att den 
här veckan kan jag bli topp 15. Lyckas jag med det kan jag ta med 
mig självförtroende därifrån. För 15 år sen handlade det bara om att 
vinna, då hade jag gått därifrån besviken. 

Still going strong, som sagt. Hur ser du på golfen idag? 
– Idag är det roligt att spela golf, men det finns mycket annat i livet 

som är viktigt också, som familjen - jag prioriterar lite annorlunda. 
Jag har rest med mina golfklubbor sen jag var 14 år. Det är nästan ett 
mirakel att kunna vara med på högsta nivån när man är 43 år, i andra 
sporter är det slut nu. Idag tar jag det mer som en kul grej, lite av en 
bonusresa. 
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testar vi flera olika aktiviteter och erbjudanden. En del funkar 
jättebra, som våra företagssatsningar, och en del saker får vi 
backa på. Men det viktiga är att våga, säger Henrik Johansson, 
vd på Lannalodge. 

Även här satsar man på tomtförsäljning och helhetstänk, 
men sätter golfbanan i centrum. Tomterna ska ligga kring en 
9-håls bana designad av banarkitekten Pierre Fulke.

– Vi vill erbjuda våra gäster och medlemmar bästa möjliga 
service och bygger 42 tomter för permanentboende. Tio är redan 
tingade, berättar Henrik. Det nya området heter Lannahills och 
de första 42 tomterna kommer att stå klara inom tre till fem år. 

Golfresorten är på frammarsch i Sverige och allt fler anläggningar 
tänker resort. Trenden kommer ursprungligen från USA där man 
länge och med stor framgång byggt boende- och semesterkoncept 
kring golfanläggningarna. 

– Hos oss ser vi att gästerna uppskattar helheten mest. Kom-
binationen av aktiviteter, bemötande och att vi ligger bra till 
geografiskt gör att många väljer oss, berättar Michael Isoz som 
driver Åda Golf & Country Club i Trosa. 

Populärt med tomter
Åda Gård har funnits i familjen Isoz ägo sedan 1841. Det som 
startade med jordbruk har idag utvecklats till ett framgångsrikt 
helhetskoncept.

– Vi säljer även tomter som är integrerade i området på ett 
naturligt sätt. Vi bygger i lagom tempo och följer naturen istället 
för att förstöra den. 

Det finns idag ytterligare 35 tomter till salu i området. Trosas 
mysiga stadskärna, golfmöjligheterna och närheten till Stock-
holm gör att området är populärt, speciellt bland barnfamiljer.

Golfbanan i centrum
Tanken med en resort är att där ska finnas det mesta du önskar 
för antingen ditt permanenta boende eller för din semester, 
utan att du egentligen behöver lämna anläggningen. Golfre-
sorten Lannalodge ligger i Vintrosa strax utanför Örebro och  är 
rankad bland Sveriges topp 16 bästa golfbanor enligt GolfDigest. 
Här finns såklart fantastisk golf men man erbjuder elegant bo-
ende, relax och gym med utsikt över Bergslagen. 

– Framgångens hemlighet är att man måste våga prova. Här 

Text: Linda Eriksson 

Sveriges golflandskap byggs just nu om och golfresorten får en allt mer 
framträdande roll. Golf, mat, relax – nu vill vi ha allt på ett ställe.

På Åda Golf & Country Club i Trosa uppskattar gästerna helheten. 

Trend: BO PÅ RESORT

GOLFRESORTS
PGA of Sweden National
Barsebäck Resort
Woodlands CC
Ekerum Golf & Resort
Maurizberg
Strand Golf Hotell Restaurang
Åda G&CC
Kallfors 
Vidbynäs
Fågelbro G&CC
Burvik
Lannalodge
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Nytt program Nytt program 

-golfsäkra-golfsäkra
vintern nu!

För erbjudanden, aktuella priser etc besök vår hemsida www.solresor.se/golfresor eller ring på 08-454 39 10.

Race to Dubai • Portugals Pärlor • Solresor Golf Invitational - Abu Dhabi

Med resor till: Lanzarote • Costa de la Luz • Algarve • Ras Al Khaimah • Gran Canaria • Dubai • Fuerteventura • Azorerna • Madeira • Turkiet • Mallorca • Teneriffa
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En studie med 6000 golfare visar att 92 procent såg direkta förbättringar i sitt 
spel efter en customfitting. Fyra av fem fick renare bollträff. Flertalet sänkte sin 
snittscore, var fjärde med fem slag. Enligt Eddy kan en customfitting till och med 
löna sig ekonomiskt. 

– Ibland blir det rentav billigare än att köpa ett set över disk, hävdar Skinnarebos 
headpro som tillika driver Cobras första svenska fitting center. Vi mäter upp vilka 
klubbor du faktiskt behöver. Det kan mycket väl hända att du går härifrån med en 
klubba mindre i setet, därför att klubborna du tror du ska ha visar sig överlappa 
varandra. I realiteten har en medelgolfare sällan nytta av järn under fem. 

Som en privatlektion
Prislappen för 50 minuter är 550 kronor. Se det som en privatlektion, snappar 
du upp alla Eddys iakttagelser går du därifrån otaliga insikter rikare. Om det är 
nya järn du ska prova ut, ett helt set eller en enstaka klubba är upp till dig. Boll-
flyktsradarn avslöjar med hänsynslös skärpa svinghastighet, spin rate och sving-
spår. Eftersom studion ligger vid driving range följer kameran hela bollflykten. 
Gör du det inomhus grundar sig analysen på tillslaget. 

– Det är en jätteskillnad, säger Eddy. 150 meter längre ut kanske bollen tar 
skruv, det måste man vara ”on course” för att se.

Köper du kostym eller dräkt vill du att den har bra passform. Lika naturligt börjar det bli att prova ut sina golfklubbor 
så att de passar ens fysiska förutsättningar. Bättre bollträff och längre slag kan vara skäl nog, fast helst ska det förstås 
synas på scorekortet också. Få blir besvikna.

I analysen väger Eddy in sina egna observationer 
baserade på över 20 års erfarenhet som instruktör. 

Flex, lie, loft och bounce
De sammantagna intrycken ”översätter” han till skaft-
längd, flex, lie, loft och grepp som passar din sving och 
fysik. I studion har han en uppsjö av Cobras klubb- 
huvuden, som paras ihop med olika skaft och grepp. 

I verkstan ser en klubbvåg till att skaft och klubb- 
huvud får rätt tyngdpunkt, för en felbalanserad klubba är 
inte att leka med. Det är en vetenskap – på frammarsch. 

Text: Lotta Fischerström Foto:Lars Andersson

DET HÄR ÄR COBRAMANNEN
Eddy Eriksson, känd från Svensk Golfs Golfskola, är elithockeyspe-
laren som bytte klubba och blev golftränare. Till vardags arbetar 
han som headpro på Skinnarebo G&CC utanför Jönköping, där 
han i sin Cobra-studio gör 120-140 customfittings per år. 

SÄNK SCOREN!
med custom fitting
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med custom fitting
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“Jag är bäst när 
det bara är jag 

och bollen

Carro sekunden efter att Europalaget vann Solheim Cup.
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superkul. Som amatör spelade man mycket 
i lag och det ger en annan känsla, delad 
glädje och sånt. Samtidigt är jag lite av ett 
kontrollfreak så en individuell sport som 
golf passar mig himla bra. Det är ett extra 
plus att få spela i lag då och då. 

I skrivandets stund är det ett soligt mars och 
Caroline är hemma i Helsingborg några veckor  
innan säsongen i USA drar igång på allvar. 

– Första majortävlingen är Kraft Nabisco 
på Rancho Mirage i Kalifornien. Jag gillar den 
banan himla mycket, minns att jag såg den 
på TV när jag var liten och det är så klart en 
härlig känsla att få stå där nu. Jag kom trea 
där förra året och jag ser faktiskt fram lite 
extra mycket mot att spela där igen.

Vilka är dina största utmaningar i spelet? 
– Mitt tålamod, helt klart. Jag jobbar 

alltid med att förbättra mitt tålamod efter-
som jag är himla ivrig och otålig. Det är 
lätt att vara lugn när det går bra, men en 
golftävling är ju rätt lång. Det är fyra dagar 
och 72 hål. Jag försöker tänka att alla hål är 
lika viktiga. Jag försöker vara taggad redan 
från början och måla upp olika målsättningar 
på varje varv. Då kan man hålla sig taggad 
ända från torsdag till söndag.

Menar du att du har lätt för att ge upp 
annars? 

– Inte ge upp men när jag spelar som 
allra bäst har jag som ett slags tunnel-
seende. Det är bara jag och bollen. Om det 
börjar gå lite trögt så kan jag lätt tappa 

Caroline ”Carro” Hedwalls be-
drifter förra året gjorde henne 
historisk när hon vann samtliga 
fem matcher i Solheim Cup 
och dessutom satte den 

avgörande putten. 
– Veckan när vi spelar Solheim är fan-

tastiskt speciell! Matchspel är min starka 
sida och vi gör inte det så ofta. Vi har så 
roligt tillsammans och det är lätt att få till 
en bra stämning i det europeiska laget. Jag 
tror att det kan bero på att vi har växt upp 
mer med lagsporter här än vad ameri-
kanerna har. 

2011 spelade hon sin första Solheim cup, 
som rookie. Förra året var hon en av de 
mest rutinerade spelarna i det europeiska 
laget. 

– Stämningen var helt otrolig. Det är 
ju alltid roligt att slå amerikanerna, haha! 
Lotta (Liselotte Neumann reds. anm.) är en 
bra och trygg kapten och hon trodde på 
oss. Det smittar av sig. Hela den veckan var 
lite av en dröm… 

Caroline räknas som en av de absolut bästa 
golfspelarna i världen, men har vunnit mer  
i lag än individuellt. 

Vad är skillnaden på att spela i lag mot 
att spela individuellt?

– Jag växte upp med lagsporter som  
innebandy och fotboll så jag har det i mig.  
Jag kan sakna just lagandan ibland och ser 
alltid väldigt mycket fram emot lagtävlingar.  
Lag-SM på Barsebäck var till exempel 

HISTORISKA
HEDWALL!
Hon har växt upp fort. Efter succéåret 2013 
är Caroline Hedwall ute på ett segertåg. 

CAROLINE HEDWALL
Ålder: 25 år
Bor: Helsingborg
Gör: golfproffs
Meriter: 2007 och 2009 vann hon Europa-
mästerskapen för amatörer. Hon har totalt 
29 segrar, varav fem som proffs på Ladies 
European Tour.
Svensk golfpärla: Barsebäck, min hemma- 
bana och den har allt – både park- och 
skogskaraktär. 
Norsk golfpärla: Oslo GK. Banan ligger 
fantastiskt fint till. Här vann jag mitt första 
Lag-EM.
Dansk golfpärla: Rungsted mellan Helsingör 
och Köpenhamn. Här såg jag Tiger Woods 
spela live för första gången. Det var häftigt!

Text: Linda Eriksson Foto: Getty Images

fokus. Det är därför tålamod är så viktigt. 
Och jag kan ha lite svårt att hitta fokus från 
början, om det inte handlar om matchspel. 
Som i Solheim Cup förra året. Då var det 
matchspel som gällde och varje putt var 
viktig. Då har jag stenfokus! 

Vad är ditt mål nu i karriären? 
– Min stora vision är så klart att bli 

världsetta nån gång. Men jag tänker ha en 
rätt lång karriär så jag tar det lugnt. Först 
ska jag vinna på LPGA! 

Förra året kom Carro trea tre gånger på 
LPGA-touren så att hon skulle spela hem en 
förstaplats i år känns fullkomligt självklart. 
Så länge det är bara hon och bollen.
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Carro sekunden efter att Europalaget vann Solheim Cup.
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Lätt på foten
Pumas Faas Lite Mesh är en 

bekväm lättviktssko med 

väldigt god andningsförmåga. 

Den håller garanterat dina 

fötter svala och sköna och 

har samtidigt en bekväm och 

hållbar sula som är anpassad 

för en naturlig gång. En lättare 

sko hittar du inte! 

Priset är 795 kronor.

FORE you!

Jordens eko-boll
Dixon Earth är världens första 

miljövänliga gollfboll – rakt 

igenom. Bollen tillverkas helt 

utan några giftiga tungme-

taller och är helt återvinnings-

bar. Utan att för den delen 

tappa i kvalitet eller spelkänsla. 

Vi gillart! Dixon Earth slår de 

flesta 2-dels bollar men är 

också en stark konkurrent till 

många 3-dels bollar. 

Kostar cirka 349 kronor för ett 
dussin.

Din perfekta 
golfpartner
Nikon COOLSHOT är en kom-

pakt och lätt avståndsmätare 

som ligger perfekt i handen 

tack vare sin ergonomiska 

design. Med mätmetoden 

”närmaste målprioritet” får du 

garanterat exakta mätvärden 

till både bunker- och fair-

waykanter och till flaggan  

på green. Nikon COOLSHOT är  

vattentät och har ett mätom-

fång på 10-550 meter. 

Kostar cirka 2 990 kronor.

Klubban för alla
Oavsett hcp så kan du öka din 

längd med denna klubba. 

TaylorMade SLDR har låg tyngd- 

punkt som sitter nära träffytan. 

Det ger en hög utgångvinkel 

och låg spinn, samtidigt som 

du får högre bollhastighet. Den 

låga tyngdpunkten skapas av 

en stor 20 gram tung vikt som 

sitter i sulan på klubban. Du 

kan också flytta vikten för att 

skapa fade-viktning eller draw-

viktning i huvudet. 

Pris cirka 3 995 kronor.

Långbollar – check! 
Den här drivern från Cobra 

är sprängfylld av smarta 

teknologier för bättre längd 

och kontrollerad bollbana.  

Här får du åtta unika loftinställ-

ningar att justera efter väder 

och markförhållanden och ett 

klubbhuvudet som alltid är 

square vid bollträff. Dessutom 

har klubban en stor träffyta för 

längre och rakare drives vid 

off-center träffar. 

BiO CELL drivern finns i fem 
färger och kostar 2 695 kronor.

En ny säsong hägrar. Och säga vad man vill om prylar, 
men visst är det riktigt kul att ladda upp med bra 
kvalitetsutrustning inför årets första rundor? Här har 
vi valt ut några favoriter. Bara för dig!
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Golfpaket.com
Samlingsplatsen för golfpaket

På Golfpaket.com hittar du 

många intressanta erbjudanden, 

allt från pittoreska Bed & 

Breakfast till Lyxhotell.



En smidig indelning och en 

smart sökmotor gör att det är 

lätt att hitta just det du söker.

GOLFPAKET - SPAPAKET - WEEKENDPAKET - KONFERENSPAKET

Välkommen till Golfpaket.com

– ATT FOTOGRAFERA golfbanor är en slags landskapsfoto-
grafering som är helt fantastisk. Miljöerna är ofta extremt 
vackra enligt mitt tycke, med de skulpterade landskapen. Det 
finns många utmaningar med att fotografera banor; ljuset, 
skuggorna, vinklarna och hålen. Folk är ofta på bra humör på  
en golfbana också, vilket gör det hela mycket roligare. 

PETER HAR UNDER sina år hunnit besöka över hundra golf-
banor i Sverige.

– Svenska banor står sig mycket bra mot de internationella  
i både standard och i spelkvalitet. Vi har en lång tradition av 
bra golfbanearkitekter och äger en skatt av fina banor i vårt 
land, säger Peter, som också älskar att resa. Och det blir det 
mycket av i hans yrke. 

– Jag har besökt Danmark, Thailand, Marocko, Florida,  
Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Indien för att nämna ett fåtal.

SIN FÖRSTA EGNA golfrunda slog Peter på Ekerum i början av 
90-talet. Han var där för att göra ett jobb men blev totalbiten 
av den vackra sporten. 

– Jag stod på fairway på med en wedge i handen. Det var 
cirka 70 meter till hål, bollen hamnade rakt i koppen!

Sedan dess är han biten, men hinner inte spela så mycket 
privat. Till saken hör att Peter helst spelar på en bana han 
känner till väl. Det har sin rimliga förklaring.

– Om det är en ny bana eller en bana jag inte känner så 
väl så börjar jag leta vinklar, jag kollar in banan och är inte 
hundra procent med i spelet. Det är väl en arbetsskada jag får 
leva med.

Peter Cordén är den svenske golfbanans mästerfotograf. 
Han har sedan 90-talet rest land och rike runt för att 
fotografera våra fina banor. Idag är hela världen hans 
arbetsplats! 

Peter Cordén
Ålder: 56 år
Bor: Södermalm i Stock-
holm. Ateljé i Gamla  Stan
Karriär: Fotograf, grafiker, 
layoutare, AD.  Producerat 
boken  ”The Swedish Golf 
Experience” tillsammans 
med Geno Oberto.  
www.golfisart.com 

Carpe golfbanan
– med mästerfotografen
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svingstudio. Du hittar också Titleist National Fitting Center här. 

Natursköna Kongsberg – något utöver det vanliga
Kongsberg Golfbana är en av Norges finaste och mest renommerade. 
Den vackra skogs- och parkbanan (PAR 72), som designats av Jeremy 
Turner, har en spännande layout. Den ligger bara fem minuter från 
centrala Kongsberg, i ett naturskönt område mellan Skrimfjellene 
och Lågen. 

Banans 18 spektakulära och varierade hål bjuder på flera vatten-
hinder, över 70 sandbunkrar och stora, delvis ondulerade greener 
som utmanar golfspelare på alla nivåer. Kongsberg Golfbana har 
också fina träningsfaciliteter med en stor driving range och flera 
olika greener och träningsbunkrar. Golfbanan erbjuder även en 

rolig korthålsbana som passar perfekt för 
alla som vill testa golf. 

I proshopen kan du boka tid med en 
av klubbens PGA pro:s, hyra vagnar och 
köpa det allra senaste inom både kläder 
och utrustning. 

Klubbens restaurang har en stor ute-
servering.  

Holtsmark golf  
– inne på sitt elfte år

Holtsmark Golfklubb ligger i Sylling, 
en naturskön byggd, där Lierdalen och 
Holsfjorden möts i idylliska Svangstran-
da. Klubben är Norges största. Erfarna 
golfare beskriver ofta Holtsmark som en 

Oslo GK – med sub-air under alla greener 
Oslo Golfklubb är landets äldsta, grundad redan 1924, och är en 
av Norges två högst rankade banor. Golfbanan ligger i Bogstad, 15 
minutter från centrala Oslo. Banans höga kvalitet gör att många 
golfare söker sig hit. Mellan maj och oktober spelas här cirka 30 000 
rundor av både medlemmar och gäster. Golfbanan har karaktären 
av en lätt kuperad parkbana där hålen på back-nine huvudsakligen 
ligger vid Bogstadvannet. Klubben har en restaurang med fulla rättig-
heter, dusch och omklädningsrum, driving range och pro shop med 
ett brett utbud. 

Golfbanan totalrenoverades 2008 och är idag den mest tekniskt 
avancerade golfbanan norr om Alperna. Banan har krypven på tee, 
green och fairways, sub-air under alla greener och ett trippelt drän-
eringssystem samt ett omfattande underhållsprogram för att hålla 
banan i absoluta toppskick. 

