
Golfperler
Din bedste golfguide!

43stor
guide:  
fede 
GOLfPeRLeR!

SPIL M
ED OG VIN

D

6 FINE GOLFPAKKER

2015

ALEX 
IS BACK

Norges golfdronning

NORDEA 
MASTERS

Vind en dag på
Suzann 



2

Discover your ultimate distance with  
the Fly-Z family at cobragolf.se/fly-z. G A M E  C H A N G E D

VIKTEN ÄR VIKTIG
Varför då? 

– För att viktens placering styr spinn och utgångsvinkel.

Kan jag flytta vikten till olika ställen? 
– Ja! På nya Cobra Fly-Z+ drivern så är det möjligt, dessutom finns det två  

andra huvuden i Fly-ZTM familjen med unik viktplacering. 

Ok, men vad innebär det för mig? 
– Med vikten placerad på rätt ställe för just dig så kommer du att slå längre och  

bättre med drivern än du någonsin gjort....Prova!

Sweden_210x270+5mm_15_ATL_Golf_Clubs_Tabloid_Fly-Z-Family_v2.indd   1 2015-03-19   16:00

DESIGNED TO BE THE COOLEST SHOE IN GOLF.

TEMPERATURREGLERANDE MATERIAL. 
Outlast® balanserar fotens temperatur genom att absorbera värme 
för minskad svettning och optimal komfort. Outlastteknologin är 
framtagen för användning i rymden, nu även på golfbanan. 

210x270+5_PUMA_TitanTour.indd   1 2015-03-31   14:38
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Indhold 

I år fylder Golfpärlor 10 år i Sverige. Det 
fejrer vi med et ekstra digert jubilæums-
nummer! Vi er utroligt glade for - og stolte 
af - at kunne give dig en så komplet oversigt 
over svenske golfpärlor. Det føles desuden 
som ren luksus at kunne tilføje nogle vel 
udvalgte norske golfanlæg.
 Det er en kendsgerning, at du ikke 
behøver at køre hundredevis af kilometer 
eller flyve rundt om den halve klode for at 
spille legendarisk golf. I Skandinavien har 
vi mange baner af verdensklasse. Foruden 
at fordybe dig i vores omfangsrige golf-

guide kan du læse om 
den professionelle 
golfspiller Alex Norén, 
som i år er i topform 
efter at have overstået 
en langvarig skade.

Endelig har den 
flittige læser chancen 
for at vinde en lækker 
golfpakke.

God læsning!
Pär Fischerström

Hipp hipp hurra!!

 ALEX NOREN  
 Tilbage på Touren

 NORDEA MASTERS  
 På PGA Sweden National

 Konkurrence
 Din chance for at vinde en GOLFPAKKE

 SUZANN PETTERSEN
 Norges golfdronning

 GOLFPERLENE 
 Din bedste guide til vore perler.
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Alexander Norén, 32 år, blev spået en lysende karriere. Fra den første sejr i Omega European Masters 
2009 til Wales Open på Ryder Cup-banen Celtic Manor 2011. Vi mindes også en overlegen sejr i Nordea 

Masters på Bro Hof. Men i 2013 skete noget der satte en kæp i hjulet.

TEksT: Linda Eriksson  FOTO: WarrEn LittLE/GEtty imaGEs

VENStrE håNDlED GjorDE oNDt hvilket til sidst resulterede i en 
operation i november 2013. Alex var rangeret som nummer 48 i verden 
som bedst, men styrtede ned til nummer 653 på grund af skaden.

– Min genoptræning tog længere tid end forventet. Planen var at 
vende tilbage til turneringsgolf i forsommeren 2014.

Efter nogle smertefulde forsøg med at spille turneringsgolf blev 
Alex til sidst nødt til at trække sig tilbage. At begynde forfra med 
genoptræningen var et stort tilbageslag og en svær beslutning. Men 
efter et halvt år med hvile, udstrækning og træning er Alex tilbage igen.