Miklagard med passion för golf
Banan på Miklagard har breda fairways omgivna av både små och 
stora bunkrar. Några hål har skogsområden i spel och andra har 
små insjöar. Gemensamt för alla hål är att du avslutar på stora 
kvalitetsgreener. Miklagard har alltid varit känt för sin green-
kvalitet, som utan tvekan kan sägas vara i världsklass. Banan har 
sub-air system under alla sina banor.

Mästerskapsbanan har blivit utsedd till Norges bästa de senaste 
12 åren och är bland Topp 100 i Europa. Alla hål på banan har fått 
namn efter asagudar och kungar. Anläggningens design är också 
inspirerad av den nordiska asahistorien. Miklagard har gräsutslag 
på drivingrangen med Titleist rangebollar. På träningsområdet har 
du tillgång till både närspels- och wedgeområdet, korthålsbana och 

Norge bjuder på storslagen natur och fantastisk golf! För dig som ännu inte upptäckt 
vårt grannlands spännande banor har vi tittat närmare på fem av de norska perlerna. 

NORSKEgolfperler
Oslo GK

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 NORSKA
PÄRLOR
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av Norges allra bästa. Bakom framgången står 
den internationellt berömda golfbanearkitek-
ten Robert Trent Jones II. Han har beskrivit 
att Holtsmark ligger i absolut framkant bland 
de banor som han själv signerat världen över. 
Här får den rutinerade golfaren tuffa utmaning- 
ar, och nybörjaren enklare valmöjligheter. 

Går du en runda på Holtsmark slås du av 
den säregna och dramatiska naturen där djupa  
raviner gör landskapet levande och skapar 
utmaningar för många golfare. 

På Holtsmark finns också en rolig 9-håls-
bana med par 3 och par 4 hål. Dessutom finns 
här en stor drivingrange med möjlighet att slå 
från gräs, ett stort när-
spelsområde med putting-
green, pitch- och chip-
område.  

Lång spelsäsong på 
fantastiska Larvik
Larvik Golfklubbs 18-håls-
bana utgör kärnan i en av 
Norges finaste golfanlägg-
ningar. Banan har designats 
av den svenska banarkitek-
ten Jan Sederholm och är  
en parkbana med seaside-
prägel. Längden, vinden, 

Miklagard

Holtsmark Golf

Oslo GK

Kongsberg

Larvik SUZANNS
SEGERÅR

SUZANN PETTERSEN
Bor: Orlando, Florida
Medlem i: Oslo GK och Bay Hill Club & Lodge
Majorsegrar: LPGA Championship 2007 och 
Evian Championship 2013
LPGA-segrar: 14
Världsranking: 2:a

...och avancemang till andra-
platsen på världsrankingen tätt 
efter koreanskan Inbee Park.

Efter en strålande amatör-
karriär som toppades med seg-
rar i British Girls 1999 och VM 2000 
blev Suzann Pettersen proffs som 
19-åring. Redan under sin debut-
säsong på Europatouren tog hon 
sin första seger, French Open.  
Suzann blev tvåa på Order-of-merit 
och utnämnd till Rookie-of-the-
year. 2003 var det dags för debut i 
den högsta ligan: LPGA-touren. 

Den riktiga genombrottssä-
songen var 2007 då det blev hela 
fem segrar. Kronan på verket var 
vinsten i LPGA Championship,  
Suzanns första majorseger. 

Något Suzann själv rankar 
högst på sin meritlista vid sidan 
av majorsegrarna är Solheim Cup, 
lagspelet mellan Europa och USA. 
Där har hon medverket vid sju 
tillfällen och tre gånger bidragit 
till att Europa stått som segrare, 
allt som oftast efter nervkittlande 
strider.

Vilken magisk säsong Suzann 
Pettersen hade 2013! Hon vann 
sin andra majortitel i Evian 
Championship. Seger i Solheim 
Cup. Totalt fyra segrar på LPGA-
touren...

20
13

roughen och de strategiskt placerade vatten-
hindren och bunkrarna gör att spelare på alla 
nivåer utmanas här. 

Larvik har en av Norges längsta spel-
säsonger. Banan är av internationell standard 
och har stått värd för både Ladies European 
Tour 2009 och European Challenge Tour 2006. 
Världsstjärnor som Colin Montgomerie, John 
Daly och Jesper Parnevik har spelat på Larvik. 
Även Norges egen Suzann Pettersen har vunnit 
troféer här. Larvik har också ett fint tränings- och  
rekryteringsområde med en 9-håls kortbana, 
puttinggreen, gräsutslag, mattutslag, övnings-
bunker och pitchområde. 
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Tävla om elva häftiga golfpaket. Alla priser är för två personer och både greenfee och övernattning 
med frukost ingår. Allt du behöver göra är att  läsa Golfpärlor noga och svara på frågorna nedan. 
Berätta också vad du tycker är bäst respektive sämst med tidningen samt var du hittade den.

TÄVLING
Årets vinnare ska svara på elva frågor:

1.  Nämn minst två semesterorter som ligger i närheten av S:t Arild golfklubb.
2.   När stod Ringenäs konferenslokaler klara?
3.  Hur många lägenheter finns i Söderby Golf Lodge?
4. Vad heter Skinnarebos mycket uppskattade pro?
5.  Ombergs golfbana ligger vid en av Sveriges största sjöar, vilken?
6. Vilken annan pricksäker aktivitet än golf kan du utöva på Åda Golf & Country Club?
7.  I vilket landskap ligger Knistad?
8.  Vilket material har taket på Öijareds klubbhus? 
9.  Vad betyder namnet Gumbalde på fornnordiska? 
10.  Hur många hål har Strängnäs GK? 
11.  Torreby är Bohusläns äldsta golfklubb, men hur många år firar grannklubben Sotenäs?

PRISER
Du kan vinna golfpaket från:

S:t Arild/Hotell Erikslund
Ringenäs Golf & Hotell
Söderby Golf Lodge 
Skinnarebo Golf & Country Club
Omberg Golf & Hotell
Åda Golf & Country Club
Knistad Golf & Country Club
Öijared
Gumbalde Golf
Strängnäs GK 
Sotenäs GK/Torreby GK och Rasta Håby

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. Bland alla grymma priser får du sätta upp två favoriter på önskelistan. 
Ange också ditt namn, adress och/eller golfklubb. Skicka in ditt svar senast 26 maj. De lyckliga vinnarna 
kontaktas av Golfpärlor och kommer att presenteras på www.golfpaket.com under vecka 23. 

LYCKA TILL!

Vinn SKÖNA golfpaket!
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Vinn SKÖNA golfpaket!

DETTA ÄR HELT KLART en annorlunda an- 
läggning! Till vänster ligger den sista greenen 
på Lakes Course, till höger den sista på Links 
Course. I blickfånget rakt fram ståtar det 
magnifika klubbhuset. PGA Sweden National 
i Bara är en av de häftigaste golfanlägg-
ningarna i norra Europa. Klubben ligger 
halvannan mil öster om Malmö.  

Det råder ingen tvekan om att ambitionen 
är på topp. De två banorna, som är ritade av 
Kyle Phillips – en av världens ledande golf-
banearkitekter, är helt olika. Links har en 
stark prägel av Skottland och Lakes – med 
helt annan layout och ett annat gräs och 
leder tankarna till Florida, fast du är i Skåne.  

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

LAKES COURSE där Nordea Masters kommer 
att avgöras 29 maj till 1 juni har en hel del 
vatten. Banan har karaktären av en parkba-
na och är därför inte lika kuperad som Links 
Course. 

Avslutningen är stentuff. Det finns starka 
skäl att tro att många tävlingar avgörs på 
Lakes sista hål. Ett par fem hål med vatten  
längs hela vänsterkanten och den uppbyggda 

Europatouren kommer till PGA Sweden National i maj. Gör som Henrik 
Stenson – kom dit och spela! Eller varför inte passa på att även bo över i 
någon av klubbhusets sviter. 

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

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

greenen betyder att en landning till vänster 
på slänten obönhörligen kommer att resultera 
i ett blött möte. 

DE FÖRSTA HÅLEN på Links Course är gene-
röst utlagda, men underskatta för allt i 
världen inte det korta femte, 100 meter. Redan 
här kan du få en ful plump i scorekortet om 
du inte svingar klubban rätt. Greenen är i det 
närmaste 40 meter bred, men bara 15 meter 
djup. Och sjuan kan, om det inte redan är det, 
bli ditt signaturhål. Högt, högt upp blickar 
du ut över en green 170 meter bort, som är 
riktigt djup och med en rejäl svacka på mit-
ten. Oftast har du vinden rakt in i nosen. 
Överhuvudtaget bjuder Links på det man 
till vardags brukar kalla ”utmaningar”. Du 
tar dig fram i en kuperad terräng, till stora 
greener, med försåtliga bunkrar och slänter 
längs vägen. 

Hela anläggningen – de båda banorna, 
träningsmöjligheterna i PGA Golf Academy 
och klubbhuset med sina 16 eleganta sviter 
och den sagolika utsikten över de båda 
banorna, känns långt ifrån Jantes förlovade 
land. Att äta en god middag, njuta av natten 
och spela internationell drömgolf har aldrig 
varit enklare än nu.

Gör som Europatouren – spela på PGA Sweden National

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

Är du greenfeegäst välkomnas du av 
18 utmanande hål fördelade över nära sex  
kilometer. Normgivande för designen är spel- 
glädje och kvalitet, och greenerna är upp-
byggda enligt USGA:s riktlinjer samt såd-
da med Penn A4 vilket ger bästa möjliga 
spelkänsla och prestanda. Du bokar tid 
enkelt via klubbens lättnavigerade hemsida.
   Rönnebäck Golf Club har en smart medlems- 
policy som också ligger till grund för klubbens 

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

 

Rönnebäck Golf Club är nu med i Sydpoolen
Från och med 2014 är Rönnebäck Golf Club med 
i Sydpoolen. Som medlem har du då möjlighet 
att spela på cirka 65 banor i Skåne och Blekinge 
till riktigt förmånliga greenfeepriser.

Rönnebäck Golf Club
Rönnebäcksvägen 3, 238 41 Oxie
För mer information besök www.ronneback.se.  
Telefon 040-54 25 50

tillgänglighet, snabbhet och stimulerande 
golfrundor. För den som söker en ny hemma-
klubb finns det flera olika medlemsalternativ 
och attraktiva erbjudanden att välja mellan. 
För de som vill utveckla sitt golfspel – nybörjare  
såväl som proffs – erbjuder Rönnebäck Golf  
Academy ett av Sydsveriges bästa tränings-
områden med toppinstruktörer och inomhus-
hall för vinterträning. 

INFÖR 2014 HAR en del förändringar skett. 
Numera har Rönnebäck Golf Club inte röd, 
blå, gul och vit tee, utan istället 43, 52, 60 och 
64 som avspeglar hur lång banan är i meter 
om du lägger till två nollor. Det innebär också 
att röd tee, det vill säga 43, har blivit cirka 
700 meter kortare vilket klubben hoppas ska 
öka spelglädjen.

Efter en lång dag på banan är det skönt 
att dyka in i Rönnebäck Golf Clubs trevliga 
klubbhus. Shopen ger goda förutsättningar  

SKÅNE
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till bra golfshopping och här finns ett väl 
utvalt sortiment. Men skönast har man det 
nog ändå i Restaurang Rönnebäck, där det 
serveras god och vällagad mat, mitt i den 
skånska myllan.
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BOKSKOGENS GOLFKLUBB har två 18-hålsbanor som ligger mellan 
Torups Nygård och sjön Yddingen, 20 minuters bilresa från Malmö. 
Infarten till golfklubben har ofta titulerats ”Vackraste infarten till en 
golfbana i Sverige”

Greenerna är av mycket hög kvalitet och snabba. Banorna håller 
samma höga kvalitet men har olika karaktär. Gamla banan är park-
liknande och har under flera tourtävlingar varit omtyckt av topp-
golfare från hela världen. Med sina sex tee, kan du välja vilken  
utmaning du vill ha. 

Nya banan är en “naturbana” som med sin kuperade bansträckning 
utgör en enastående naturupplevelse. 

För träning finns drivingrange, som öppnar i ny skepnad 1 juni 2014, 
instruktörer samt en övningsbana med sex hål. I klubbhuset – en fin 
gammal gråstensbyggnad – finns omklädningsrum, restaurang, golf-
shop och moderna konferensrum. Maderiet på Bokskogen driver 
restaurangen, omgiven av en fantastisk miljö mitt ute i skogen. 

Med några steg bakåt i tiden kan man konstatera att Bokskogens 
GK ligger på historisk mark. Den 13 december 1963 bildades klubben 
under namnet Bokskogens Golfbaneförening, och utvecklingen av en 
av Sveriges modernaste golfanläggningar hade börjat. På Nya Banans 
sjätte hål har kung Karl XII och hans häst vilat under en ek

Bokskogens GK – en total golfupplevelse i unik miljö
Bokskogens GK erbjuder dig två natursköna, utmanande 
och välskötta golfbanor med olika karaktär. Klubben har 
i många år rankats som en av de absolut bästa i Sverige.

Bokskogen samarbetar med Scandics hotell i Malmö, samt en hel del andra hotell i 
närområdet. Bokskogens Golfbaneförening och Bokskogens Golfklubb  har utsetts till 
Årets Juniorvänligaste Golfanläggning i Sverige!  Maderiet vann ”Södra Sveriges bästa 
golfrestaurang 2013”.

Bokskogens GK 
Torupsvägen 408-140, 233 64 Bara
Telefon 040-40 69 00, mejl info@bokskogen.com
För mer info besök www.bokskogen.com.

SKÅNE

SCANDIC HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL DET SVENSKA GOLFPARADISET
Skåne är en av Europas bantätaste golfdestinationer. Vi har många Scandichotell som ligger nära 
en eller fl era golfklubbar och populära banor. Alla hotell erbjuder boende och greenfee!
 

   1 natt på härliga Scandic S:t Jörgen och en runda på 
Bokskogens nya bana 815:-/person i delat dubbelrum.

Prisexempel

 815� 
per person i delat dubbelrum

Erbjudandet gäller torsdag – söndag under golfsäsongen samt alla dagar under sommarperioden 23/6 – 12/8. 
Kan bokas fram till dagen innan ankomst. För bokning ring 040-615 03 98 alternativt mejla bokning.malmo@scandichotels.com
För att ta del av erbjudandet uppge bokningskod ”Golfpärlor”. scandichotels.se

SCHO 3654 - Golfannons.indd   1 2014-03-31   13:18
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Falsterbo – spel på en links

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

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

Här har naturen skapat förutsättningar för ursprunglig golf.

det bästa valet vid inspelen.
Över banan går Skandinaviens mest 

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

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

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

1909

SKÅNE
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BANAN ÄR EN AV få äkta links i Sverige, byggd 
på ett underlag av sand från tiden när land-
skapet var havsbotten. Här är oftast spelbart 
året om tack vare den porösa och genom-
släppliga sandjorden. 

Banan ligger i ett naturreservat och intill 

Ljunghusen – en unik plats
Ljunghusen är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Klubben grundades 
1932 och blev 1965 först i Skandinavien med 27 hål.

en stor naturskyddad våtmarkshed. Flera av 
hålen gränsar till Östersjöns vita sandstränder 
med fina vyer över havet.

Klubbhuset är modernt med en fin res-
taurang, stort klubbrum och mötesrum – 
alla med vacker utsikt över Östersjön och 

Du bokar tider online via Min Golf eller på telefon 
040-45 80 00. För mer information om Ljunghusens 
Golfklubb se www.ljgk.se. Där finns också informa-
tion om boende och samarbetspartners. 

Ljunghusens Golfklubb
Kinellsväg, 236 42 Höllviken
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golfbanan. Restaurangen är en av Skånes 
bästa krogar alla kategorier. I klubbhuset 
finns även en mycket välsorterad shop.

Banan förbättras ständigt. En bana i  
toppklass kräver som bekant förnyelse och  
underhåll in i minsta detalj, året runt. Under 
de senaste åren har hålen 10 till 18 renoverats 
med nya hålsträckningar och förbättringar. 
På banan har det arrangerats många större 
tävlingar genom åren.

BANAN ÄR VÄL inpassad i sjösystemet med 
spännande konsekvenser för golfspelaren. 
Den präglas av vatten och vind. Det unika 
och naturskyddade våtmarksområdet har 

Flommens GK – en pärla på Falsterbonäset!
Flommen är en golfbana på klassisk linksmark. Den strandnära banan präglas 
av väder, vind och det naturliga vattensystem som heter Flommen. 

skapat rikligt med naturliga vattenhinder. 
Flommen är en sann utmaning för varje 
golfare - du kan förlora din boll i vatten-
hinder på samtliga 18 hål. Varje hål har ett 

Flommens Golfklubb
Fädriften, 239 40 Falsterbo
För tidsbokning ring 040-47 50 16 eller mejla 
reception@flommensgk.se.
För mer info se www.flommensgk.se.
För bokning av golfpaket ring 040-45 91 00 
eller mejla info@hotellgasslingen.com.

namn med anknytning till banan.
Klubben grundades redan 1935 av lokala 

caddies, vilket ger Flommens GK en lång 
och rik historia. Här råder en öppen och 
välkomnande stämning som uppskattas av 
golfare i alla åldrar. 

Flommens golfrestaurang erbjuder fräsch 
och vällagad mat i vacker miljö. Här hittar du 
något för alla tillfällen –  lunch, fika, högtider, 
konferens eller företagsgolf.
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Övernattning inkl. frukostbuffé på Hotell Erikslund, greenfee på S:t Arilds GK 
välkomstdrink, tre rätters middag, entré till Hälsa & Spa med relaxavdelning 
med jacuzzi och bastur samt styrketräning        
                 

Pris    1165:-/pers i dubbelrum
Enkelrumstillägg    295:-
Vid bokning uppge kod Golfpärlor för att ta del av detta erbjudande

Fantastiskt Golfpaket    

www.hotellerikslund.se 0431 -415 700
reception@hotellerikslund.se

www.starild.se

S:t Arild Golfklubb – härlig golf hela säsongen

MÅNGA TRÄDHOLMAR, skogsdungar och idyll-
iska småsjöar utgör banans naturliga hinder. 
På S:t Arild Golfklubb finns även en mycket 
inspirerande 9-håls par 3-bana, komplett 
med vattenhinder, bunkrar och trädholmar. 
Utöver själva banan erbjuder klubben en av-
slappnad atmosfär på den gamla Skånegården, 
en skön uteservering och en välsorterad golf-
shop, övningsområde och driving ranch.

S:t Arild håller fortfarande placeringen 
som nummer 23 i Golfsverige enligt den 
ansedda tidningen GolfDigest, som varje år 
rankar de 50 bästa banorna i Sverige. 

”En layout som tilltalar alla kategorier av 

S:t Arild golfklubb ligger inte långt från de välkända semesterorterna Viken, Mölle, Skäret och Arild. Den 
vackra 18-hålsbanan, som håller hög internationell standard, bjuder på lagom utmanande golf i fin miljö. 

spelare. Bra på våren, bra på sommaren och 
fantastisk på hösten.”

I golfshopen finns inte bara golfutrust-
ning. Här hittar du sportiga fritidskläder som 
man inte behöver spela golf för att uppskatta.  
Shopen drivs av PGA Professional Peter 
Hansson och har fått den prestigefyllda ut-
märkelsen ”Årets Golfshop” 2012.

Golfkrogen på S:t Arild drivs av Kim och 
Andreas. Deras matfilosofi är enkel – mat ska 
lagas från grunden, med de bästa råvarorna 
säsongen kan erbjuda, med en rejäl nypa 
kärlek och passion. 2013 blev krogen nomi-
nerad till en av Skånes bästa golfkrogar. 

Visste du att S:t Arild många gånger har stått 
värd för Svenska Instruktörsmästerskapen, Telia 
Tour och andra stortävlingar. Anläggningen är 
känd för sina fina träningsmöjligheter och flera 
tourspelare väljer att lägga sin säsongsstart här.

S:t Arild Golfklubb
Golfvägen 48, 263 72 Skäret
För mer info ring 042-34 68 60, mejla 
kansliet@starild.se eller besök www.starild.se.

SKÅNE
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BÅSTAD GOLFKLUBB, som grundades 1930, 
är Sveriges nionde äldsta och har som en av 
få klubbar fortfarande kö för medlemskap. 
I klubbhusområdet har den traditionella  
atmosfären behållits och där syns ofta kunglig-
heter och andra celebriteter som gäster. Här 
påbörjar och avslutar man mer än gärna en 
härlig golfupplevelse.

Det unika med Båstad Golfklubb och de 
två utmärkta banorna är nog tillgängligheten. 
Under stora delar av året finns goda möj-
ligheter att komma ut och spela både Gamla 
som Nya Banan. Det är bara under sex till sju 

Båstad – mer än bara tennis och party?
Ja absolut, på Bjärehalvöns topp ligger Båstad Golfklubb med två av landets bästa 18-hålsbanor. Den Gamla som invigdes 
redan 1930 och som efter sin uppgradering med två nya hål har blivit ännu charmigare och den Nya som under 2013 fick 
en rejäl ansiktslyftning med flera nya och renoverade utslagsplatser.

veckor mitt i sommaren som medlemmarna 
och deras gäster gör gästspelet lite mer be-
gränsat.

BANORNAS SKIFTANDE karaktär bidrar också 
till att golfupplevelsen blir väldigt speciell.  
Gamla Banan med sina väl inbunkrade 
greener, återställda till samma storlek som 
1930, där kraven på inspelen är höga jämfört 
med den Nya Banan, som är mer öppen där 
vinden oftast är den mest påverkande faktorn 
för en hög eller låg score.

Sedan lång tid samarbetar klubben med 

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

Hotel Skansen och Torekov Hotel. Två hotell 
med mycket hög standard som båda erbjuder  
utmärkta golfpaket på Båstad Golfklubb. Dessa 
kombineras lämpligen med spa, som finns på 
båda hotellen.

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

Innan du avslutar din golfdag på Båstad 
får du inte missa den välfyllda shopen där 
Per Pro gör sin 31:a säsong. Utbudet är digert 
och passar alla golfare, gammal som ung. Är 
Per på plats i shopen så be om en historia 
från hans tid som pro i Hollywood, alltid lika 
uppskattat.

SKÅNE
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ARASLÖVS GOLFPAKET har snabbt etablerat 
sig som ett av Sveriges mest populära och 
riktar sig mot gäster som söker ett golfpaket  
där boende, golf och mat finns på plats. 
Golfen står givetvis i centrum men som gäst 
kan man även förvänta sig en upplevelse för 
båda ögat och magen.

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

Södra banan har även den skogs- och 
parkkarraktär. Banan har snabba greener 
och erbjuder ett tee-markeringssystem där 
du själv väljer spellängd och svårighetsgrad. 

Araslöv Golf & Resort 
– här börjar en fantastisk golfupplevelse!
Strax norr om Kristianstad, en timme från Malmö ligger denna vackra 36-hålsanläggning.

Banan är ritad av Tomas Ryd och är årligen 
spelplatsen för proffstävlingen Araslöv Open. 
Utöver banorna finns fina träningsmöjligheter 
på 6-håls par-3 banan, övningsgreenerna 
och rangen.

PÅ ARASLÖV FINNS EN förstklassig restaurang  
med öppettider från tidig morgon till sen 
kväll. Här serveras allt från frukost till golf-
paketets 3-rätters ”finedining-middag” på 
kvällarna. I restaurangen möts man av en 
välkomnande, rofylld miljö med mat som 
fulländar golfupplevelsen. På båda banorna 
finns en kiosk med ett brett utbud. 

Araslövs golfhotell har fin utsikt över Södra  
banan och Araslövssjön. I fina rum kan man 

på bästa sätt ladda inför morgondagens golf-
runda. Alla rum ligger på markplan med 
egen parkering och privat uteplats. Golf- 
kanalen finns givetvis i TV-utbudet

Araslöv Golf & Resort
Starvägen 1, 291 75 Färlöv
www.araslovgolf.se
Mejl info@araslovgolf.se
Telefon 044-716 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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DETTA FÖRSTOD MAN redan på 1920-talet. 
Därför anlade man den första golfbanan re-
dan då. Den kallas Åhus Östra och är rankad 
bland de 20 bästa banorna i Sverige av Golf-
Digest. Den andra – Åhus Västra – är bara 
åtta år gammal, men redan en beprövad 
mästerskapsbana. När du slår ut på 18:e 
hålet siktar du på kyrktornet i byn. Banorna 
ligger nämligen mitt i Åhus.

 – Förutom den höga kvaliteten på våra 
banor är nog tillgänglighet nyckelordet när 
det gäller golf hos oss. Våra banor är spelbara 
nästan hela året – vi hade öppna sommar-
greener till början av februari och i slutet 
av februari öppnade vi igen. När andra åkte  
Vasaloppet spelade vi sommargolf igen – och 
gästerna kan bo mitt i Åhus bland restau-
ranger, hamn och sandstrand och ändå bara 
ha några bra drivar till våra banor, säger Mats 
Nilsson, som är klubbchef på KGK i Åhus.

Eftersom golfen för de flesta är en umgänges- 

Svenskt, skånskt vin
Visste du att Åhus har en egen vingård? Missa 
inte att prova på vinerna från Åhus Vingård. 

Kristianstads Golfklubb i Åhus
Box 41, 296 21 Åhus
För tidsbokning ring 044-24 76 56 eller mejla 
till receptionen@kristianstadsgk.com. 
För mer information besök klubbens hemsida 
www.kristianstadsgk.com.

Hotel ÅhusStrand, Kantarellvägen, 296 33 Åhus 
För bokning ring 044-28 93 00 eller mejla till 
max@ahusstrand.com. För mer information 
besök hotellets hemsida www.ahusstrand.com.

Åhus – inte bara vodka…
… och inte bara vita sandstränder eller pittoreska gator. Utan också en golfklubb  
– Kristianstads Golfklubb i Åhus – med två fantastiska 18-hålsbanor. De är byggda 
på en bädd med 11 meter djup sand, vilket innebär att det aldrig blir vått eller 
lerigt. Du kan spela golf i Åhus året om, så länge det är snöfritt förstås.

form i goda vänners lag, har Kristianstads GK 
i Åhus insett betydelsen av att kunna ”hygge 
sig” med sina golfvänner. Möjligheterna till 
bra boende, utsökt mat och miljöer där man 
kan slappna av och diskutera dagens rond, är 
med andra ord viktiga. Klubbens 19:e hål är 
samarbetspartnern Hotel ÅhusStrand, som 
också uppfyller alla dessa krav. 

DET FINNS OCKSÅ nybyggda golfvillor som 
passar de flesta. Hör och häpna, man har till och 
med tänkt på att det behövs snarkfria zoner 
(enkelrum) även om man vill bo tillsammans. 
För träningsläger finns det sportmenyer och 
enklare B&B-boende, dessutom samlings- 
rum för teorigenomgångar med mera, som 
ju är en viktig del i ett träningsläger. 

Kristianstads Golfklubb i Åhus, tillsammans  
med HotelÅhusStrand, är ett vinnande lag 
som har greenfeegästernas bästa för ögonen. 
Hela året om. 

SKÅNE
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VASATORPS GOLFKLUBB erbjuder 54 unika 
hål på fyra olika banor av skiftande karak-
tär. Från den slopade niohålsbanan Västra 
9:an med suveräna möjligheter till inspels- 
träning, till Tournament Course (TC) som kräver 
ett helt nytt strategiskt tänkande, både av  
motionsgolfare och elitgolfare. 

TC är en mästerskapsbana med links-
karaktär. Banan är 6 700 meter från bakersta 
tee och har sex tees per hål. Spelstrategin 
ändras markant beroende på vilken tee du 
väljer att spela från. De senaste åren har TC 
rankats som en av Sveriges främsta banor av 
GolfDigest. Vasatorp tar därmed ett kliv när-
mare visionen att bli Skandinaviens bästa  
golfupplevelse – en anläggning för alla golf-
are, från knattespelare till veteraner och 
elit.

I JULI FÖRRA ÅRET invigdes Classic Course 
(före detta Gamla Banan) efter en omfatt-
ande renovering, designad Steve Forrest 
som framgångsrikt skapade TC. Den vackra 
banan med både löv- och barrskog påminner 
om de klassiska brittiska banorna.

Vasatorps Golfklubb har en lång historia 

Vasatorps Golfklubb – Skandinaviens bästa golfupplevelse
Strax utanför Helsingborg finns 54 hål på fyra banor för alla typer av spelare, och mycket att se och upptäcka 
i närområdet. Vasatorp håller hög internationell klass utan att tappa den avslappnade atmosfären.

av golf av högsta internationella klass. Här 
har spelare som Greg Norman, Seve Balles-
teros och Sandy Lyle vunnit europatourens 
Scandinavian Enterprise Open (SEO). År 
2002 utklassade Annika Sörenstam sina 
motståndare under Ladies European Tour-
tävlingen Compaq Open.

År 2013 hade Ladies European Tour (LET) 
på nytt premiär på Vasatorps GK. Tävlingen 
Helsingborg Open blev en succé både vad 
gäller spel och besökare. Klubben står värd 
för tävlingen i minst tre år och 2013 års vinn-
are, Rebecca Artis från Australien, kommer 
tillbaka i år för att försvara sin titel. 

Under 2014 spelas Helsingborg Open 
den 4-7 september.

TROTS SIN STORLEK och imponerande spel-
variation utmärks Vasatorps Golfklubb av 
en upplevelse av närhet och tillgänglighet. 
Avstånden mellan banor, hål, klubbhus och 
parkering är korta på denna välplanerade 
anläggning.

I det nyrenoverade klubbhuset finns den 
populära restaurangen som lockar både 
spelare och besökare utifrån. Här finns 

Vasatorps Golfklubb bildades 1973. Med TC 
placerar sig klubben på plats 19 i tidskriften 
Golf Worlds prestigefulla lista över kontinentala 
Europas 100 bästa golfbanor, samt på The Rolex 
World’s Top 1 000 Golf Courses.

Vasatorps Golfklubb
Vasatorpsallén, 253 54 Mörarp
Tidsbokning www.vasatorpsgk.se 
eller telefon 042-23 50 58.
Läs mer www.vasatorpsgk.se.
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alltid dagens rätt och dagens soppa samt en 
pastarätt eller vegetariskt som alternativ.

I Vasatorps Golfshop finns ett välsorterat 
utbud med allt du behöver för att ytterlig-
are höja din golfupplevelse, oavsett om du 
är nybörjare eller elitspelare. De kunniga 
medarbetarna guidar dig gärna genom 
valmöjligheterna.
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Sölvesborgs Golfklubb 
– en del av Sveriges golfkust 

FÖRRA ÅRET FICK klubben även utmärkelserna 
nionde bästa bana av aGolf, 36:e bästa bana 
av sajten top100golfcourses och 47:e bästa 
bana av GolfDigest. Sölvesborgs GK har som 
mål att, inom en tio mils radie, erbjuda den 
bästa upplevelsen både före, under och efter 
golfrundan. Därför förbättras och utvecklas 
ständigt anläggningens alla delar. På driving-
rangen erbjuds en toppmodern träningsstudio  
med den senaste tekniken. En nybyggd padel-
tennisbana finns också.

Europas längsta gång- och cykelbro, 756 
meter över Sölvesborgsviken, binder sam-
man golfbanan med Sölvesborgs stadskärna 
och det tar 10-15 minuter att promenera till 
centrum. Banan är byggd på ett sandrikt 
underlag som tillåter spel året runt. Sölves-

Spelar du golf i Sölvesborg spelar du på Sveriges näst bästa golfklubb enligt 
Golfhäftet 2013 och åttonde bästa golfanläggning enligt aGolf 2013. 

borgs golfbana är charmig, lättvandrad och 
lagom svårspelad. Barr- och lövträd kantar 
fairway och från de flesta hål ser man havet. 
Klubben klipper mellan träden, vilket gör 
att man nästan alltid hittar sin boll även om 
man mot förmodan hamnar lite snett.  

Sölvesborgs GK har sex stugor precis vid 
första tee. Alla stugor är modernt utrustade 
med toalett, dusch, TV samt en liten köks-
del. Klubbens restaurang tar väl hand om 
sina hungriga gäster. Här serveras frukost, 
lunch och middag. Varje dag, året runt.

21-23 maj spelas för andra året i rad 
Sölvesborg Ladies Open – Hosted by Fanny 
Sunesson. Damernas undertävling till Europa- 
touren, Letas, med 126 deltagande proffs 
och amatörer från hela Europa. 

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

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

BLEKINGE

SÖDERÅSENS GK BILDADES 1966 och har  
sedan dess etablerat sig mer än väl. Sport-
profilen och medlemmen Henrik ”Henke” 
Larsson säger så här om klubben: 

– Söderåsen har det jag tycker är det vik-
tigaste på en golfbana, bra greener och en  
väldigt fin natur som gör att jag aldrig 

Söderåsens GK – en söderns pärla
Bara 15 minuter från Helsingborg, i natursköna landskap med Söderåsens
sluttningar i horisonten, ligger en komplett anläggning med generösa tränings- 
och spelmöjligheter. Söderåsens GK är en upplevelse som golfare inte bör missa.

tröttnar på att spela där. Dessutom är det 
en väldigt trevlig klubb där jag alltid känner 
mig välkommen.

Söderåsens GK erbjuder sina golfare stora 
generösa träningsområden där både sving 
och närspel kan nötas in. Du väljer själv om 
du vill slå från mattor, gräs eller under tak. 

31 golfbanor inom 40 minuter 
Det gör Nordvästra Skåne till världens näst 
mest golfbanetäta område – bara i Florida 
ligger banorna tätare! 

Söderåsens GK, Risekatslösavägen 81, 267 71 
Billesholm. För tidsbokning ring 042-733 37 
eller mejla till info@soderasensgk.se . För mer 
information besök www.soderasensgk.se.

SKÅNE

Drivingrangen är öppen alla dagar dygnet 
runt, med undantag för de tillfällen då den 
cirka tre timmar långa klippningen sker.

Klubbens motto är ”man ska alltid känna 
sig välkommen, få bästa service och ha 
tillgång till en golfanläggning i bästa kondi-
tion”. Och de lyckas faktiskt. Banarbetare 
underhåller och förbättrar anläggningen 
dagligen. 

Restaurangen välkomnar alla när man 
efter en lång runda slinker in för en öl, 
kaffe, en aptitretare, lunch eller middag. 
Söderåsens golfklubb är en bra anledning 
att ta med sig golfbagen söderut.
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HALMSTAD GOLFKLUBB, Tylösand bildades 
1930 och består idag av 36 hål och har över 
3 100 medlemmar. Under det första året be-
drevs golfspelet på en provisorisk bana, som 
anlagts på Kungliga Hallands Regementes 
övningsområde. 1935 påbörjades anläggnings- 
arbetet av en 18-hålsbana i Tylösand, arkitekt 
var Rafael Sundblom. 

Klubben har två banor, Norra och Södra  
banan. Norra banan består av 18 hål i vacker  
natur. Södra banan blev en komplett 18- 
hålsbana 1979 efter att ytterligare 9 nya hål 

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfpärla 
På Halmstad Golfklubb hittar du allt du behöver för en fantastisk golfupplevelse 
– banor av toppklass, utsökt restaurang och en av Sveriges största on course-shopar.

kombinerats med 9 hål från den ursprungliga 
banan. Båda banorna har par 72. 

PÅ SENARE TID HAR golfklubben stått värd 
för flera stora mästerskap. Bland dessa kan 
nämnas 2007 års Solheim Cup, som var en 
alldeles speciell upplevelse och innebar ett 
stort lyft för banorna. 2011 genomfördes 
Europamästerskapen för amatörer på Norra 
banan som prisades av spelare såväl som 
ledare, för dess fina naturupplevelse och ut-
manande karaktär. 2015 står Norra banan värd 

för European Amatuer Team Champion- 
ship och därmed fortsätter klubben sin 
tradition med stora mästerskap. 

Södra banan är ett utmärkt komplement 
och är av medlemmarna speciellt högt skat-
tad. Flest ronder spelas faktiskt här och an-
ses av många som en dold pärla.     

Golfklubben har en omtalad kö för 
medlemskap med ungefär 2 000 personer 
registrerade. Den förväntade kötiden är 
cirka 15 år och påvisar Halmstad Golfklubbs 
starka attraktionskraft.

På Halmstad Golfklubb hittar du också en 
av Sveriges största on course-shopar med 
utbud som är svårt att matcha. Restaurangen 
har två år i rad utses till ”Årets Golfkrog” och 
serverar den bästa maten som går att finna 
på Sveriges golfklubbar.  

Halmstad Golfklubb
Golfbanevägen, 302 73 Halmstad
Telefon 035-17 68 00
Mejla info@hgk.se
www.hgk.se

HALLAND
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RINGENÄS GOLFBANA ÄR otroligt vacker med 
sin utsikt över havet. Ringenäs är även känd 
för sin vackra finish. Sedan de nya ägarna tog 
över år 2006 har mycket förändrats. Ett nytt 
hotell har byggts och i år har hela klubbhuset 
genomgått en om och till byggnation. Det har 
byggts konferenslokaler, köket och restau- 
rangen har blivit större samt fått en ny lounge-
del, nytt omklädningsrum för damer, hiss har 
installerats samt entrén och foajén har gjorts 
om. Hotellet har 24 dubbelrum, alla med havs- 
utsikt. På Ringenäs finns även en tränings-
studio som är Cobras regionala testcenter. 

Mycket har även gjorts på golfbanan.  
Totalt har 15 av Ringenäs 27 hål renoverats. 

Namnet är detsamma, men det är inte 
samma bana som det var för sju år sedan.

Ringenäs 
– golfbana, hotell och konferens med utsikt!
Sveriges vackraste golfbana, säger Göran Tyrsing på Ringenäs Golf AB och skrattar. 
Från i år har vi inte bara havsutsikt från samtliga hotellrum och golfbanan utan även 
från våra nya konferenslokaler, fortsätter han.

Banan som enligt GolfDigest är rankad som 
Halmstads näst bästa bana, efter grannbanan 
Halmstad Golfklubb i Tylösand, är ganska kort 
men utgör ändå en intressant utmaning även 
för de duktiga spelarna. Det är en trevlig bana 
där det erbjuds birdiechanser med jämna 
mellanrum. Både spelare med högt och lågt 
hcp trivs här. Göran påpekar att banan är 
byggd för medelgolfaren och att det främst 
är de duktiga tränarna och en god atmos-
fär som gjort att klubben producerat många  
landslagsspelare.