Vi har været vidne til en strålende start på 2015-hvordan føles det?
– jeg har prøvet at træne med de ting som virkelig har en rolle 

i mit golfspil. jeg har prøvet at slå lidt mere lige med driveren og 
udnytte par 5-hullerne bedre. Det er en mere fokuseret træning nu 
for at forberede mig på udfordringerne som der er i hver turnering.

Hvilke mål har du for i år?
– jeg vil komme ind i de største turneringer og være med i 

toppen af så mange turneringer som muligt. Det er en yderst skøn 

fornemmelse!  En blanding af spænding  og adrenalin som er svær 
at få på en anden måde.

Hvad er den største udfordring?
– Det var anstrengende ikke at have konkurreret i lang tid. jeg 

følte mig presset, men det forsvandt ret hurtigt da spillet var bedre 
end jeg troede det ville blive. Så nu er den største udfordring at 
spille godt på alle slags baner.

Hvilke langsigtede mål har du for karrieren? 
– jeg vil have et så sjovt liv som muligt! jeg elsker at vinde, men 

det er næsten lige så vigtigt at befinde sig i situationen hvor jeg har 
en chance for at vinde. Så jeg ønsker at opleve det så mange gange i 
livet som muligt.

Hvis du ikke spillede golf, hvad skulle du så lave?
– jeg ville spille noget bordtennis, coache unge golfere og 

rejse. En god blanding af udfordringer, hjælpe andre og skønne 
oplevelser. En drøm er også at deltage i racerløb!

Alex is back!

Söker du golfpaket eller golfresa?
Hitta din golfresa bland vårt rika utbud av hotell med färdiga golfpaket.

Passa på att komma iväg med dina vänner eller kärleken för att spela på en 
ny bana eller en favorit i repris. Boka din golfweekend redan idag!

Golfpaket.com
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SIDEN 1973 Er DEr SPIllEt MINDSt en turnering på European 
tour om året i Sverige. Aktuelt hedder den NorDEA MAStErS og 
spilles i 2015 4-7 juni. Det bliver anden gang, den spilles på links 
Course, PGA National of Sweden tæt på  Malmö, hvor henrik Stenson 
& Co vil kæmpe om sejren.

Blandt de hidtidige vindere er tony jacklin, Seve Ballesteros, 
Greg Norman, Ian Woosnam, Colin Montgomerie, Nick Faldo, Vijay 
Singh, lee Westwood, Adam Scott og luke Donald.  Ikke mindre 
end fem svenskere har også indskrevet sig på den eksklusive vinder- 
liste, nemlig jesper Parnevik, jocke haeggman, Peter hanson, 
richard S. johnson och Alex Norén.

Vind
Nedtælling til
NORDEA 
MASTERS Vil du også være med?

Vi har erhvervet 10 dagbilletter til Nordea Masters, som bare 
venter på dig! to af billetterne kan blive dine, hvis du kan give os 
navnene på de sidste fem års vindere.

E-mail dit svar til tavling@provisa.se senest den 15. maj. Fortæl 
os samtidig, hvad du synes er det bedste og det værste i Golfperler. 
Glem ikke at give os dit telefonnummer og din adresse.

Vinderne udtrækkes i uge 21 og kontaktes direkte af Golfperler.

European Tours historie i sverige begyndte med Volvo 
Open 1969 på Drottningholm, hvor en vis Jack Nicklaus 
faldt på målstregen efter en tæt duel med franskmanden 
Jean Garaialdi. Det var naturligvis sven Tumba, der startede 
det hele.
TExT: pär fischErström  FOTO: nordEa mastErs 2014
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PRÆMIER
Du kan vinde golfpakker fra:   

Ringenäs Golf & Hotell
Skinnarebo Golf & Country Club
GolfUppsala/Söderby Golf Lodge
Kungsbacka GK/Best Western Hotell Halland
Knistad Hotell og Konferens 
Sotenäs GK/Torreby GK og Rasta Håby

SÅLEDES GØR DU:

1.  Svara på alla nio frågorna

1. Hvilke navne har de forskellige 9-huls-sløjfer på Ringenäs?
2. Hvilken by ligger nær Skinnarebo?
3. Hvad hedder de to baneanlæg på GolfUppsala?
4. Hvor mange af Kungsbackas huller har seasidekarakter?
5. Til hvilket århundrede kan Knistad Herrgård føres tilbage?
6. Hvilken anden kongefamilie end den svenske har besøgt Torreby Slott?

2.  Fortæl, hvad du synes er bedst respektive dårligst ved denne avis. 
 Vi vil også gerne vide, hvor du fandt den henne.

3.  Vælg, hvilke to golfpakker du helst vil vinde.

4.  Mail dit svar til tavling@provisa.se med angivelse af navn, adresse og golfklub. 
 Vi skal have dit svar senest d. 27. maj.
De heldige vindere bliver kontaktet direkte af Golfpärlor og kan ses på www.golfpaket.com fra uge 23.

Lycka till!
  

FEDE golfpakker
Endelig er vi fremme ved årets bedste konkurrence. I år konkurrerer 
du om seks fantastiske golfpakker for dig og en ledsager. Alle præmier 
er for to personer, og overnatning med morgenmad indgår.

Vind
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PEAKPERFORMANCE.COM

05:56 Bro Hof Slott GC, stockholm
Golfer Joakim Lagergren in the Wellsford Zip

#CATCHMAGICHOUR

236 Fogra39 TAC300 Coated
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“Bedste 
recept er 

hårdt arbejde 
over lang tid. 
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TUTTA JAGTER
nye sejre
Hun har to majortitler og utallige andre sejre i bagagen. Oslofødte suzann ”Tutta” Pettersen spiller i den højeste liga.

SuzANN PEttErSEN hAr I FlErE år boet i orlando i uSA, hvor den amerikanske 
dametour lPGA er hendes hverdag og arbejde. hun debuterede på lPGA i 2003, 
men den rigtige gennembruds-sæson var 2007, hvor det blev til hele fem sejre. 
Kronen på værket var sejren i lPGA Championship, Suzannes første majortitel.

At Suzann Pettersen er med i verdenseliten, er ingen tilfældighed. Allerede 
i 1998 sagde hun i norsk tV, NrK, at hendes mål var at blive den bedste kvind-
elige golfspiller nogensinde; og hun er godt på vej. I 2013 vandt tutta sin anden  
majortitel, Evian Championship. Samme år blev det til fire sejre på lPGA touren. 
Desuden sejr i Solheim Cup og avancement til andenplads på verdensranglisten.

Nu er sæsonen 2015 i fuld gang. I begyndelsen af april spilles årets første 
major på Mission hill i Californien. Meget taler for, at den bliver en kamp mellem 
Suzann, den nye verdensetter, teenageren lydia Ko fra New zealand, Anna 
Nordqvist, et kobbel asiater og nogle amerikanere med Stacy lewis i spidsen.

Det lykkes os at stille nogle hurtige spørgsmål den norske storstjerne mellem 
turneringerne.

Hej Suzann! Hvad er dine mål i år?
– Mine mål er at spille god golf og vinde turneringer.

Du blev professionel allerede som 19 årig. Hvordan arbejder du for at udvikle 
dig som spiller?

– Man er jo konstant i udvikling. Bedste recept er hårdt arbejde over lang tid.

Har du nogensinde haft en svaghedsperiode, og hvordan håndterer du det?
– Som professionel er det helt naturligt at have sine ups and downs. Svagheds-

perioder må man håndtere ved ganske enkelt at acceptere dem og i stedet have 
fokus på det, man laver, og selve arbejdet. 

Hvilke af dine sejre vægter du højest?
– Det er meget vanskeligt at sige. hver turnering er vigtig.

Hvilken bane er din favoritbane - og hvorfor?
– St. Andrews er en speciel bane med megen historie tilknyttet.

Hvad er forskellen på at konkurrere individuelt og i hold, som det sker i 
Solheim Cup?

– At være med på et hold er rart, fordi man er del af en hyggelig atmosfære; 
og man spiller lige så meget for sine holdkammerater som for sig selv.