BANAN HAR TRE 9-håls slingor, Seaside, 
Links och Hills. Som namnen avslöjar så har 
de olika karaktär vilket gör banan omväx-
lande. Samtliga slingor börjar och slutar vid 

klubbhuset där även hotellet ligger diskret 
i sluttningen. Från hotellrummen har man 
endast 50 meter till närmaste green. På  
sommarkvällarna kan man sitta på balkongen  
och njuta av solnedgången och golfen. Fru-
kosten äter man med fördel på uteserveringen  
som ligger knappt 30 meter från 9:ans green.

STRANDEN LIGGER ENDAST 500 meter från 
hotellet. Det är nära till allt på Ringenäs, 
restaurangen, putting green, driving rang-
en, första och sista tee. Det man slås av är 
den trevliga och avspända atmosfären på 
Ringenäs Golfklubb. Ska du besöka Ringenäs 
rekommenderas att du bor på hotellet där du 
kan uppleva allt från frukosten på uteserver-
ingen till solnedgången från hotellbalkongen.

HALLAND

Telefon 035-16 15 90
www.rigk.se
golf@ringenasgk.se
hotell@ringenasgk.se

Utsikt från hotellrummen!
Ringenäs Golfhotell är beläget på golfbanan som har 27 vackra golfhål. 

www.rigk.se • Tel: 035-16 15 90 • hotell@ringenasgk.se • golf@ringenasgk.se

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

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

Kungsbacka GK har 27 hål plus 9 korthål, och en runda på 
18-hålsbanan är garanterat en av de mest variationsrika du över-
huvudtaget kan hitta i Europa. Åtta hål har parkkaraktär, sex hål har  
seasidekaraktär och fyra hål spelas bland skog och berg.

VALLDA Å ANDRA SIDAN har 18 nybyggda hål i skotsk stil.  Bakom  
designen står British Open- arkitekten Martin Hawtree, erkänd för sina 

Kungsbacka GK

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

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

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

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

Best Western Hotell Halland, Storgatan 35, 
434 32 Kungsbacka. För tidsbokning ring 
0300-775 30 eller mejla till info@hotellhalland.se. 
För mer info besök www.hotellhalland.se.

Vallda G&CC Fo
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golf. Kungsbackas pittoreska innerstad för tankarna till forna tiders 
stadskärna. Småbutikerna, caféerna och de mysiga restaurangerna 
ligger tätt runt torget och kyrkan.

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

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

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

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

Best Western Hotell Halland
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HÄR HAR DU KORTA avstånd från green till 
nästa tee. Banan är lättgången eftersom den 
inte har några påtagliga nivåskillnader. Boende  
på banan finns med 24 bäddar från första 
juni 2014. Parkering för husbil och husvagn 
erbjuds också till billig dygnshyra där även 

Skogaby golfklubbs bana är erkänt välskött och har 18 hål med ondulerade greener. 

el ingår. Klubben kan erbjuda fina golfpaket 
från 795 kronor. 

Övernattningslägenheterna ligger i direkt 
anslutning till klubbhuset där även den trev-
liga restaurangen ligger. I lägenheterna finns 
dusch, toalett, TV, Wi-Fi, pentry, kylskåp med 

mera. Från lägenhetsbalkongen blickar du ut 
över 18:e green och övningsområdet.

Mellan 50 och 100 meter från lägenheterna  
hittar du övningsgreen, shop, range och 
övningsområde. Skogaby golfklubb ligger 
utmed riksväg 15, cirka två mil från Halmstad 
och en mil från Laholm.

Golfpaket finns från 795 kronor och uppåt! 
För information om golfpaket och greenfee 
besök www.skogabygk.se.

Skogaby Golfklubb
Kårarp, 312 93 Laholm
Telefon 0430-601 90
Mejl skogaby.gk@telia.com 

Skogaby Golfklubb – mellan Halmstad och Laholm!

Laholm  

DEN URSPRUNGLIGA banarkitekten Lars An-
dreasson har även designat den natursköna 
Forsbacka GK utanför Mellerud. Under 2012 
arbetade klubben och Pierre Fulke fram en 
visionsplan för banan. Redan idag har vissa 
justeringar utförts som höjt spelupplevelsen. 
Redan vid parkeringen möts du av en putting- 
green framför entrén till ett mäktigt klubbhus. 
Utsikten från klubbhuset är magnifik. Du ser 
12 av de 18 hålen från terrassen.

På Sjögärde finns fyra ordinarie tees att 
välja bland. Tee 44, 50, 55 och 59. Den höga 
ruffen i direkt anslutning till fairway är kort-
klippt så att du inte behöver leta i onödan. 
Landningszonerna är tilltagna utan att vara 
ointressanta. Närheten mellan green och tee 
skapar också ett naturligt flyt på banan.

Mellan naturliga skogsdungar och vattenhinder sträcker golfbanan ut sig i vår 
allra bästa svenska natur. Sjögärde ligger mitt mellan Kungsbacka och Varberg, 
en verklig pärla som fortfarande är en hemlighet för många golfspelare. 

Roligare golf är ett begrepp som genom-
syrar hela klubben. Glädje på banan ger fler 
medlemmar, återkommande gäster och bra 
resultat. Sjögärde är således ingen mäster-
skapsbana utan en bana som ger golfspelaren 
en maximal spelupplevelse. 

Naturen runt Sjögärde bidrar också till en 
rogivande upplevelse!

Sjögärde Golfklubb
Sjögärdev.60, 430 30 Frillesås 
Ring 0340-65 78 60 eller besök 
www.sjogarde.se.

Sjögärde 

– kortare, snabbare och roligare golf 

HALLAND
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BANAN SOM ÅR efter år rankats som etta 
i Göteborg har byggts om för att göra din 
spelupplevelse ännu bättre. 

Johan Edfors har förädlat det bästa av 
ursprungsbanan designad av Arthur Hills 
och Steve Forrest – två av världens mest väl- 
renommerade banarkitekter – och skapat en 
ny banstäckning som måste upplevas.

Sex helt nya hål blir spelfärdiga som-
maren 2014. Bansträckningen görs om för att 
banan ska bli lättare att gå och gräset klipps 
ner så att du enklare hittar bollen. Kullar 
mjukas upp så det inte blir så kuperat. 

KÄNSLAN AV ATT ta ut sin spelstrategi från 
upphöjda tees, placera utslaget i rätt läge för 
inspel och avsluta med närspel på intressanta 

Nya Hills Golf & Sports Club 
– en spelupplevelse utöver det vanliga
I en avskild dal gränsande till Sandsjöbacka naturreservat utanför Göteborg, har 
Johan Edfors under två år redesignat sex av de 18 hålen som golfbanearkitekten 
Arthur Hills och hans partner Steve Forrest skapat.

och utmanande greenområden är verkligen 
golf när den är som bäst.

Med grästee drivingrange, stort närspels- 
område med tre målgreener och tre övnings- 
greener finns det stor chans att du stöter på 
någon av klubbens golfproffs som Thomas 
Björn, Johan Edfors, Joel Sjöholm, Linda 
Wessberg eller Carin Koch. 

Elite Plaza Hotel och Elite Park Avenue 
Hotel erbjuder dessutom ett förmånligt paket 
med spel på Hills Golf & Sports Club. Om ni 
önskar en tvårättersmiddag i restaurang 
Swea Hof/Park Avenue Café efter dagens spel 
tillkommer 385 kronor per person. Passa på 
att kombinera er golfupplevelse med allt vad 
Göteborg har att erbjuda i form av shopping, 
restauranger och kanske ett besök på Liseberg.

Hotelpaket inklusive del i dubbelrum eller 
enkelrum, greenfee, golfbil och frukost
1 595 kr per person på Elite Plaza*****
1 495 kr per person på Elite Park**** 
Boka på telefonnummer 031- 727 10 18.

Hills Golf & Sports Club
Hills Väg, 431 51 Mölndal, Sverige
031- 727 15 00
info@hillsgolfclub.se
www.hillsgolfclub.se
Instagram #hillsgolf

GÖTEBORG
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MED SITT LÄGE intill havet, i hjärtat av  
Bohuslän är Lyckorna en sann golf- och 
skönhetsupplevelse. Med några utmanande 
hål är den anrika park-/seasidebanan ganska 
svår för elitspelaren – men snäll mot medel-
golfaren med sina breda fairways. 

Lyckorna ritades av Anders Amilon 1967 
och ligger i ett vackert landskap med stora 
ekar och naturliga vattendrag. Hål sju räknar 
de flesta som Lyckornas signaturhål, här 
öppnar banan sig mot dalgången och tee 
ligger högt ovanför hålets fairway. Största 
utmaningen är utan tvekan hål tolv, en av 
Golfsveriges tuffaste par treor!

KLUBBEN STOD 2013 värd för kvalet till  
Europatourtävlingen Nordea Masters och 
arrangerade även den internationella junior-
tävlingen Skandia Junior Open. Lyckorna 
Golfklubb utsågs av Svenska Golfförbundet 
till Årets Tävlingsarrangör 2013.

Golfrestaurangen har fullständiga rättig- 

Lyckorna – ett minne för livet
Besök den klassiska kurorten Lyckorna, stanna ett par dagar för att komma 
ner i varv och njut av de fina omgivningarna. Spela en golfrunda på Lyckorna 
Golfklubb, en välrenommerad parkbana med hänförande havsutsikt.

heter och en stor uteservering med fantas-
tisk utsikt över golfbanan och havet. Vill man 
lyxa till det med en gourmetmiddag ligger 
Villa Sjötorp, en restaurang som är repre-
senterad i White Guide såväl som i Sveriges 
Bästa Bord, granne med golfklubben.

EN ÄKTA OCH GENUIN upplevelse får ni till-
sammans med Klocktornet och M/S Märta. 
Följ med på en musselexpedition som tar 
er ut i skärgården och innerfjorden mellan 
fastlandet och Orust. Ni gör ett strandhugg 
för att tillaga och njuta av blåmusslan, en av 
havets allra bästa delikatesser.

Lyckorna är en minidestination med en 
välkomnande atmosfär. Kom över dagen 
eller stanna längre, i det omkringliggande 
området finns aktiviteter som passar alla 
och den bohusländska naturen är alltid när-
varande. Hotell och vandrarhem som har  
samarbete med golfklubben hittar du också 
på hemsidan.

Lyckorna ligger i Ljungskile, 40 min från Göteborg 
längs E6. Från Oslo tar bilresan knappt tre
timmar. Här finns restaurang med rättigheter
och stor uteservering, uppställningsplatser
för husbil-/vagn, pay and play, korthålsbana,
fullängd drivingrange samt golfshop. Hotellpaket 
erbjuds med flera närliggande anläggningar, gå 
in på hemsidan för mer information.

Boka på telefon 0522-201 76.
www.lyckornagk.se
info@lyckornagk.se

BOHUSLÄN
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Boka ett golfpaket med en övernattning, bara 760 kr per person!
• En greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK och Torreby GK
• Logi i trevliga dubbelrum med kabel-TV, dusch och wc
• Middag i vår mysiga restaurang samt stor frukost
• Tillgång till bastu & relaxrum
• Vårt kök står öppet 06.00-24.00, öl & vinrättigheter
• Lägg till en reducerad greenfee och spela på båda banorna

www.habymotell.com • Tel 0524-232 10

SOTENÄS GOLFKLUBB är en riktig pärla för 
golfspelare. Här finns en 27-hålsbana i topp-
klass som ger tillfälle till såväl golf- som natur-
upplevelser där banan ligger granne med de 
bohusländska klipporna vid Västerhavet.

Sotenäs golfklubb firar i år 25-årsjubileum. 
Det gör man med en bana i toppskick. 2011 
hade klubben sin största tävling hittills. 140 av 
Sveriges bästa spelare i klass H45 Deltog. H45 
innebär att man under året ska vara minst 45 
år gammal. Den feedback spelarna lämnade 
efter avslutade tävlingar gav lysande betyg till 
såväl banan som arrangemangen.

I DET TREVLIGA klubbhuset finns alltid något 
som smakar den som är sugen på något att äta 
eller att dricka. Den välförsedda shopen lockar 
med ett rikt urval av kvalitetsprodukter. Inte 
minst inomhusstudion med sin avancerade 
datautrustning är värd ett besök för den som 
vill finslipa swingen eller puttningen.

Golf på Sotenäset och Torreby 
– så mycket mer än en golfupplevelse
Torreby GK och Sotenäs GK ligger i drygt två timmar längs E6 söderut från Oslo. 
Här erbjuds du en oförglömlig golfupplevelse kryddad med det lilla extra. 

TORREBY GOLFKLUBB är Bohusläns äldsta  
golfbana, belägen i en engelskinspirerad 
slottspark med storslagen utsikt över Sveriges  
djupaste fjord, Gullmarsfjorden. Klubben er-
bjuder en oförglömlig upplevelse med en 
välskött golfbana i slottsmiljö, som har unika 
historiska och kulturella värden. 

GOLFKLUBBEN GRUNDADES 1961 och har i dag 
1000 medlemmar. Här erbjuds inte bara spel 
på en utmanande 18-hålsbana utan det finns 
även en övningsbana för nybörjare och för 
dem som vill träna sitt närspel. I närheten av 
klubbhuset ligger en välskött drivingrange 
med belysning för att förlänga träningskvällar  
och din golfsäsong. Möjligheter till golflektioner  
och utbildning finns såväl för nybörjare som 
erfarna spelare.

Vill du svalka dig efter golfrundan lockar 
salta bad bara några hundra meter från treans 
green. För långväga gäster erbjuds även golf-

Sotenäs Golfklubb
Önna, 456 93 Hunnebostrand
Telefon 0523-523 02
Mejl info@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf. se

Torreby Golfklubb
Torreby Slott, 455 93 Munkedal
Telefon 0524-28 530
Mejl kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

paket med övernattning på slottet. Torreby 
slott byggdes av den norske grosshandlaren 
Niels Georg Sörensen 1887. Familjen hade 
många kända gäster på besök, bland annat 
de svenska prinsarna, Greta Garbo och 
Monacos kungafamilj. 

BOHUSLÄN
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VÄSTERGÖTLAND

BO PÅ HOTELLET och spela tre olika banor. 
Njut av vällagad mat. Rekreation, friskvård 
och aktivteter för hela familjen. Öijared ska 
vara en plats att samla kraft på. 

Klubbhuset – ritat av Gert Wingårdh – är 
sig likt för dig som besökt Öijared tidigare. 
Här finns plats för både stor och liten. På 
det gräsklädda taket finner du första tee på 
Parkbanan, vilket ger en speciell start på 
din golfrunda.

Parkbanan är en fantastiskt vacker bana 
med fin utsikt över sjön Mjörn. Den ger dig 
en härlig naturupplevelse och utmanar 
alla golfspelare oavsett hcp. Parkbanan är 
en pay and play-bana, invigd 1987 och om-
byggd 2000. 

Gamla Banan öppnades igen 2009 efter 
renovering. Den har en läcker layout, fan-
tastiska greenområden och snabba, fina 
krypvensgreener som är ordentligt ondu-
lerade på de flesta hål. Invigd 1960 och med 

Öijared – en egen värld

ny design av Pierre Fulke 2009.
Den tredje banan, Nya Banan, är en tra-

ditionell svensk golfbana i form av en öppen 
skogs- och parkbana med stor variation, där 
varje hål har sitt eget rum. Banan får betrak-
tas som medellång och medelsvår. Hålen 
vid sjön bjuder på de vackraste vyerna. Nya 
Banan invigdes 1970.

ÖIJAREDS HOTELL erbjuder 34 rum och upp 
till 200 bäddar. Hur är detta möjligt? Jo, 
tack vare kreativitet och noga genomtänkta  
ritningar kan ni bo upp till sex personer 
i varje rum. Alla rum har två sovrum. Ett 
med dubbelsäng och ett med två platsbyggda  
våningssängar. För att göra det ytterligare 
mer flexibelt finns det skjutdörrar och en 
skjutvägg vilket ger varje hotellrum tre sep-
arata sovplatser. Du som gäst kan tack vare 
denna flexibilitet påverka priset på ditt golf-
paket. Övernatta med en käresta och ni får 

Öijared 
Öijaredsvägen 59, 448 92 Floda 
För bokning ring 0302-373 00 
eller besök www.oijared.se.

ett generöst dubbelrum. För dig som brukar  
resa med tjej- eller killgänget och har 
umgänge i fokus, bo fyra eller sex personer 
i varje rum och få ett mycket prisvärt paket! 

Utöver golf, erbjuder Öijared motions-
spår där du kan cykla mountainbike, jogga 
eller promenera. Avsluta dagen med en 
avkopplande stund i relaxavdelningen, som 
har både pool och bastu. 

Unna dig tid att bli andfådd och att andas ut.

Från och med säsongen 2014 är Öijared en större och mer funktionell anläggning än någonsin tidigare. 
Med fyra banor och ett nytt hotell kan Öijared erbjuda fler och mer varierade golfupplevelser. 
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EN AV VÄRLDENS MEST berömda golfbane-
arkitektfirmor, Arthur Hills & Steve Forrest, 
letade efter en plats med ren sandjord för 
att kunna bygga den ultimata golfbanan av 
yttersta världsklass. Sandtäkten hittades 
strax utanför Jönköping och plötsligt fanns 
potential att skapa något som Europa aldrig 
tidigare skådat: en svensk inlands linksbana 
med det bästa från Skottland och Irland. 

Här finns fantastiska spelytor skyddade 
av praktfulla sanddyner och klitter. Banan 
har 138 bunkrar, varav ett flertal djupa, och 
även en spektakulär vulkanbunker som re-
ser sig mäktigt över landskapet. Ett antal 
större dammar och waste-areas omsluter 
banan.

Banlayouten är unik för landet. Varje hål 
har fem tydligt åtskilda tees vilket ger möj-

Sand Golf Club – en svensk linksbana mitt i landet

lighet att spela banan på helt olika sätt med 
olika strategier. Greenerna är uppbyggda  
enligt senaste rön och är sådda med 
krypvengräset Penn A4. De är fantastiskt 
jämna och snabba, oftast ligger stimp runt 
10,5-11. Närspel och puttning kan tränas på 
fyra övningsgreener av samma höga kvalitet 
som banans greener. Banans moderna kon-
struktion gör att den är spelbar med högsta 
kvalitet från mycket tidig vår till sen höst. 

SAND GC HAR FÅTT mycket uppmärksamhet i 
golfpress både nationellt och internationellt.  
Redan ett år efter öppnandet rankades banan 
som nummer 82 bland de bästa banorna i 
världen av amerikanska GolfDigest. Därefter 
har banan bland annat blivit rankad tvåa i 
Norden och 79 i Europa.

Golfpaket från 1 195 kr!
Boende, spel 18 hål och måltider, frukost och 
2-rätters middag på Sand Golf Club. 

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

KLUBBEN GÄSTAS VARJE år av tusentals 
gäster som i många fall väljer att bo på 
klubbens egna hotell. 

Under våren 2014 öppnar klubben sitt 
helt nybyggda golfhotell, byggt i samma 
moderna design som klubbhuset. Samtliga 
14 rum har alla bekvämligheter, inklusive 
balkonger med härlig utsikt över banans 
vatten och linkslandskap. Totalt kan klub-
ben nu erbjuda 30 rum med plats för 65 
gäster.

Hotellen är belägna mitt i händelsernas 
centrum, cirka 100 meter från första tee och 
alldeles bredvid det magnifika klubbhuset. 
Här finns reception, restaurang med härlig 
terrass vid 18:e green, fina konferensmiljöer, 
golfshop, inomhusrange, gym och relax-
avdelning.