Spændende holdmatcher i år og næste år er Solheim Cup og OL i Rio. Ved du, 
hvem du skal på hold med i OL?

– to spillere fra hver nation kan spille i rio. jeg håber selvfølgelig, at jeg tager en 
af de pladser. Der bliver hård kamp om den anden plads mellem flere gode spillere.

Vi på Golfperler har minder fra dengang, du 
spillede på Drottningholm 2003. Du satte en 
suveræn banerekord og vandt efter omspil. 
Hvad husker du selv derfra?

– Banerekorden kom i sidste runde, som jeg gik 
i 62. Det er fortsat min karrieres laveste score. Det 
gav mig et omspil mod Sophie Gustavsen, som jeg 
desværre tabte - men vi var to slag foran en vis  
Annika Sørenstam.

Er der andre turneringer i Sverige, som du har 
specielle minder fra?  

– Solheim Cup i Barsebäck 2007 var en helt 
utrolig oplevelse. Der var så mange tilskuere, og 
atmosfæren var unik. Det sammenholdt med, at 
Europa vandt, gjorde det til en speciel oplevelse.

TExT: Linda Eriksson  FOTO: nikE, GEtty imaGEs

SUZANN PETTERSEN
alder: 33 år
kælenavn: Tutta
Bopæl: Orlando, Florida
hjemmeklub: Bay Hill
arbejde: Professionel golfspiller
aktuel med: Træning og mere træning
meritter: 21 internasjonale seire, inklusive to Majors
dette vidste du ikke om mig: Jeg elsker sport!
svensk golfperle: Bro Hof
norsk golfperle: Oslo Golfklubb
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norge

MIKlAGArD lIGGEr I ullensaker Kommune. 
Et område med stærke historiske traditioner 
tilbage til vikingetiden. Navnet ullensaker 
kommer fra det oldnordiske ’ullinshof’, mens 
Miklagard er det oldnordiske navn for Istan-
bul, der allerede i vikingetiden var et vigtigt 
handelscentrum.

Det har givet golfbanen et særpræg deri, 
at samtlige huller er opkaldt efter nord-
iske guder og konger, ligesom klubhuset 
og anlægget er inspireret af den nordiske 
mytologi.

På Miklagard finder du en atmosfære, 
præget af ægte passion for golf. Det giver 
sig udslag i servicen – du bliver modtaget 
på en måde, der virkelig vil berige din golf-
oplevelse.

MIKlAGArD Er EN rElAtIVt åben bane 
med brede fairways, der har spektakulære 
bunkers, små som store, på siderne. Nogle  
huller har skoven i spil, andre byder på 

Miklagard Golf – ”Golfens lidenskab”
–  This is a breathtaking course as impressing as it is a Norwegian Viking story. Robert Trent Jones Jr.

små vandhuller. Fælles for alle er store 
greens af en kvalitet så høj, at Miklagard  
altid uden at prale har kunnet betegne dem 
som værende af verdensklasse. her får du 
med garanti en meget speciel golfoplevelse.

Mesterskabsbanen er blevet tildelt mange 
udmærkelser for sin kvalitet og design. Den 
er kåret som Norges bedste og rangerer i 
Europas top-100.

MIKlAGArD hAr GræSuDSlAG på driving-
range, hvor man arbejder med kvalitets-
bolde af mærket titleist NXt. I træningsom-
rådet finder man desuden anlæg til indspil 
og chipping, to store putting greens, en 
korthulsbane og et svingstudio. Vil du have 
køller, der er optimalt tilpasset dit sving, så 
besøg titleist National Fitting Center. har du 
behov for justering af dit sving, så kontakt en 
af klubbens PGA Pro’er, som kan hjælpe dig. 

Af og til vil det være en ide at nyde sin 
golfrunde i en af klubbens buggies med GPS, 

bag-overdækning og isspand.
Golfshoppen er Miklagards nervecenter. 

her finder du al den udrustning og informa-
tion, du har brug for. Klubhuset har desuden 
konferencerum til forretningsmøder, og der 
er store omklædningsrum med brusebad.

Afslut besøget i den hyggelige restaurant. 
lad ganen kildre af mad og drikke på terrassen,  
mens du ser hul 18 udfordre golfspillerne. 
restauranten har licens til at servere alt, 
hvad du kan ønske dig.

Miklagard Golfklubb
Væringveien 24, 2040 Kløfta
For booking, ring +47 (0)63-94 31 00 
eller mail tore@miklagardgolf.no.
For mere information www.miklagardgolf.no.



13

norge

Losby – en særegen golfopplevelse!

ANlEGGEt BEStår AV 27 hull (18+9), driving- 
range og gode treningsfasiliteter. En av landets  
beste proshopper er også et populært til-
holdssted på vinterstid med fem golfsimula-
torer. I direkte tilknytning til banene ligger 
også vakre losby Gods, et populært hotell 
med 70 rom og gode fasiliteter. 

Begge banene er designet av den sven-
ske banearkitekten Peter Nordwall, og det 
har vært spilt flere store turneringer her 
siden banen åpnet i august 1999. I 2007 vant  
Suzann Pettersen lEt turneringen SAS  
ladies Masters, og senest vant svenske jens 
Fahrbring sin første Challenge tour turnering 
i Norwegian Challenge i august 2013, etter 

Losby Golfklubb ligger i fantastiske omgivelser bare 20 minutter fra Oslo sentrum. 

å ha satt banerekord på 62 slag (-10) på den 
tredje runden.

loSByS utForDrENDE mesterskapsbane, 
Østmork, er anlagt på begge sider av elven i 
den naturskjønne losbydalen. Banen kjenne- 
tegnes av sine store greener, varierte hull, 
den buktende elven, og av å være en bane 
som kan utfordre spillere på alle plan. her 
testes alle aspekter av spillet. 

Den relativt enkle åpningen på de tre 
første hullene blir straks avløst på hull fire og 
fem, som ikke gir bort noe gratis. hull ti er et 
langt par tre med vann rundt greenen, som 
fra backtee kan skremme hvem som helst. 

hull fjorten er banens lengste par fem med 
sine 539m, mens hull 15 virker trangt med 
vann på begge sider. hull 17 kan gi deg en god 
birdie mulighet mot slutten av runden, men 
da er du avhengig av å komme godt ut fra tee. 
har du en god dag er det flere snarveier som 
kan hjelpe deg til en god score på losby, men 
hvis spillet ikke sitter helt, så lønner det seg å 
være ydmyk og følge banens layout.

NI hullS BANEN VEStMorK har en spenn-
ende layout, og kan by på en morsom runde 
uansett nivå. Banen brukes mye av nybe-
gynnere og unge, men hvem som helst kan 
få testet sine ferdigheter her. 

Banen er åpen for Pay & Play, og kan også 
tilby footgolf på en bane som går parallelt 
med golfbanen.

Losby Gods tilbyr golfpakker. Se www.losbygods.no.

Losby Golfklubb
Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet, Norge
For booking ring +47 (0)67-92 33 40
eller mail info@losby.no.
www.losby.no
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lArVIK GolFKluB lIGGEr På VEjEN mod Stavern, kun 3 km fra 
centrum. Den kønne 18-huls-bane rangerer blandt top-5 i Norge. 
Den er designet af den svenske banearkitekt jan Sederholm og er 
en parkbane med seasidepræg. længden, vinden, roughen og de 
strategisk placerede vandhasarder og bunkere gør, at spillere på 
alle niveauer udfordres her.

larvik har en af Norges længste sæsoner. Banen holder interna-
tional standard og har været vært for både ladies European tour 
2009 og European Challenge tour 2006. Verdensstjerner som Colin 
Montgomerie, john Daly og jesper Parnevik har spillet larvik. til 
og med Norges egen Suzann Pettersen har vundet trofæer her.

larvik Golfklub har også et fint trænings- og rekrutteringsom-
råde med en 9-huls-bane, puttinggreen, udslag både fra græs og 
måtte, øvebunkers og pitchområde.