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 
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VÄSTERGÖTLAND

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

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

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

I golfrestaurangen erbjuds luncher och en 

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

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

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

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

NÄRKE

VÄSTERGÖTLAND

UTTRYCKET ”HERRGÅRDSGOLF” är i många 
sammanhang välanvänt. Det är likväl en klock-
ren beskrivning av vad en tur runt Knistads 
golfbana erbjuder i upplevelseväg. Banan ligger  
i naturskönt läge, mitt ute i det västgötska 
slättlandskapet. Den är ursprungligen ritad av  

Knistad Hotell och Konferens 
 – tillgänglig och vacker bana i äkta herrgårdsmiljö

kända amerikanska bandesignern Jeremy 
Turner och har en väl avvägd blandning av 
både bunkrar och vattenhinder. Flera utslags-
platser på varje tee erbjuder möjligheten att 
justera svårigheten till önskad nivå. 

Banan har cirkulär layout. I mitten ligger  

Knistad Hotell och Konferens
541 92 Skövde
Telefon 0500-49 90 00
Mejl info@knistad.se
www.knistad.se

Knistads golfbana har mycket gott rykte i golfkretsar. Den natursköna, måttligt kuperade 
hedbanan har elliptisk layout med stor tillgänglighet till och från herrgårdens faciliteter.

A
N N O  1 3 0 0

ståtliga Knistad herrgård med anor från 
1300-talet. Herrgårdens hotell har totalt 165 
bäddar, fördelade på 75 rum och fyra sviter. 
Däribland en lyxigt inredd golfsvit. I herr-
gårdens mysiga restaurang serveras genuina 
rätter, tillagade efter säsong på företrädesvis 
lokala och närproducerade råvaror. 

Restaurangen har både lunch och kvälls-
meny. Herrgården har dessutom en klassiskt 
inredd bar med inspiration från den engelska 
landsbygden, samt en stämningsfull vinkällare.



43

HÖSTEN 2010 ÖVERTOGS banan av Lanna-
lodge och drivs nu i privat regi med hotell, 
konferens, relax, gym och restaurang – en 
komplett golfanläggning. Hotellet omfattar 30 
dubbelrum av hög klass och till det finns en 
hotellby med 20 bäddar samt fem timmer-
stugor med 14 bäddar.

Efter en golfdag är det skönt att sjunka 
ner i jacuzzin på relaxens balkong eller 
varför inte ta ett träningspass i gymmet. 
Restaurangen drivs i egen regi och erbjuder 
smakrika klassiker och nya koncept. Mat och 
golf är viktiga ingredienser i en trevlig vist-
else så därför satsas extra resurser på dessa 
områden. Till årets säsong möts ni av den 
nya integrerade receptionen och restau-
rangen och en helt ny innergård.

DEN GAMLA ANRIKA golfbanan förbättras 
ständigt under ledning av Kent Sundqvist, 
som tidigare bland annat jobbat på Barse-
bäck och Ullna. Det är 18 utmanande hål som 
kräver lite av golfaren, men anläggningen 
har även en fullängdsbana på 6 hål av lättare 
karaktär där även pay and play är tillåtet. 

Prins Bertil invigde 18-hålsbanan 1962 då med namnet Örebro Golfklubb, 
men de första hålen byggdes redan 1939 – 75 år sedan nu i sommar.

Lannalodge Golfresort 
– en svensk klassiker som fyller 75 år!

Dessutom finns en belyst pitchbana som 
uppmuntrar till roligt matchspel på kvälls-
kvisten.

Rangen är modern och väl tilltagen och 
ligger i anslutning till golfstudion, som drivs 
av klubbens pro Bumle. Han driver även 
Golfstore shopen. Här utförs Custom Fitting, 
eller varför inte prova på golfsimulatorn?

BANAN ÄR EN parkbana av mästerskaps-
karaktär och många stora tävlingar har gått 
av stapeln här. Mellan 2011 och 2013 har 
många förbättringar på banan gjorts för 
både funktionen och ögat. Till 2013 förläng-
des banan till 6 350 meter för att i framtiden 
kunna ta emot stora tävlingar igen. Många 
kända profiler har besökt banan, som till ex-
empel Jack Nicklaus, den 4 juli 1969.

Lannalodge Golfresort klättrade 2013 upp 
till plats 16 på GolfDigest rankinglista av golf-
banor och ligger fortfarande på första plats 
på listan för golfpaket. Känslan när man 
besöker Lanna är modern och lyxig men 
också familjär och trivsam, rent av mysig. 
Här finns något för alla, golfare eller inte. 

Lannalodge Golfresort,
Vretavägen 3, 719 93 Vintrosa
Reception 019-16 40 70, mail info@lannalodge.se
För mer info besök www.lannalodge.se.
Golfpaket från 1 195  kronor per person.

NÄRKE

Närheten till Örebro för den som önskar 
stadsliv eller Kilsbergen runt hörnet om man 
söker natur. Men förmodligen får bilen stå 
parkerad för det är skönt att bara vara.
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GRÖNHÖGEN ÄR EN riktig linksbana. De 90 
tvärtorvade bunkrarna, signifikant dubbel- 
green och att Kalmarsund ständigt är när-
varande gör banan unik. 

Den är byggd inom strandskyddat om-
råde och du ser havet från varje tee. Det 
är Pierre Fulke som designat och förverk-
ligat att Grönhögen, tillsammans med två 
andra golfbanor toppar GolfDigest ranking 
i estetik.

NÄR DU SPELAR Grönhögen får du garante-
rad vind, det är varmt långt in på hösten, 
vattnet är uppvärmt och vindarna ljumma. 
Vindstyrkan och vindriktningarna gör att 
Grönhögen är en ny bana varje dag, och 
lever upp till devisen att ”på Grönhögen  

Grönhögen – LinksGolf är GolfPassion

Det finns stunder i livet då man stannar upp, tar ett djupt andetag, ser sig omkring och konstaterar att livet är 
rätt underbart! För den som sätter sin fot på Grönhögen Golf Links är känslan just så. Doften från havet är salt 
och frisk, utsikten oslagbar och lusten att slå ut är så stark.

kan man spela ett helt liv utan att det blir 
tråkigt”. Här måste du använda huvudet och 
fantasin för att få till bra golfspel. 

Sedan starten 2005 har över 180 000 golf-
rundor spelats på Grönhögen och så vitt det 
är känt har enbart tolv spelare lyckats spela 
på sitt handicap under sin första runda på 
Grönhögen. När så sker så firas det på Grön-
högen. Du måste prova!

NÄSTA GÅNG DU ÅKER över Ölandsbron 
från Kalmar, sväng till höger och fortsätt 
utmed Alvaret, som är ett av UNESCO:s 
världsarv.  Efter en halvtimme når du 
Grönhögen. Servicen på Grönhögen Golf 
förstärker allas intryck. Efteråt är ingen 
besviken.

Rum/Bäddar: 22/52
Restaurang: Ja
Bastu/Pool: Ja/Nej
Max antal konferens gäster: 50 
Antal konferens rum: 2
Avstånd till första tee: 150 meter

Antal hål: 18
Banans Par: 72
Drivingrange: Grönhögen har waterrange

Grönhögen Golf Links
386 63 Öland
Tel 0485-665 995
www.gronhogen.se

ÖLAND
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NAMNET GUMBALDE är fornnordiskt och 
betyder den främste (Gum) i trakten (Balde). 
Här möter du jämna, fasta greener, fina fair-
ways och utmanande vattenhinder. Banan är 
i mycket bra skick och första tee ligger bara 
50 meter från hotellet, omgiven av vacker 
miljö på sydöstra Gotland. 

ANLÄGGNINGEN LIGGER i ett gammalt kultur- 
landskap med historiska anor från 1600-talet. 
Just där banan börjar, på Gumbalde äng, stod 
1924 de första officiella Stångaspelen - också 
kallade Gutarnas olympiad. Gotländska lekar 
som stångstörtning, pärk, varpa med mera 
utövades på denna plats. 

Gårdens äldsta delar är idag ombyggda 
och renoverade till en mysig boendedel med 

Gumbalde Golf – en oas på södöstra Gotland
Gumbalde Golfklubb ligger i Stånga socken, knappt fem mil från Visby på Gotland. 
Klubben erbjuder en välskött 18-hålsbana med parkkaraktär omgiven av Gotlandsnatur. 

Golfweekend på Gotland!
Njut av en eller flera rundor på golfbanan, samt 
middagarna på den härliga gårdskrogen.
 
Golfpaket fredag till söndag med greenfee, trerätters 
middag två kvällar, övernattning två nätter i dubbel-
rum samt frukostbuffé båda dagarna kostar från 
2 290 kr per person. 

Gumbalde Golf
Tel 0498- 48 28 80, info@gumbalde.se 
www.gumbalde.se  

totalt 26 dubbelrum. I Gårdshuset finns fyra 
familjerum med 2-4 bäddar. Alldeles  intill 
ligger drivingrange.

PÅ GÅRDSKROGEN finns lunch- och middags-
restaurang med fullständiga rättigheter. Här 
serveras allt från smörgåsar till trerätters  
middagar och i den fantastiska salen arrang-
eras fester, middagar eller bröllop. Det finns 
också en härlig uteplats perfekt för sköna 
sommardagar. Vissa kvällar erbjuds pubafton 
eller lammgrillning med underhållning.

Som företagare kan du även ta med dina 
anställda på en avkopplande och kvalitativ 
konferens på Gumbalde GK. Här finns full-
ständig konferensutrustning och allt ni 
behöver för en lyckad konferens. 

G O T L A N D
 golf • hotell • restaurang 

GOTLAND
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KALMAR GOLFKLUBB SÄTTER medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rummet.  
I arbetet med att ständigt utvecklas har 
klubben tagit tillbaka originalsträckningen  
av den Gamla Banan, som alltid varit ett 
kvalitetsbegrepp i Golfsverige, och samtidigt  

Kalmar Golfklubb – två klassiska banor vid Kalmarsund

renoverat alla greener. Nu erbjuder Kalmar 
spel på två banor med helt olika uttryck och 
med målet att hålla toppkvalitet.

Den Gamla Banans klassiska sträckning är 
av mästerskapskaraktär och med nya greener 
utgör den en spännande utmaning.

Den Nya Banan har ett modernare och mer 
tekniskt uttryck, och är en njutning i korridorer 
av tallskog. 

Den välsorterade golfshopen, drivingrang- 
en och båda banornas första tee ligger mycket 
lättillgängligt alldeles intill klubbhuset. 

Restaurangen rankas alltid i topp bland 
golfrestauranger i Sverige, och har en stor 
veranda med utsikt över Kalmarsund och 
första tee på Gamla banan.

Kalmar Golfklubb, som grundades redan 1947, är känd för sin vackra miljö, höga kvalitet och för att vara 
en proaktiv klubb som satsar framåt. Här erbjuds du sydöstra Sveriges mesta kompletta golfanläggning.

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

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

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

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

med att utveckla anläggningen för att ge 
dig som besökare en upplevelse utöver 
det vanliga. I klubbhuset finns en välsort-
erad shop som drivs av Graham Crisp. Här 
finns även den populära lunchrestaurangen  
Araby Wärdshus. Under flera år har klubben 
aktivt jobbat med att öka tillgängligheten 

för funktionsnedsatta, och som ett led i detta 
är klubben stolta arrangörer av en deltäv-
ling på Handigolf Tour i september i år.

För den tävlingssugne finns många roliga 
tävlingar under året och vecka 30 äger den 
populära golfveckan rum. Växjö Golfklubb 
fyller 55 i år och det ska firas hela året. 
Besöker du anläggningen på din födelsedag 
får du därför 50 procent rabatt på greenfeen 
och gratis lunch.

SMÅLAND

Fo
to

: P
et

er
 C

or
dé

n

Kalmar Golfklubb
Värsnäs, 391 23 Kalmar

För mer information se www.kalmargk.se, 
mejla reception@kalmargk.se 
eller ring 0480-47 21 11.
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SKINNAREBO GOLF & Country Club är en 
lantligt belägen skogsbana i unik gårds-
miljö, bara 15 minuters bilresa från centrala 
Jönköping. På Skinnarebo G & CC finns 
allt du kan tänkas behöva för din golf- 
upplevelse, som en förstklassig 18-hålsbana, 
en fullsorterad golfstoreshop och ett av 
Sveriges modernaste fitting center i sam-
arbete med Cobra Puma där du kan få hjälp 
med allt från sving till klubbval. Klubbens 
mycket uppskattade pro Eddy Eriksson 
driver både centret och shopen. 

På anläggningen hittar du även en res-
taurang, övernattningsmöjligheter och en 
9-håls pay and play-bana av hög kvalitet. 

Nytt för i år är de fyra fräscha över-
nattningsstugorna som ligger mitt på banan 

Skinnarebo – klubben i medvind
Strax utanför Jönköping ligger Skinnarebo G & CC. Inför 2014 satsar man ännu mer – nya maskiner 
för att kunna hålla banan i ännu bättre skick och nya stugor för övernattning som komplement till 
uppställningsplatsen för husbilar.

utmed 10:ans utslag. Stugorna är 15 kvadrat-
meter stora med fyra bäddar i varje. Den som 
har med sig egen husbil kan självklart bo 
på den moderna uppställningsplatsen för 
campare som invigdes förra året. 

Skinnarebo G & CC erbjuder också ett trev-
ligt och utmanande övningsområde samt en 
drivingrange med 30 platser under tak. 

De senaste åren har klubben lagt ner 
mycket arbete både på banan och på an-
läggningen i stort. Och fortfarande blåser 
framgångens vindar över klubben. Förra 
året bjöd på en framgångsrik säsong med 
rekordmånga besökare och ett ökat antal 
medlemmar. 

– Vi satsar på hög servicenivå i allt vi gör 
och alltid med ett positivt bemötande. Vi 

finns på plats för att göra din upplevelse så bra 
som möjligt, säger klubbchef Unni Ekenberg.

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

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

SMÅLAND
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WIREDAHOLM ÄR EN golf- och konferens- 
anläggning, vackert beläget vid Viredaholms- 
sjön. Här kan du njuta av såväl utmanande golf 
som god mat på närproducerade råvaror. 

I restaurangen erbjuds allt från dagens 
lunch till trerätters à la carte. Maten är i 
första hand klassisk svensk mat med moderna 
inslag. Du kan även koppla av i baren, som 
har ett gediget utbud av avec. Varför inte 
testa någon av de drygt 120 sorters Calvados 
som finns i samlingen? 

Rummen har hotellstandard och ligger i 
direkt anslutning till huvudbyggnaden  med 
restaurangen och uteserveringen. 

Banan är en naturskön park- och skogs-
bana, som ger spelaren en utmaning även 
om du är låghandikappare. 

Närheten till Gränna och Visingsö gör 
Wiredaholm till ett populärt resmål för hela 
familjen. På anläggningen finns även bad-

På Wiredaholm Golf & Konferens i underbara Småland hittar du allt du kan önska 
för en trevlig golfstund. Den som en gång har varit här, återvänder gärna!

brygga med bastu och en boulebana. Vill du 
prova på golf finns en korthålsbana i direkt 
anslutning till hotellet, där du får spela även 
om du inte har grönt kort.

Wiredaholm Golf & Konferens 
– allt du behöver för en lyckad golfsemester

Wiredaholm Golf & Konferens erbjuder Smålands 
trevligaste golfpaket; stora golfpaketet från 1 350 
kronor inklusive trerätters middag, lilla golfpaketet 
från 920 kronor.

Wiredaholm Golf & Konferens AB
578 92 Aneby
För bokning ring 0390–31140 eller mejla 
info@wiredaholm.se. För mer info besök 
www.wiredaholm.se. 

SMÅLAND

I ETT HALVT SEKEL har familjen Edberg drivit 
verksamheten med stor kärlek och omsorg 
och har genom åren utvecklat Hooks Herr-
gård till en fantastisk anläggning. För att göra 
den ännu mer komplett byggs nu ett helt nytt 
spa på 1 300 kvadratmeter.

Det strategiska läget är perfekt för konfer-
ens, företagsgolf eller en golfhelg med vänner. 
Det är bara några timmars bilfärd oavsett om 
du kör från Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

Golfen är en självklarhet på Hooks Herrgård. Redan 1934 började en golfbana att byggas 
och idag finns två natursköna 18 hålsbanor med mycket gott rykte bland Sveriges golfare. 

Hooks Herrgård – ett slags skönare liv

Golfpaket greenfee, trerätters middag samt 
övernattning och frukost från 1 385 kr per person.
Hooks Herrgård, 560 13 Hok
Telefon 0393-210 80
Mejl info@hooksherrgard.se
www.hooksherrgard.se
Tidsbokning 0393-214 20
www.hooksgk.se

Väl framme kan du låta bilen stå, och njuta av 
bra golf, god mat och mysigt boende.

Båda banorna är populära bland gäster 
och medlemmar. Som namnet antyder är 
Parkbanan öppnare, flackare och stundtals 
sanslöst vacker. Framförallt de hål som spelas  
längs med Hokasjön är en fröjd för ögat. 
Parkbanan är den något snällare av de båda, 
med jämna, fina och riktigt snabba greenser.  
Skogsbanan är en rolig utmaning med en mängd  

riktigt bra golfhål. Banan går igenom tät 
skog, vilket ger den en nästan trolsk atmosfär.

På Hooks Herrgård bor du endast en 
wedge från golfbanan och avnjuter utsökta 
måltider med fantastisk utsikt över den ro-
fyllda sjön. Med 105 rum, 239 bäddar, 20 
moderna konferenslokaler och två golfbanor 
finns det gott om plats för alla. När Hooks 
Spa & Fitness står färdigt 1 oktober kommer 
ytterligare en värld av njutning att öppna sig.
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ÖSTERGÖTLAND

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

Du bor i det nybyggda golfhotellet med 
totalt 122 bäddar, som ligger alldeles i  

Ombergs Golf Resort  
– spela och bo på en av landets bästa golfbanor med storslagna vyer över Vättern
På Ombergs Golf Resort hittar du allt på samma ställe. Du bor bekvämt i ett av de tre fräscha och nybyggda 
hotellen i direkt anslutning till golfbanan. Under hela vistelsen njuter du av restaurangens vällagade mat med 
fantastiska råvaror. Här får du Sveriges bästa golfupplevelse och personlig service med omtanke.

anslutning till golfbanan och restaurangen. 
Hotellet har dessutom en avkopplande  
relaxavdelning med bastu, bar och bubbel-
pool. Ett uppfriskande bad i Vättern är 
också möjligt. 

PREMIÄR INFÖR SÄSONGEN blir en nybyggd 
golfstudio. För dig som är nybörjare eller 
för dig som vill utvecklas i ditt golfande 
finns det också en golfskola samt tradi-
tionell undervisning i form av lektioner. 

I restaurangen arbetar kockarna med de 
finaste råvarorna och gör allt för att din 
måltid ska bli en del av den upplevelse  
du tar med dig hem. Här äter du väl-
lagad buffé med husmanskost till lunch 
och trerätters till middag. Allt lagas och 
serveras med stor omtanke och service. 
I augusti får du inte missa de färska och 
nyupptagna Vätternkräftorna. 

Under hela din vistelse är naturligtvis 
baren öppen, en självklar samlingspunkt 
med bland annat storbilds-TV och fantastisk  
utsikt över banan. Här serveras även enklare 
rätter.