Larvik 
Golfklub 
– lang spillesæson i Norge
Larvik golfklubs 18-huls-bane er kernen 
i et af Norges fineste golfanlæg. 

Larvik Golfklubb
Stavernsveien 232, 3267 Larvik, Norge
Book din tid på +47 (0)33-14 01 40 
eller mail til post@larvikgolf.no. 
For mere information besøg  www.larvikgolf.no.

Farris Bad Golf & Spa

Farris Bad
Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik
Book spa og golf på tlf. +47 (0)815-587 00 eller mail til booking@farrisbad.no. 
For mere information besøg www.farrisbad.no.

Farris Bad golfpakke
Overnatning plus greenfee for 1 195 NOK.
I pakken indgår overnatning, greenfee, morgenbuffet, baguettelunch, 
adgang til spa med badekåbe, badetøfler og forfriskninger.

NorGES MESt BEKVEMME hul 19 hedder Farris Bad. Det luksuriøse 
kurhotel Farris Bad ligger i tilslutning til larvik Golfklub og byder 
på skøn afkobling efter din runde. her forlader du virkeligheden og 
går ind i din egen verden. Du bor i dejlige værelser med fantastisk 
udsigt over Stavern og Svenner fyr. En del af værelserne har endog 
store altaner.

hotellets hjerte er dog den herlige Spa. Den er med sine 2 500 
kvadratmeter den største og bedst udrustede i Norden. her kan du 
unde dig luksuriøse spabehandlinger eller bare koble af i boble- 
badet eller badstuen efter 18 hullers skøn golf.

På Farris bad er der professionelle spa-terapeuter, som giver 
mange forskellige behandlinger som fx massage, krops- og ansigts-
behandlinger samt par-massage.

hotellet har fine konferencefaciliteter med møderum, business-
center og konferencelokaler. I restauranten serveres sund og læk-
ker mad, småretter og drikkevarer. I baren Waterlounge bydes der 
på drinks, aperitiffer og småretter.
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STIKLESTAD – med magnifik fjordutsikt

StIKlEStAD Är rElAtIVt SMAl med svår-
spelad ruff och träden som kantar fairways 
kan ställa till problem för den som slår snett. 

Första nio hålen ligger i skogen och det är 
den kortaste av de två slingorna. Precision är 
viktigare än längd på de flesta av hålen. Ett 
undantag är det sjätte hålet, ett par 4-hål som 
mäter 390 meter från klubbtee och med dogleg 
till vänster. Strategin är en välplacerad drive, 
därefter går inspelet uppför. Se upp för den 
vackra dammen som är skymd och fångar upp 
inspel som är för korta och går till höger.

Sista nio hålen ligger mestadels öppet 

stiklestads golfbana är kuperad och ligger på en udde långt in i Trondheimsfjorden. Banan som invigdes 2008 är 
designad av Jeremy Turner och anses av många vara en av de mest utmanande golfbanorna i Norge. 

och med en magnifik utsikt över fjorden. här 
finns flera riktigt fina golfhål. 

På det tolfte hålet ligger utslaget högt. 
hålet spelas nedför och böjer till vänster hela 
vägen från tee till green. Både utslag och  
andraslag kräver precision för att ge möjlig-
het att spela in tredjeslaget på green. 

DEt 225 MEtEr låNGA 13:e är det längsta 
par 3-hålet i Norge. Dessutom går hålet upp-
för och det krävs en mäktig träff för att nå 
fram. Av de avslutande hålen sticker det 16:e 
ut ordentligt. Det är ett relativt kort par 5-hål 

Stiklestad Golfklubb
Sörskagveien 2, 7655 Verdal, Norge
För tidsbokning ring +47 (0)918-26010, eller 
maila klubbpost@stiklestad-golfklubb.no.
För mer information besök 
www.stiklestadgolf.com.

som går nedför. Greenen är ondulerad och 
dessutom inbunkrad, men kan nås på två 
slag av den långtslående som är beredd att 
chansa. 