PÅ OMBERGS GOLF RESORT är gästen 
alltid i centrum. Här får du en spännande 
och otroligt vacker bana, där varje del 
av banan erbjuder nya utmaningar som 
förhöjer spelet. Nya vyer som får dig att 
tappa andan! Du äter gott, umgås och bor 
bekvämt. 

Med personlig service och omtanke 
gör Ombergs Golf Resort allt för att ge dig 
Sveriges bästa golfupplevelse!

Ombergs Golf Resort erbjuder en golfupplevelse 
med personlig service och omtanke!
Golf, boende, mat samt företagsevenemang. 

Ombergs Golf, Stora Lund, 599 93 Ödeshög
För att boka ditt golfpaket ring 0144-121 60 eller 
mejla till info@ombergsgolf.se. 
För mer information besök 
www.ombergsgolf.se.
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VESTERBY HAR ETABLERAT sig som en av 
Östergötlands mest omtalade och uppskatt-
ade golfbanor. Intresset för banan, boendet, 
relaxen, restaurangen och olika evenemang 
är på topp. 

Läget är underbart i en av Östergötlands 
vackraste delar nära till sjöarna Stora och 
Lilla Rängen och ett unikt eklandskap inpå 
knutarna. Det ställer naturligtvis krav på 
själva banan, men den smälter in i naturen 
samtidigt som man tillvaratar de utmaningar 
naturen erbjuder. 

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

VESTERBYS BOENDE ÄR mycket uppskattat 
bland weekend-, bröllops- och konferens-
gäster, inte bara tack vara den fantastiska 
miljön runt herrgården utan även för den 

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

Landeryd MAX: 
Övernattning med frukostbuffé. Greenfee så mycket 
du orkar dag 1 och dag 2. Trerättersmiddag, exklusive 
dryck. 1 lunch valfri dag. Kaffe & smörgås efter 9 hål. 
Poletter. Banguide. Fri tillgång till bastu/relax.
Pris från 1 795 kronor!
Andra attraktiva golfpaket erbjuds från 995 kronor. 

För bokning ring 013-362 250 eller mejla 
vesterby@landerydsgolf.se. 
För mer information besök www.landerydsgolf.se.

goda maten. Terrassen mot 18:e green är en 
underbar plats under soliga dagar. 

Boendet finns i varierande standard, från 
hotell till gemensamt boende i gästlängor. 
Allt ligger i direkt anslutning till banan och 
restaurangen. Hotellrummen ligger i den 
stora herrgårdsbyggnaden, precis som res-
taurangen.

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

Vesterby är en del av Landeryds Golfklubb.  
Det innebär att du har tre mycket fina 
18-hålsbanor att välja mellan. Alla banor 
har varierande karaktär från park och hed 
till skog och links. Dessutom finns en fin 
korthålsbana med 9 hål där du kan vässa 
närspelet.

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

mer spännande och mycket roligare. Norra 
Banan, som är spelplatsen för en Nordea Tour 
tävling för herrar i år, är egentligen tre banor 
i en. Den skiftar från ett vänligt parkområde 
in i ett skotskt hedlandskap och fortsätter in 
i svensk skog med ekdungar och berg runt 
hålen. Avslutningen går i ett öppet parkland-
skap mot klubbhuset. Från backtee håller 
banan mästerskapsmått och från klubbtee 
är den ett utmärkt test på ditt handicap.

ÖSTERGÖTLAND
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Det finns mycket som är bra på Mauritzberg och mycket som bara blir bättre 
och bättre men ordet bäst beskriver nog det helhetsintryck många får när 
de kör ut genom portarna.

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

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

Mauritzberg – golf när det är som bäst!

MAURITZBERG RESORT och Golf Club består 
av en 18-håls bana, slottshotell med kapell, 
restauranger, konferensmöjligheter, villor 
och marina. 

Resorten ligger i ett underbart läge vid 
Bråviken, 140 kilometer söder om Stockholm 
och 35 kilometer öster om Norrköping.

BMW Golf Course, som banan heter, är en 
välskött öppen parkbana som redan nu bli-
vit ett hett alternativ för storstadsgolfare. 
Här bor man furstligt i det vackra slottet 
eller i de två nybyggda Lodgehusen. En  
kapacitet på 50 bäddar gör att hela anlägg-
ningen sjuder av aktivitet. Runt golfbanan  

byggs dessutom flera vackra villor. En 
satsning utöver det vanliga, som verkligen 
är inspirerande. 

I år har klubben tillsatt Anna Nyblom som  
ny klubbdirektör och resortchef. Anna kommer  
närmast från svenskklubben Los Naranjos 
Golf Club i Marbella och ska fortsätta arbetet  
med att göra Mauritzberg till Sveriges bästa 
resort. För Mauritzberg är mycket mer än  
bara golfklubb – här är helheten det absolut 
viktigaste.

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

INGÅR : Attraktiv golfbana, mysigt klubbhus, kulturhistoriskt slott, härligt 
boende, god mat och allt detta beläget vid havet – vad mer kan man begära!

Mauritsbergsvägen 5 • 61032 Vikbolandet

SVERIGES MEST ATTRAKTIVA GOLFPAKET

Ring
0125-50100 
eller mejla för offert

service@mauritzberg.se
www.mauritzberg.se 1360 kr /pers sön–tors, 1700 kr /pers fre–lör

Logi, frukost, green fee, tre rätters middag

ÖSTERGÖTLAND
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PÅ LINKÖPINGS GOLFKLUBB har man som 
mål att så många som möjligt ska få spela 
golf så ofta som möjligt. I en grönskande oas 

Besök Linköpings GK och ta del av klubbens passion för världens roligaste 
spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär – kom precis som du är. 

i centrala Linköping ligger klubbens hög-
klassiga bana, som genom åren har utmanat  
spelare som Severiano Ballesteros och Annika  

Sörenstam. Banan är över 70 år gammal och 
blir bara bättre och bättre för varje år.
Efter dagens golfupplevelse kopplar du av 
på Restaurang P2, en av stadens främsta och 
trevligaste krogar. Där tar Peter och Per-Oskar 
emot dig i en avslappnad miljö. Snart inser du 
att P2 inte är vilken golfrestaurang som helst, 
utan en matkrog av allra högsta klass.

Linköpings GK ligger bara några minuter 
från citykärnan. Banans design påverkas inte 
av närheten till staden då hålen begränsas 
naturligt av skog, vatten och ruff. Det gör 
banan unik och är ett av många skäl till att 
den är mycket populär bland greenfee-gäster. 
Linköpings GK är väl värt ett besök!

Linköpings GK – mästerskapsbanan där du får vara dig själv!

Linköpings Golfklubb
Universitetsvägen , 583 30 Linköping
www.linkopingsgk.se
Telefon: 013-26 29 90
Mejl: info@linkopingsgk.se

ÖSTERGÖTLAND

IDAG ÄR GÅRDENS GAMLA ladugård ombyggd 
till hotell och restaurang, där du sitter på 
gamla foderbordet och avnjuter kockens 
3-rätters. Efter middagen kan du avnjuta 
kaffe och avec i den smakfulla loungen med 
utsikt över Mälaren och golfbanans hål 1 och 
18. När det är sovdags tar du in på ett av rum-

men som är inredda på skullen  
där kornas hö  

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

tidigare förvarades. Originalbjälkarna är 
synliga i de flesta rum, som har utsikt över 
banan eller sjön. 

Dags att pegga upp på hål 1, tio meter 
från hotellet. Restaurangens gäster på altan 
samt kioskens vid ettans green, sitter på 
första parkett, så full koncentration gäller. 
Banan ligger i omväxlande Sörmlandsnatur 
med skogshål och öppna partier. Några hål 

har högt liggande utslag med 
en hänförande utsikt 

över golfbanan. Efter hål 9 kommer du in till 
kiosken och tar en välförtjänt fikarast. Här 
har du möjlighet att bedöma utslagen från 
1:an, det du nyss själv var utsatt för när du 
startade för dagen. Till höger om dig ser du 
också spelet på hål 18, kanske ta en tjuvkik, du 
är snart där. Från hål 18 har du hela golfpärlan  
Strand framför dig med gamla magasinet  
från 1600-talet, gårdens flygelbyggnad från 
1700-talet, huvudbyggnaden och ladugård 
från 1800-talet med en altan där dina vänner 
nu sitter och väntar på en kanonträff så bollen 
träffar flagg och vem vet…

Strand golf ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs. 
Hotellet med 55 bäddar ligger  vid 18:e green.

www.strandgolf.se 
info@strandgolf.se  
016-39 50 80

Strand – en ny pärla med gammal historia 
SÖRMLAND
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SÖRMLAND

KATRIENHOLMS GOLFKLUBB har utsetts till 
Sveriges bästa golfanläggning av Golfhäftet 
och GolfDigest rankar klubben som topp 
50 år efter år. Varje år är klubben värd till  
Katrineholm Open Hosted by Robert Karlsson, 
som är en av Nordea Tours mest uppskattade 
och lovordade tävlingar på touren. 2014 kan 
även du göra som flera av de svenska proffsen, 
spela en helt fantastisk bana.

Gör som proffsen, spela Robert Karlssons hemmabana mitt i Sörmlands Lustgård. 

Robert själv säger: ”Katrineholm har 27 hål 
med 9 nya hål i skogen, 9 hål i parkland och 9 
hål vid sjön. Detta erbjuder golfaren en fan-
tastisk variation och test av sitt golfspel, ett 
test som har producerat flera elitspelare och 
svenska mästare från Katrineholm genom  
åren. Jag kan verkligen rekommendera ett 
besök.”

På hål fem kanske du måste stanna för en 

Kommentarer från klubbens gäster:

-  Helt klart årets bästa greenfeerunda!
-  En bana i absolut toppskick. Vilken golf!
-  Man känner sig välkommen, här vill man stanna.
-  Väldigt trevlig personal på hela anläggningen.

Vill du veta mer eller boka? Ring 0150 – 392 70.
Besök www.katrineholmsgolf.se. 

Katrineholms Golfklubb ligger 30 minuter 
in i Sörmland från E4:an.
Katrineholms Golfklubb
Jättorp, 641 93 Katrineholm

Katrineholms Golfklubb 
– spela Sörmlands stolthet!

sekund och njuta av banans signaturhål. Tar 
du chansen från tee och utmanar vattnet 
eller lägger du dig kort för ett hårresande 
inspel ned mot en ögreen? Valet är ditt och 
oavsett hur du spelar så kommer du gå knä-
svag mot sexan efter ett hål när golf är som 
bäst – otroligt vackert, fullt av spänning och 
för alltid något du kommer minnas med 
dina vänner.

 

● 4 dagars tävling
● 4 olika golfbanor
● bo på slott i Sörmland
● avslutningsfest i anrik slottsmiljö 

SLOTTSGOLF

Ett samarbete mellan Katrineholms GK, Kiladalens GK, Nyköpings GK, Åda Golf & Country 
Club, Hedenlunda Slott och Svenska Kulturpärlor.

Info och anmälan på www.slottsgolfen.se

5 – 8 AUGUSTI

Slottsgolfen.se
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ÅDAS GOLFPAKET är mycket uppskattade av 
besökare och gäster från hela landet och 
erbjuder förutom den härliga golfrundan 
även mat och boende i toppklass. De olika 
paketen riktar sig till olika typer av golfare, 
beroende på önskemål och behov. På Åda 
Golf & Country Club kan du inte bara spela 
golf utan även kombinera din vistelse med 
en spännande jakt, utmanande träning eller 
bara skön avkoppling i den mysiga miljön. 
Vi hjälper gärna till att boka dina aktiviteter.

BANAN ÄR EN park- och skogsbana, desig-
nad av Rolf Collijn. Den ligger i ett vackert 
Sörmländskt landskap omgiven av löv- och 
barrskog. Banan är mycket uppskattad av 
både hög- och låghandicaparen. Vill du för-
bättra ditt spel, eller bara värma upp, finns 

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

det tillgång till drivingrange, puttinggreen 
och träningsområde. 

Nytt för i år är att klubben jobbar för att 
färdigställa ett nytt träningsområde i an-
slutning till klubbhuset samt att banan får 
en ny dragning för att få en smidigare och 
bättre spelupplevelse. I år har man även 
en ny krögare i restaurangen, Patrik Heder-
ström, som har siktet inställt på en åretrunt-
verksamhet med flera nyheter.

I KLUBBHUSET FINNS förutom en ambitiös 
krog, reception samt en välsorterad golf-
shop även konferens- och festlokal samt 
omklädningsrum med bastu och förvaring. 
Hotellet med 18 dubbelrum ligger endast 
50 meter från klubbhuset med utsikt över 
den vackra golfbanan och endast 20 meter 

Åda G&CC erbjuder eftertraktade golfpaket 
med högklassig mat och härligt boende som 
kan kombineras med konferens, jakt, träning 
och avkoppling.

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

Åda Golf & Country Club – mer än bara ett golfpaket

från första tee. Alla rum ligger på markplan 
med privat uteplats, har en minibar, eget 
badrum och i TV-utbudet ingår givetvis 
Viasat golf. 

Det är verkligen ett golfhotell i ordets  
rätta bemärkelse, alla rum har fått sina 
namn av klassiska banor i England, 
Skottland och Irland.

SÖRMLAND

Åda Golf & Country Club   •   0156-260 20   •   www.adagolf.seSvensk Fastighetsförmedling   •   0156-260 20   •   www.svenskfast.se/trosa

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

Katrineholms Golfklubb 
– spela Sörmlands stolthet!
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Kallfors Golfklubb, Kallfors gård, 15395 Järna
Vill du veta mer eller boka? 
Ring på 08-551 70 000 eller mejla 
info@kallfors.com.
För mer information besök 
www.kallfors.com.

PÅ KALLFORS KAN DU både spela golf, sova 
och konferera. På anläggningen finns ett 
personligt litet hotell med 17 dubbelrum, 
och både konferensdel och relaxavdelning 
med bastu. Du kan också få en behandling 
på Kallfors nya spa, som erbjuder allt från 
ansiktbehandlingar till fotmassage. 

Alla rum har utsikt över golfbanan och 
du sover skönt i Hästens sängar. Klubbhus, 
övningsområden och första tee ligger allt 
cirka 50 meter från hotellet. 

I KLUBBHUSET LIGGER restaurangen Kall-
fors Kök som vill vara ett vardagsrum för 
alla! Här hittar du god, vällagad mat i mysig 
miljö. På menyn hittar du allt från grillat till 
lite nyttigare alternativ, som en Active-tallrik. 
Från den generösa uteserveringen med 
mysiga utemöbler har du utsikt över hela 
18:e hålet, och det är inte svårt att koppla av 
i ljuset av solnedgången. 

Kallfors Kök passar även utmärkt som 
festvåning och catering till både företag 
och privatpersoner. 

I den välfyllda shopen hittar du både 
golf, active- och lifestyleprodukter. Från 

Kallfors – öppet för alla och mer än bara golf!
I flera år har Kallfors Golfklubb jobbat med temat ”Roligare golf”. Självklart ska en välskött golfbana vara grunden, 
men sedan vill Kallfors lite mer. När GolfDigest utsåg Sveriges bästa banor 2013 kom Kallfors golfbana på 24:e plats. 

och med i år finns här, för första gången på 
en golfbana, Peak concept corner – både 
kul och unikt. Shopen vill nu helt enkelt mer 
än bara golf!

Kallfors active är den nyaste delen i Kall-
forskonceptet. Nu kan du träna på Kallfors 
nya utegym med 18 stationer som ligger i en 
skogsdunge nära klubbhuset. Du kan också 
ta en joggingtur på löpspåret runt golfbanan. 
Klubben erbjuder även ledarledda pass på 
utegymmet, löparkurser och yogahelger. 
Om du vill ta det lite lugnare njuter du av 
boulespel på den nyanlagda boulebanan. 

GOLFDIGEST motivering från 2013 samman-
fattar Kallfors väl:  

“Numera med ett utegym. Bara en sån 
sak. Steg för steg utvecklas en av Sörm-
lands och Stockholms bästa anläggningar 
för boende, trivsam atmosfär, relax, mat 
och framförallt rolig golf. Kallfors signum. 
Tidigare har man visat att banan håller för 
tävlingar på den svenska touren. Spelytorna  
och kringytorna sköts med perfektion, 
designmässigt finns flera hål med höga 
poäng i kategorin risk och belöning”.

SÖRMLAND
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PÅ EN EGEN HOLME i Mälaren ligger 
Gripsholms Slott som grundades av Gustav 
Vasa 1537. I den gamla stadskärnan finns 
många små, mysiga affärer och flera restau-
ranger och caféer. Granne med golfbanan 
ligger Grafikens Hus som är Sveriges enda 
konsthall med grafisk samtidskonst. 

När du kör i allén in till Mariefred har du 
golfbanan på vänster sida och Mälaren och 
Hjorthagen till höger. Hjorthagen är inte 
bara ett hägn för kungens hjortar, det är 
även ett underbart promenadstråk där du 
kan njuta av den vackra naturen.

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

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

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

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

White Guide rekommenderar Emma 
Gröns krog och cafés nyöppnade restau-
rang i Gripsholms klubbhus. Den är öppen 
sju dagar i veckan och erbjuder frukost, 
lunch och trerätters middag av högsta 
kvalitet. De anordnar även fester, bröllop, 
konferenser med mera i de vackra lokalerna. 
Stor uteservering med utsikt över 18:e hålet.

SÖRMLAND

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

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

Golfpaket på Gripsholms GK
Del i dubbelrum på Gripsholmsviken, 
frukost och greenfee 995 kr/pers.
Del i dubbelrum på Gripsholmsviken, 
Tvårätters middag, frukost och greenfee 
1 225 kr per person.
Mer information finner ni på 
www.gripsholmsgk.se, 
telefon 0159 - 350 050, 
mejlinfo@gripsholmgk.se.

Inkluderar en fantastisk 
2-rättersmiddag samt frukost 
på whiteguide-rekommenderade 
Emma Gröns Krog och Cafe 
belägen i Gripsholms klubbhus. 
Priset inkluderar även greenfee,
och gäller måndag till söndag. 
Del i dubbelrum.

GOLFWEEKEND PÅ GRIPSHOLMS GOLFKLUBB 1 375 KR/PERSON
Emma Grön har öppet mån-sön 8-20, 
för lunch, middag och fika. Vi har även 
festvåning för upp till 140 pers, och kan 
ordna bröllopsfester, dop, konferanser, 
catering osv. Tveka inte att kontakta 
oss!

EMMA GRÖN  Telefon: 0728541610   mail: matlagaren@emmagron.se   internet: www.emmagron.se
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PÅ STRÄNGNÄS GK behandlas gäster som 
hedersmedlemmar. Det är alltid lätt att få 
starttider i Strängnäs. Är det fullbokat på 
18-hålsbanan finns det vanligen plats på 
Röda banan – pay and play på nio ”full- 
vuxna” hål som börjar och slutar vid 

Strängnäs GK – en oas...
…där golfspelet omgärdas av vackra ekar som ramar in hålen. Spelet avnjuts 
i varierad terräng där spelet inte är längd i första hand utan strategi.

klubbhuset. Greenfee gäller heldag med 
möjlighet att spela både 18- och 9-håls-
banan till samma pris. Pausa med lunch på 
krogen och fyll ut tiden med svinglektion 
(enskilt eller i grupp) med klubbens pro. 
Drivingrange ligger 100 meter från första 

Några kommentarer från Golfhäftets besökare

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

Strängnäs Golfklubb, Kilenlundavägen 3, 
645 47 Strängnäs. För bokning ring 0152-147 31 
eller mejla info@strangnasgk.se. För mer  
information besök www.strangnasgk.se.