Avslutningshålet är en kort par 4:a med 
fem strategiskt placerade bunkrar och en 
green med tre platåer. Svårighetsgraden 
avgörs till stor del var flaggan är placerad. 

Efter spelet bör du ta god tid på dig 
och njuta av en måltid eller avkopplande 
drink och inte minst den vackra utsikten 
över trondheimsfjorden från balkongen i 
Stiklestads fina klubbhus. 

norge
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Falsterbo
hEr hAr NAturEN skabt forudsætninger 
for den oprindelige golf. Det sandede un-
derlag har indflydelse på de svage farver. 
Fairways og forgreens er tæt klippet. De 
faste og hurtige greens er velbeskyttet af 
bunkers, men der er også åbninger for lavt 
indspil. I roughen kan du sandet leje. hertil 
er der vinden.

Alt dette indbyder til kreativ golf. Med 
distinkte slag bliver du ven med vinden. I 
den tynde rough kan det lønne sig at spille 
offensivt og ind imellem kan pitch-and-run 
være det bedste valg til indspillet.

over banen går Skandinaviens mest kon-

centrerede trækfuglerute. I et par måneder 
fra slutningen af august kommer der et 
stort antal fuglekiggere til Falsterbo for at 
beundre trækkene.

også på andre tider af året er der mange 
naturvenner som vandrer langs vejen mod 
fyret og ule Nabbe, den aller yderste spids.

SKÅne

FloMMEN Er EN GolFBANE på klassisk 
linksjord. Den strandnære bane præges af 
vejr, vind og det naturlige vandsystem som 
hedder Flommen. Banen er godt indpasset 
i søsystemet med spændende konsekvenser 

for golfspilleren. Den præges af vand og vind. 
Det unikke og naturbeskyttede vådområde 
har skabt rigeligt med naturlige vandhaz-
arder. Flommen er en sand udfordring for 
enhver golfer – du kan miste din bold i vand-
hazarden på samtlige 18 huller. hvert hul har 
et navn med tilknytning til banen.

Klubben blev grundlagt allerede i 1935 af 
lokale caddies, hvilket giver Flommen GK en 
lang og rig historie. her råder der en åben og 
imødekommende stemning som værdsættes 
af golfere i alle aldre.

Flommens golfrestaurant tilbyder frisk og 
veltilberedt mad i smukke omgivelser. her 
kan du vælge noget til enhver lejlighed – fro-
kost, kaffe, højtider, konference eller firmagolf.

Flommen

Hvis du vil kombinere det bedste fra to verdener, altså suveræne golfbaner og unik natur, så er Falsterbonæsset det 
perfekte sted for dig. Her kan du spille golf stort set året rundt, da vintrene som ofte er meget milde. Linksbanerne  
på de sandede lyngheder og fantastiske hvide sandstrande gør dette til en oplevelse ud over det sædvanlige.

LINKSPERLER PÅ FALSTERBONÆSSET

Ljunghusens Golfklub.

Flommens Golfklub.
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Falsterbo Golfklub, Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo
For tidsbooking ring +46 (0)40-47 00 78 
eller mail info@falsterbogk.se.
For mere information www.falsterbogk.se.

Ljunghusen

SKÅne

ljuNGhuSEN Er EN AF Sveriges ældste golf-
klubber. Klubben blev grundlagt i 1932 og blev 
i 1965 den første i Skandinavien med 27 huller.

Banen er en af de få ægte links i Sverige, 
bygget på et underlag af sand fra tiden 
hvor landskabet var havbund. her er ofte 
spilbart året rundt takket være den porøse 
og drænende sandjord.

Banen ligger i et naturreservat der støder 
op til en stor naturbeskyttet vådmarkshede. 
Flere af hullerne grænser op til Østersøens 
hvide sandstrande med fine udsigter til havet.

Klubhuset er moderne med en fin restau-
rant, stort klub-og møderum – alle med en 
smuk udsigt over Østersøen og golfbanen. 
restauranten er en af Skånes bedste i alle 
kategorier. I klubhuset er der desuden en 
meget velassorteret shop.