SÖRMLAND

tee, samt övningsområden för träning med 
egna bollar.

Du som stannar över natten sommar-
tid bör inte missa Västerviken! Mälarens 
Juan-les-Pins med restauranger och barer 
i det fria.

Hos oss bor du mitt i Strängnäs vid Mälarens kant och med vår historia 
inpå knuten. Endast cirka två kilometer från Strängnäs GK.

GOLFPAKET 
        950 kr per person!

- Logi i delat dubbelrum
- Frukostbuffé 
- En dags greenfee

info@hotellaurentius.se,  0152-104 44,  www.hotellaurentius.se
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Vidbynäs Golf Club, 155 91 Nykvarn
Tidsbokning 08-554 906 00
Kansli 08-554 906 01
Klubbchef/Försäljning 070-555 79 68
Mejl kansli@vidbynasgolf.se eller 
golfpaket@vidbynasgolf.se
www.vidbynasgolf.se

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

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

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

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

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

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

GOLFDIGEST RANKADE Vidbynäs GC:s golf- 
paket som nummer två i Sverige 2012. Genom 
klubbens golfpaket kan du ta del av den 
helhetsupplevelse som Vidbynäs erbjuder.

Förutom de två högt rankade 18-håls-
banorna av olika karaktär erbjuder klubben 
ett boende av hög klass på Vidbynäs Gård & 
Konferens. I golfklubbens restaurang, Vid-
bynäs Kök & Bar, kan du stilla din hunger 
med olika kulinariska matupplevelser.

ENDAST 10 MINUTER från Södertälje och en  
dryg halvtimme från Stockholm uppförs 
även moderna Anebyhus. Husen smälter in i 
en underbar miljö mellan ett naturreservat, 
en vacker sjö, Turinge kyrka och inte minst 
banorna.
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Nynäshamns GK, Körunda 40, 148 91 Ösmo
För tidsbokning ring 08-524 305 99 eller maila
kansli@nynashamnsgk.a.se. För mer information 
besök www.nynashamnsgk.se.

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

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

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

Klubben fick samma dag prinsens till-

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

stånd att uppkalla bunkern efter honom.
Nynäshans golfklubb har en 10-årig 

tradition av att arrangera stora tävlingar i 
form av Nordea Tour för damer. Tävlingen 
har varit väldigt uppskattad av både spelare 
och sponsorer vilket självklart sätter en 
form av kvalitetsstämpel på banan. 

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

mot bana och drivingrange. Här bor du bättre  
än bra och har restaurang, stor bar och lobby 
samt andra trivsamma utrymmen på en och 
samma plats.

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

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

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

STOCKHOLM
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HUSBY GC ÖSTERHANINGE är en öppen 
parkbana där de naturliga förutsättningarna 
tagits till vara. Husbyåns breda raviner utgör 
naturliga hinder på många hål. 

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

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

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

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

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

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

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

Husby GC Österhaninge – vänlig och trivsam atmosfär 

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

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

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

Boende i samarbete med Golfdestination- 
Stockholm och Horsfjärdens Vandrarhem.

STOCKHOLM
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LIDINGÖ GOLFKLUBB bildades 1933. En första 
Lidingö GK grundades dock redan 1924. Rit-
ningar till en bana vid Sticklinge gård gjordes 
av den engelske banarkitekten H G. Mac 
Donald och den nya banans första nio hål togs 
i bruk 1926. Ett år senare var 18-hålsbanan klar 
för spel. Den var då landets första 18-hålsbana. 

Lidingö GK ligger bara 11 minuter från Stureplan i centrala Stockholm. Klubben har Sveriges äldsta 18-hålsbana 
men är inte rädda för förändring. De senaste åren har man genomfört en total förbättring av bana, klubbhus, 
shop, restaurang och området runt klubbhuset.

Idag upptar banan i huvudsak samma område 
som vid starten, fast bansträckningen har lagts 
om ett flertal gånger. Genom att anlägga gräs-
tees, nya bunkrar, dammar, en nyrenoverad  
drivingrange och kanske inte minst genom att 
investera i en automatisk fairwaybevattning 
har kvaliteten på banan successivt förbättrats. 

Lidingö GK har även tre träningsområden och en 
drivingrange med 35 utslagsplatser. Skärmtak 
finns över tre utslagsplatser på norra delen av 
rangen vilka främst kommer att vara avsedda för 
lektioner.
Lidingö Golfklubb
Trolldalsvägen 2, 18130 Lidingö
Telefon 08-731 79 00 
Mejl info@idingogk.se
www.lidingogk.se

Lidingö Golfklubb – Sveriges äldsta 18-hålsbana

Detta, tillsammans med effektiva maskiner 
och duktiga banarbetare, har gjort att klub-
ben idag kan erbjuda både medlemmar och 
gästande spelare en förstklassig golfanlägg-
ning av högsta kvalitet. 

EM för pojkjuniorer spelades på Lidingö 
2012 och Sverige stod då som vinnande lag.
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BRO HOF SLOTT ÄR EN golf- och naturupplevelse i världsklass, designad  
av Robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golfbanedesigners. 
Banan ligger sagolikt vackert i ett gammalt kulturlandskap, direkt 
vid Mälaren, krönt av det renoverade Bro Hof Slott. Varenda detalj 
har putsats till fulländning och ledordet perfektion har svävat över 
alla inblandade. Honnörsorden är kvalitet och hög tillgänglighet.

Från klubbhuset, Bro Hof Slott, kan du blicka ut över The Stadium 
Course, som blev spelklar 2007. På The Stadium Course är allt stort: 
längre hål, större greener, mer vatten, större och mer välplacerade 
bunkrar. Dessutom är vinden alltid i spel. 

The Stadium Course är en ”lakesidebana” och en spelupplevelse 
för alla kategorier golfare, beroende på hur man väljer att spela. 
Från gul och röd tee är banan härlig och trevlig, från vit tee svår 

Bro Hof 
– en fulländad golfupplevelse

och utmanande från svart får proffsen en stor utmaning.
The Castle Course öppnade sommaren 2010. Banan ska genom-

gående ha samma kvalitet, men en helt annan karaktär: det blir 
mindre vind och vatten, men mer träd, mindre och tuffare bunkrar 
(så kallade ”potbunkers”) samt spelbara ”sandy waste areas”. Här 
finns heller inga svarta tees, vilket gör Castle Course kortare än The 
Stadium Course.

KLUBBEN ÄR KOMPLETT med restaurang, företagsgolf och ett Taylor- 
Made Fitting Center. Här är tillgängligheten så hög så att du som 
medlem sällan behöver boka en starttid i förväg.

Vässa spelet och gör säsongen 2014 till din allra bästa. Boka 
privatlektioner och kurser, eller varför inte förnya din “start 14” i 

Längtar du efter att i ur och skur kunna njuta av en fulländad golfupplevelse i vacker miljö? Vårdad 
av människor med en passion för perfektion och kvalitet? Då ska du besöka Bro Hof Slott Golf Club.

STOCKHOLM
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Kombinationserbjudande!
Boka både The Stadium Course & The Castle 
Course vid samma tillfälle för 1 995 kr.
Spela båda banorna samma dag eller välj två 
olika tillfällen. Vagn, banguide och rangebollar ingår.
 
Bro Hof Slott, 197 91 BRO
30 minuter från Stockholm City
 
För bokning av golfpaket med boende 
ring 08-545 279 90 eller mejla till 
info@brohofslott.se.
För mer information besök 
www.brohofslott.se.

bagen och boka in en TaylorMade Custom 
Fitting.  En state-of-the-art anläggning där 
utprovning av klubbor görs med anlägg-
ningens Custom expert Henrik Nyström, 
som  med sina många år som professionell 
golfspelare och instruktör knyter samman 
en golfares sving och utrustningsbehov på 
ett naturligt sätt.

SEDAN SOMMAREN 2012 driver Grodan res-
taurangverksamheten på Bro Hof Slott. Res-
taurang Grodan har funnits i Stockholms  
krogliv sedan 1985 med krögarna Mats 

Broström (VD & Svenska fotbollslandslagets 
kock) och Leif “Blixten” Henriksson i spetsen.

Menyn som serveras är bred och har 
oftast något för alla. Vinbaren en trappa 
ned och Loungen strax innanför baren är 
de senaste satsningarna, här hjälper gärna 
restaurangens kunniga sommelier till att ta 
ut viner från den breda vinlistan. Eller varför 
inte ta ditt eftermiddagsmöte över en fika 
signat restaurangens egen konditor?

Här levereras mat och service på hög 
nivå som går hand i hand med de övriga 
avdelningarna på anläggningen.
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TANKARNA PÅ EN golfbana på Drottning-
holm daterar sig långt tillbaka, närmare 
bestämt till 1930-talet. Dessa tankar avfärd-
ades dock av HKH Gustaf V med orden “en 
sådan gubbsport”! Två decennier senare 
blommade det upp igen. 1956 gjorde arkitekt 
Anders Tengbom samt eldsjälarna Herbert 
Kastengren och Einar Bristedt ett nytt försök 
att bilda en ny klubb i Stockholm och nu 
började snöbollen rulla.

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

DEN NYBILDADE KLUBBEN hade stort stöd 
av Gustaf VI Adolf och det var naturligtvis 
otänkbart att någon annan än kungen skulle 
inviga banan den 26 september 1959. Det 
berättas att kungen blev så förtjust i spelet 
vid invigningen att han sköt upp en väntande 

Kungl. Drottningholms golfbana har ett oslagbart läge intill 
Drottningholms slottspark, mitt i stan men ändå på landet. 

middag och försvann ut på golfbanan med 
vännerna Herbert Kastengren, Anders Rabenius 
och Ragnar Sachs.

DROTTNINGHOLM VAR UNDER många år den 
stora mästerskapsbanan i Sverige. Klubben 
har ett oslagbart svenskt rekord som arrangör 
för nio stora internationella mästerskaps-
tävlingar. Den första stora tävlingen var 
Volvo Open 1970 där Jack Nicklaus missade 
en putt för särspel och kom ett slag efter 
segraren Jean Garailde. 1973 spelades Scandi-
navien Enterprise Open där Sven Tumbas 
vision var att tävlingen skulle bli den femte 
största tävlingen i världen. Den senaste stora 
tävlingen som spelades på klubben var HP 
Open 2003 där Annika Sörenstam slutade 
tvåa efter Sophie Gustafsson. 

2013 var klubbens första hela säsong 
efter den 18 månader långa renovering som  
genomfördes 2010-2011. Arkitekt Johan 
Benestam har lyckats bevara den vackra 
hålsträckningen från 1958. Med sin nya lay-
out har klubben fått ett nytt vackert ansikte  
som förhöjer golfupplevelsen. Med avrinnings-

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

För mer information och bokning mejla 
info@kdrgk.se eller ring 08-759 00 85.

Kungl. Drottningholms GK 
– en upplevelse utöver det vanliga

områden (run-offs) runt greener med fore-
greenklipphöjd, välplacerade bunkrar på 
fairway och runt greener får golfaren planera 
sin golf. Förändringen att skapa en golfbana 
där det är spelskicklighet och inte längd som 
gäller är fulländad.

TIDNINGEN GOLFDIGEST placerade klubben 
som fjärde bästa bana i Stockholm. Topp 100 
golf courses placerade klubben på en 19:e 
plats i hela Sverige. Ett mycket bra betyg 
första hela säsongen!
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Arninge Golfklubb – trevlig hemmaklubb som gillar gäster!

ARNINGE ÄR EN komplett golfanläggning 
med 18-hålsbana, korthålsbana (6 hål), stor 
och lång drivingrange, bra övningsområde, 
norra Stockholms största proshop, välutrus-
tad golfstudio, väldigt populär restaurang 
samt mycket goda mötes- och konferens-
utrymmen. Lägg där till en livaktig klubb 
med en av Sveriges största juniorsatsningar  
så förstår du att Arninge är en positiv klubb 
som ser framtiden an med tillförsikt. Golf-
stores shop på Arninge är en Flagship Store, 
vilket innebär att sortimentet är stort på 
såväl klubbor, vagnar, golfkläder, skor, 
bollar och bagar. Du hittar allt du behöver 
för din golf.

Klubben bildades 1988 och alla 18 hålen 

Är du på visit i Stockholm, då är ett besök på Arninge Golfklubb perfekt. Banan ligger 
endast en kvart från stan vilket gör den till ett perfekt utflyktsmål för den golfsugne. 

Arninge GK utsågs 2010 till årets Junioranläggning 
i Sverige. Klubben är dessutom ensam om att ha 
utsetts till Årets golfklubb i Stockholm två gånger; 
2001 och 2012. 

När du spelar på Arninge ingår alltid vagn och 
banguide. Behöver du boende finns det rum i 
Golfhotellet invid klubbhuset. Det finns även bra 
hotell i närheten av banan. 

Arninge Golfklubb, Vågsjö Gård, 187 69 Täby
Tel 08-514 412 00, mejl kansliet@arningegk.se 
För medlemskap eller bokning av företagsgolf 
och företagsavtal kontakta klubbdirektör 
Lars Nordlöf på 08-514 412 08 eller 
klubbdirektor@arningegk.se. 

var klara 1997. Nu återstår bara finputs så att 
finishen blir ännu bättre. Arninge är känt för 
att ha väldigt jämna och fina greener hela 
säsongen. Målet är att alla ska kliva av 18:e 
green med känslan att vilja spela banan igen.  

KLUBBEN HAR MEDVETET valt att ha lite 
färre medlemmar, för att skapa en större till-
gänglighet till banan. Det innebär att såväl 
medlemmar som gäster i stort sett alltid 
kan få starttider. Det är naturligtvis tio 
minuter mellan starttiderna så att det inte 
ska bli trängsel på banan. En golfrunda på 
Arninge ska vara en positiv upplevelse i ett 
bra tempo. Den avslutas med fördel på res-
taurangens stora uteplats med utsikt över 

det utmanande 18:e hålet och Ullnasjön. Har 
du inte spelat Arninge så är det hög tid att 
göra det i år! Gäster är alltid välkomna och 
behandlas som medlem för en dag.

Arninge har idag cirka 50 företag som 
är medlemmar och använder klubben som 
plats för möten, med eller utan golfspel. Fler 
företag är välkomna till klubben. Det finns 
gott om plats!

STOCKHOLM
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PÅ ÖSTERÅKERS GOLFANLÄGGNING finns två 18-
håls banor, mästerskapsbanan Västerled och den 
något bredare och lättare Österled. Dessutom har 
Hagby Golf en niohåls pay and play-bana i topp-
klass. Det är en komplett anläggning med hela 45 
hål, vilket erbjuder golfarna hög tillgänglighet och 
alltid en möjlighet att få starttid. 

ÖSTERÅKERS GOLFKLUBB ÄR en upplevelse för 
alla kategorier golfspelare. Klubben grundades 
1988 och har stått som värd för Ladies European 
Tour, European Challenge Tour, Lag-EM, Lag-SM, 
Match-SM samt ett antal nationella tävlingar.

Det är inte så att klubben lever på sin historia 

Österåkers Golfanläggning är en av landets största och rymmer både klubbarna 
Österåker och Hagby. Här erbjuds du full valfrihet med 45 hål och ett trevligt 
boende bara ett stenkast från banan. 

och gamla meriter, men man har samlat på sig en 
mycket stor erfarenhet och kunskap som kommer 
gästerna och medlemmarna tillgodo. 

– Hagby har den speciella inriktningen att den 
också välkomnar spelare, oavsett förkunskaper. 
Många slår sitt första golfslag i livet på Hagby, säger 
klubbchefen Andreas Ljunggren. 

Banorna ligger utmed väg 276 och det är en härlig 
vy från Stavabacken med alla fina golfhål, inramade  
av den härligt vajande tjocka ruffen. Österåkers 
Golfklubb invigdes i juni 1990 av bland annat Sven 
Tumba och var den första golfklubben i Sverige som 
direkt byggde 36 hål. Hagby Golf öppnades 2006. 

Österåker är en väldigt bra golfklubb på många  

STOCKHOLM

Österåkers 
Golfklubb 
– spela och bo!

Ett husområde och en skola planeras på klubbens mark. Om några år ska detta bli verklighet och då ryms ett femtiotal familjer och 300 skolelever utmed fairway.
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Österåkers Golfklubb
Hagby 1:1 
184 92 Åkersberga
telefon 08-540 851 65
www.ostgk.se

Kommer du långväga ifrån ligger Arlanda 
flygplats cirka 40 minuters bilresa bort. 
Transfer till och från golfbanan går självklart 
att ordna.

sätt och det fick man bevis för 2011 då Sveriges 
golfjournalister utsåg Österåkers Golfklubb till 
Årets Golfklubb i Sverige.

Klubben har också annat på gång i 
”kristallkulan”. Bland annat har man fått klar-
tecken att börja planlägga ett husområde 
och en skola på klubbens mark. Om några år 
hoppas man att detta är en verklighet och då 
ryms ett femtiotal familjer och 300 skolelever 
utmed fairway. Är inte det framtid, så säg!

BARA ETT STENKAST från banan hittar du 
Best Western The Public Hotel – ett nytt och 
stilfullt hotell inrymt i en anrik byggnad från 
1955. Detta moderna hotell i centrala Åkers-
berga blev klart i juni 2013 och erbjuder 53 
personligt inredda rum.  Här får du alltid ett 
varmt bemötande och kan känna dig precis 
som hemma. Lobbybaren  är den självklara 
samlingspunkten och hotellets vardagsrum. 
Som gäst har du även tillgång till gratis  
Wi-Fi och kan utnyttja den fina solterrassen 
på sommaren.

Med sitt centrala läge har du som gäst här 
nära till ett 70-tal butiker, caféer och restau-
ranger inom ett par minuters gångavstånd. 
I hotellrestaurangen The Public, som ligger 

några steg från hotellet, serveras alla dagens 
mål, och självklart även frukostbuffé. 

UTANFÖR KNUTEN ligger Roslagens vackra 
natur med vandringsleder, kulturupplevelser 
och Stockholms norra skärgård som lockar 
med bad och segling. Roslagsbanan ligger   
bara 100 meter från hotellet och tar dig till 
centrala Stockholm med alla dess sevärdheter 
och nöjen på bara 35 minuter.

www.publichotel.se | info@publichotel.se | Boka Hotell 08–55 80 90 00 
 Boka bord 08-519 773 00 | www.thepublic.nu Storängstorget 14, 184 30, Åkersberga

GOLFPAKET 995:-

I paketet ingår:
GreenFee och övernattning på

Public Hotel

GOLFPAKET 995:-GOLFPAKET 995:-
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Från och med 2014 övergår Söderbys och Edenhofs 
golfklubbar till en gemensam klubb som heter GolfUppsala. 
Banorna kommer givetvis att heta Söderby Golf och 
Edenhof Golf som tidigare. 

GolfUppsala
– en klubb med två anläggningar

SÖDERBYS GOLFANLÄGGNING är vackert belägen endast sju minuters 
bilresa från Uppsala centrum. 2012 arrangerade Söderby för femte 
gången den mycket prestigefyllda mästerskapstävlingen NORDEA 
TOUR och fick väldigt fina vitsord av såväl amatörer som de profes-
sionella spelarna. 

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

18-hålsbanan invigdes 2004 och räknas som en av Upplands bästa  
banor, känd för sina fantastiska Penn A4 greener och den om-
givande familjära atmosfären. Banan har en spännande layout och 
många strategiska vattenhinder. Vatten är i spel på mer än hälften 
av banans hål. Banan är relativt lång och det är många tuffa par-4. 
Till säsongen 2012 byggdes alternativa tees för att kunna erbjuda 

UPPLAND

spel åt fler kategorier spelare. Sommaren 2014 invigs det nya när-
spelsområdet som kommer att vara ett av Sveriges bästa i sitt slag.

VID 18:E GREENEN ligger Söderbys klubbhus med restaurang 
Söderby Golf & Krog, en fin samlingsplats med anor från 1600-talet. 
Söderby Krog har under åren framgångsrikt arrangerat allt från 
bröllop till disputationsmiddagar. Företagsarrangemang kan bokas  
med både femkamps- och konferensmöjligheter. I klubbhusets 
nedre lokaler ligger en av Sveriges största on-course golfshoppar, 
som ingår i den välrenommerade Golfstorekedjan. 

De senaste åren har Söderby presenterat flera nyheter, som 
en nybyggd studio för custom fitting belägen vid drivingrangen. I 
samband med byggnationen har åtta utslagsplatser på rangen för-
setts med tak. Söderby har även renoverat delar av gårdens sten-
ladugård till inomhushall med fem golfsimulatorer för att utveckla 
vinterträningen. Mitt emot klubbhuset ligger Söderbys nya golf-

Klubbhuset på Edenhof.

Citybutiken.
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GolfUppsala
Söderby Golf
Söderby Gård, Uppsala Näs, 755 91 Uppsala.  För mer information ring 
018-430 19 70, mejla info@soderbygk.se eller besök www.soderbygk.se.

Edenhof Golf 
Kiplingeberg, 743 86 Bälinge. För mer information ring 018-33 41 85, 
mejla info@edenhof.se eller besök www.edenhofgk.se

hotell, Söderby Golf Lodge bestående av nio 4-bäddslägenheter. 

PÅ EDENHOF GOLFKLUBB är 18-hålsbanan designad av Sune Linde. 
Banan är av mästerskapskaraktär och har 18 mycket spännande och 
utmanande hål med omväxlande karaktär. På anläggningen finns 
också en mycket fin 9-hålsbana där alla som vill kan få pröva på att 
spela golf även utan grönt kort. 

För närspelsträningen finns en stor puttinggreen och ett nytt 
närspelsområde. Under 2014 byggs även tak över en del av driving-
rangens utslagsmattor. 

Här hittar du också ett komplett klubbhus, med restaurang, shop 
och omklädningsrum. 

Hål 18 på Söderby.

Söderby Golflodge.
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Upsala Golfklubb – mer än bara golf

DET VAR PÅ UPSALA Golfklubb golfen intro-
ducerades i Uppland. Klubben bildades 1937 
då man fram till början av 60-talet spelade  
på en 9-hålsbana i Hågadalen i utkanten av 
Uppsala. 1964 invigdes den nya 18-hålsbanan 
vid Håmö Gård i Läby någon mil utanför Upp- 
sala, där man idag erbjuder golf på 36 hål.

I AUGUSTI 2007 påbörjades en totalrenovering  
av 18-hålsbanan – greener, tees och fairways.  
Renoveringen stod helt klar till säsongs- 
öppningen i maj 2010. Klubben har använt  
sig av den absolut senaste teknologin vad 
gäller dränering, bevattning, avrinning och 
uppbyggnad av greener, fairways och tees. 
Det gör att greenfeegäster och medlemmar 
i Upsala Golfklubb har tillgång till en bana 
som bara kommer att bli bättre med åren. 

Klubben rankades 2013 som nummer 27 

På Upsala GK spelar du på en 18-hålsbana i absolut toppklass vad gäller greener, green-områden, fairways 
och tees. Upsala Golfklubb rankades 2013 som 27:e bästa golfanläggning i Sverige enligt GolfDigest.

i Sverige av GolfDigest, och många spår att 
framtidens Upsala Golfklubb kommer att bli 
en av de bästa i Mälardalen, kanske i hela 
Sverige. Idag erbjuds här en 18-hålsbana, 
par 72, av mästerskapskaraktär, en fullängds 
9-hålbana, par 35, och en kortare 9-håls-
bana, par 31, som är en pay and play-bana, 
mycket uppskattad av nybörjare och senior-
golfare. Inför säsongen 2013 byggdes även 
drivingrangen om. 

EN BRA GOLFANLÄGGNING består inte bara av  
golfhål, utan även av klubbhus, restaurang, 
shop och en komplett utemiljö. Klubben har 
därför även renoverat klubbhuset, restau-
rangen, köket, shopen och uteserveringen. 
Många nöjda gäster besöker klubben under 
sommaren och åker från Uppsala för att äta 
lunch ute på Upsala Golfklubb.

Upsala Golfklubb är Uppsalas stadsnära golf-
bana, endast 1 mil från Uppsala centrum.
Klubben samarbetar med de flesta hotell i 
Uppsala.  

För mer information om Upsala Golfklubb 
besök www.upsalagk.se. För tidsbokning,  
ring 018-46 01 20 eller besök www.golf.se.

UPPLAND

2013 blev Upsala Golfklubb, som 6:e klubb i 
Sverige, GEO-certifierad (Golf Enviroment 
Organization) vilket innebär att klubben idag 
har den högsta miljöcertifiering som finns 
att uppnå i Europa.  
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– ÅKTE TILL ÅLAND utan att veta vad som 
skulle hända - ett dygn senare åkte jag hem 
med ett leende på läpparna. Två rundor på 
roliga och väldigt fina banor med helt olika 
karaktär. Service och bemötande var perfekt 
både i shop, reception och restaurangen. 
Återkommer gärna och kommer varmt 
rekommendera vänner, säger Peter Wess-
berg från Eskilstuna i Sverige.

De snabba 2-2,5 timmars färjeförbindelserna  
mellan Sverige och Åland, med möjlighet  till 
taxfreeshopping ombord, tillsammans med 
förmånliga paketpriser bidrar till att göra 

Ålands Golfklubb ligger på en udde mellan två havsvikar i Kastelholm på nordöstra Åland. Varje år 
lockas över 10 000 golfgäster till de natursköna banorna och den trivsamma atmosfären i Kastelholm.

Ålands Golfklubb till Östersjöns golfpärla.

PÅ ÅLANDS GOLFKLUBB erbjuds två 18-håls-
banor, Slottsbanan och Kungsbanan, samt den 
nya korthålsbanan Prinsessan. Slottsbanan  
breder ut sig längs havsviken Slottsundet. Här 
spelar du på gamla kungsmarker. Med sin 
parklika stil och storslagna utsikt över Ålands 
medeltida slott Kastelholms slott är banan 
vacker som få och har blivit många av våra 
spelares absoluta favorit.

För dig som söker lite större spelutmaning 
är Kungsbanan den rätta, där öppnare och 

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

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

Ålands Golfklubb i Kastelholm 
– golfpärlan i Östersjön!

tajtare hål varvas om vartannat i en natur-
skön och kuperad skogsmiljö.

Hjärtat i anläggningen är klubbhuset. Här 
finns fräscha omklädningsrum, duschar, 
bastu och en mycket välsorterad golfshop som 
drivs av klubbens headpro, Chris Waldron.

GOD MAT FÖRHÖJER upplevelsen av en per-
fekt golfdag. Under fina sommardagar trivs 
restaurangens gäster på den inbjudande 
uteserveringen. Krögarparet Hasse och 
Bitte önskar alla golfare välkomna till en för 
året nyrenoverad restaurang.

ÅLAND
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BURVIK ERBJUDER en högklassig golfanlägg- 
ning för alla, naturligt anpassad till Roslags-
naturen med allt vad den bjuder av enbackar, 
mäktiga ekar, branta bergväggar och sling-
rande vattendrag. Förutom en omvittnat fin 
bana med särskilt uppskattade greener så 

I underbart vacker Roslagsnatur, cirka en timme från Stockholm, 
ligger Burvik som enligt GolfDigest är Upplands tredje bästa golfbana. 

har Burvik dessutom en bana som från röd 
tee är anpassad i längd så att även kvinnliga 
golfare får en roligare golf och kan använda 
alla klubbor i bagen.

Idag finns cirka 165 hus runt banan och 
området utvecklas ständigt med nya hus och 

Burvik Golf Resort – en av Sveriges verkliga golfpärlor*

Mycket prisvärda golfpaket i olika prisklasser 
med boende i stugor, 100 meter till  första tee. 
Golfbilar och golfvagnar finns att hyra.

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

* enligt Svensk Golf

boendeformer. Just nu finns det både nya hus 
och tomter till salu. Här bor man bekvämt på  
sin fritid eller året runt och det sociala livet 
är mycket omfattande, med golfen som den 
naturliga samlingspunkten.

Burvik har också de populära golfpaketen 
med 12 golfstugor för upp till 48 personer där 
man bor bara 100 meter från första tee, moderna  
och utrustade för självhushåll. Men vill man 
inte laga mat själv så finns den uppskattade 
Golfrestaurangen. Och vill man förbättra sin 
golf så finns PGApron Ulf Andersson på plats.

I ENKÖPING FINNS en av Mälardalens absolut  
bästa banor vad gäller kvalitet. Banan ut-
vecklas hela tiden och får väldigt mycket 
beröm från spelare som gästar den. Ord som 
”den bästa bana jag spelat i år” och ”ni är tvåa 
efter Bro Hof” gör att klubben inte slappnar 
av utan vill driva utvecklingen framåt. 

I år öppnas fyra nya röda tee för att göra 
det lite roligare, men inte lättare, att spela 
från rött. 

Klubben tar också gärna emot företag 

Enköpings Golfklubb – pärlan bland pärlor
Kom till ”Sveriges närmaste stad” och låt dig förföras i fyra timmar.

och ordnar hela din företagsgolf från början 
till slut.

Banan ligger väldigt stadsnära och är en 
variation med björkar, enbackar och öppna 
landskap i en härlig blandning. Vill du över-
natta finns tre nybyggda stugor alldeles vid 
18:e green som kan ta emot upp till 12 per-
soner samtidigt. Och vill du njuta av god mat 
finns en av Enköpings bästa krogar direkt vid 
1:a tee och 18:e green. Behöver du hjälp med 
din swing eller puttningsteknik står klubbens 

Enköpings GK ligger endast 7 mil från Stockholm. 
Golfpaket finns.
Telefon till kansli: 0171-364 84 och du hittar mer 
information på www.enkopinggolf.se.

mycket populära tränare Veronica och Niklas 
beredda att rycka in.  

UPPLAND
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FRÖSÅKERS NYA LINKS-BANA erbjuder 9 hål 
med både spelglädje, utmaning och golf-
känsla! Klubben har byggt en golfbana som 
är spelbar och rolig för alla, med tanken att 
golf ska gå att spela snabbt och vara tillgängligt.

På Frösåker strävar man efter att det ska 
vara lätt att komma ut och prova på golf. 
Banan är svår för eliten men kul och lätt för 
nybörjaren. Den går fort att spela men sam-
tidigt erbjuder den en riktig utmaning. 

MED SIN IMPONERANDE huvudbyggnad från 
1600-talet och 18-hålsbanan anlagd intill 
Mälarens strand, erbjuder Frösåker Golf & 
Country Club såväl högklassig golf som här-
liga naturupplevelser. 

Stora, ondulerade krypvensgreener ger 
dig en härlig utmaning. 18:e hålet är ett 
majestätiskt par 4 hål och har 2005 röstats 

Frösåker Golf & Country Club 
– härligt belägen vid Mälaren
Frösåker Golf & Country Club erbjuder dig en härlig upplevelse i unik miljö. 
Här kan du både spela, äta och bo. Du upplever golf när det är som roligast!

“Frösåker, härligt belägen vid en vik av 
Granfjärden där å rinner ut i Mälaren.” 
Enligt beskrivning av Grau år 1754.

Missa inte tillfället att köpa din årsbricka till Links-
banan idag. Spela så mycket du vill under 2014.

För bokning ring 021-30 96 00 eller mejla 
info@frosakergolf.se. För mer information
besök www.fgcc.se.

fram som Sveriges bästa avslutningshål. 
Golfklubben ligger cirka två mil från Västerås 
centrum. Med en egen marina vid 14:e hålet 
finns även möjlighet för golfaren att ta båten 
direkt till banan. 

Intill banan ligger Frösåkers krog, vars 
motto är att ge golfarna det de vill ha – god 
mat, hög stämning och bra tillgänglighet. 
Restaurangen serverar dagens lunch och à la 
carte meny, och har fullständiga rättigheter. 

På Sågen kan du boka enkelt boende, 
nära greenen på hål 9 och bara 75 meter till 
1:a tee. Du kan även välja att bo på ett mysigt 
Bed & Breakfast som ligger strax intill golf-
banan och klubbhuset vid hål 10. 

Matz Evenssons Golf Academy är inrikt-
ade på att hjälpa golfare på alla nivåer att bli 
bättre och ha roligare med sin golf. Med hjälp 
av instruktion, coaching, skräddarsydda 

klubbor och kostrådgivning tar de ditt golf-
spel till en ny nivå. 

I Frösåker Golfshop hittar du också ett 
utmärkt sortiment med utrustning för både 
den erfarne och den nye golfaren. 

VÄSTMANLAND
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OM DU VERKLIGEN VILL ha en upplevelse 
utöver det vanliga ska du besöka banan som 
blev utsedd till distriktets bästa av GolfDigest  
2013. Banan är en skogs- och parkbana  
som utmanar spelare med högt som lågt 
handicap med ondulerande greener samt 

Hofors GK är en riktig golfpärla belägen mellan Falun 
och Gävle, bara två timmars bilresa norr om Stockholm.

vattenhinder. Hofors Golfbana blev utnämnd 
av Svensk Golfs chefredaktör Tobias Bergman 
till en av Sveriges två  vackraste golfbanor 
2011 med motiveringen  ”Ger sjönära en ny 
innebörd”. Hofors GK fick även utnämningen 
Årets Golfklubb 2012. 

Nära anläggningen inom gångavstånd 
finns prisvärt boende med golfpaket. 
Campingen med elplatser har nybyggda 
toaletter med dusch. 

Hofors GK erbjuder en trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter och ett varierat  
utbud av maträtter. På klubben finns även 
en välsorterad golfshop, golfpro, samt väl 
tilltagna övningsområden.

Hofors Golfklubb
Långnäsvägen 20, 813 91 Hofors
Ring kansliet på 0290-852 40 eller 
tidsbokning på 0290-852 45.
www.hoforsgk.se
info@hoforsgk.se

Hofors Golfklubb – en skönhetsupplevelse!

GÄSTRIKLAND

Montörsbacken 4, Söderhamn  •  0270-266 200  •  www.hotellsoderh.se

HotellS ö d e r H.
Montörsbacken 4, Söderhamn

0270-266 200
www.hotellsoderh.se

Boka golfpaket från 800 kr! 
-  en natt, del i dubbelrum 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgång till relaxavdelning med inomhuspool, bastu  
 och gym 
-  fri bevakad parkering 
-  frukostbuffé

Paket med mat och logi
Paket med boende och greenfee i “Torpet” från 
500 kr/person. För mer information kontakta 
kansliet på kansliet.sdgk@gmail.com eller 
telefon 0270-28 13 00.

Söderhamns GK, 835 Sofieholm, 826 91  
Söderhamn. För tidsbokning ring 0270-28 13 00 
eller besök www.golf.se. För mer information 
besök www. soderhamnsgk.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb
Box 147, 840 32 Klövsjö. 
För mer information ring 0682-23 176  eller 
mejla till kvgk@telia.com. För att boka golfpaket 
besök www.kvgk.se. Golfshop 0760-39 12 22
Restaurang 0722- 23 53 53
*Ur tidningen Svensk Golf

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

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

JÄMTLAND

ÖSTERSUND-FRÖSÖ GOLFKLUBB erbjuder en golfanläggning med 
pro, restaurang, drivingrange, ett stort övningsområde och en väl-
sorterad golfshop. Detta kompletterar golfbanorna: 18-hålsslingan, 
9-håls pay and play-bana samt äventyrsbanan. På Östersund-Frösö 
Golfklubb finns det golfalternativ för alla! 

Östersund-Frösö Golfklubb 
– Sveriges bästa golfupplevelse?
Ett besök på Östersund-Frösö Golfklubb lämnar ingen oberörd.

Östersund-Frösö Golfklubb
Kungsgården 205, 832 96 Frösön 
Telefon 063-57 60 30 
eller besök www.ofg.nu.
Shop 063-57 91 90 
Golfkrogen 063-664 95 00

Anläggningen, som ligger på Frösöns sydsluttning, inramas av 
den fantastiska utsikten över Storsjön och den jämtländska fjäll-
världen. Detta blir extra påtagligt för 18-hålsbanan som är en  
kuperad skogs- och parkbana med upphöjda greener som utmanar 
spelaren. Öppningshålet nämns ofta som ett av landets bästa 
öppningshål och innan du slår ut på hål 1 är rådet att du höjer 
blicken, tar ett djupt andetag och låter dig inspireras av de fantastiska 
omgivningarna. 

Efter avslutad runda vilar du ut i restaurangen och summerar 
en härlig golfupplevelse. Sveriges bästa? Det är i alla fall Östersund-
Frösö Golfklubbs målsättning.



Vi tar Long Stay
till en helt ny nivå!

Gör som tusentals andra golfare – byt regn, rusk och snöskottning mot  
sol, värme, nyklippta greener och trevliga möten med likasinnade.  

Alltid med fri ankomstdag och våra värdar på plats – för din service!

  Har du frågor om Long Stay eller våra kortare golfresor? Ring oss gärna på 08-458 00 00

4 veckor med  

fri golf från 7.795:-

och weekendresor!

3 nätter med fri golf från 2.395:-

08-458 00 00 | www.sunbirdie.se | info@sunbirdie.com

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

4 veckor med fri golf 7.995:-
3 nätter med fri golf 2.395:-

Bo på banan och spela samt träna så mycket du  
orkar på ”lilla Valderrama” av Bernhard Langer.

www.sunbirdie.se/costavalencia

Drömgolf på Costa Calida
SPANIEN, COSTA CALIDA – MAR MENOR

4 veckor med medlemskap, från 9.495:-
3 nätter med 2 greenfee 2.995:-

Bo på banan i 4-stjärniga lägenheter och  
spela på 6 (!) olika Jack Nicklaus-ritade banor. 

www.sunbirdie.se/costacalida

Det bästa av Algarve!
PORTUGAL, ALGARVE

4 veckor med fri golf, från 9.995:-
3 nätter med fri golf, från 2.845:-

5 härliga resmål på solsmekta Algarvekusten  
med riktigt bra boenden och fantastisk golf.

www.sunbirdie.se/algarve

Guldkant på Costa Dorada
SPANIEN, COSTADORADA – CAMBRILS/SALOU

4 veckor med fri golf, från 7.795:-
3 nätter med 2 greenfee, från 2.595:-

Bo i charmig kuststad med obegränsad golf på  
Lumines 45 hål, varav 27 ritats av Greg Norman.

www.sunbirdie.se/costadorada
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