Banen forbedres løbende. En bane i top-
klasse kræver som bekendt fornyelse og ved- 
ligehold i mindste detalje, året rundt. I de 
seneste år er hul 10-18 renoveret med nye 
hulforløb og forbedringer. På banen er der 
arrangeret mange større turneringer gen-
nem årene.

Flommens Golfklub, Fädriften, 239 40 Falsterbo
For tidsbooking ring +46 (0)40- 47 50 16
eller mail reception@flommensgk.se.
For mere information www.flommensgk.se.

Hotel Gässlingen

Ljunghusens Golfklub Kinellsväg, 236 42 Höllviken
Du booker tider online via Min Golf
eller på telefon +46 (0)40-45 80 00.
For mere information www.ljgk.se.

hotEl GÄSSlINGEN Er Et lIllE hotel med 
mange muligheder ved havet i hjertet af 
Skanør. her er de bedste forudsætninger for 
en afslappende golfweekend. Bo i nærheden 
af nogle af Sveriges smukkeste golfbaner og 
nyd ’Skånsk Verdensmad’ tilberedt af nogle 
af Sveriges bedste kokke. Fuldbyrd dagen  
i den afslappende relaxafdeling og gør be-
søget til en oplevelse der er svær at slå.

Næssets bedste golfhotel tilbyder nydel- 
sesfulde og generøse omgivelser for golf-
entusiasten, par og grupper. her er der 29 
værelser heraf tre suiter, udendørs pool, 
fire konferencelokaler, og restaurant med 
120 siddepladser.

til smukke Skanør føler man sig altid 
velkommen.

Golfpakke på Hotel Gässlingen
Indeholder føljende:
–  delt dobbeltværelse inkl morgenmad
–  en greenfee på Ljunghusen eller Flommens   
 golfbane
–  eftermiddagskaffe, te og hjemmelavede scones
–  5-retters middag
–  badekåbe og tøfler på værelset
–  fri adgang til udendørspool og relaxafdeling
Pris fra 1.795 SEK per nat/person i dobbeltværelse.

Observer at der tillægges 200 SEK per person for 
Falsterbo Golfklub.
Pakken kan ikke bookes i perioden 19.6.-9.8.-2015.
Book allerede i dag på +46 (0)40-45 91 00 
eller info@hotelgasslingen.com.
Luksus til besøget med en behandling i Gässlingens 
Thailandske Na’Jaa SPA.
For mere information se www.hotelgasslingen.com.

– en skjult perle med 
mange tilbagevendende 
golfgæster

1909

Falsterbo Golfklub.
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DEttE Er hElt KlArt et anderledes anlæg! 
til venstre ligger den sidste green på lakes 
Course, til højre den sidste på links Course. I 
blikfanget lige frem stråler magnifikke klub-
hus. PGA sweden National i Bara er et af de 
mest storslåede golfanlæg i Nordeuropa. 
Klubben ligger 15 kilometer øst for Malmø.

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

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

lAKES CourSE, hvor Nordea Masters bliv-
er afgjort fra 4. til 7. juni, har en hel del 
vand. Banen har karakter af en parkbane 
og er derfor ikke ligeså kuperet som links 
Course. 

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

Europatouren kommer til PGA sweden National 4-7 juni. Gør som Henrik 
stenson – kom her og spil! Eller hvorfor ikke benytte sig af lejligheden 
til at overnatte i en af klubhusets suiter.

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

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

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

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

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

Gør som Europatouren 
– spil på PGA sweden National

SKÅne
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Gør som Europatouren 
– spil på PGA sweden National

KÄVlINGE GolFKluB Er EN skånsk perle 
ved Kävlingeåens dal omgivet af åbne land-
skaber og opdyrkede marker. I årenes løb 
har klubben plantet i tusindvis af træer 
og buske, hvilket i dag giver banen dens 
skønne parkkarakter.

I de seneste år er banen blevet bygget 
om for at give flere kategorier af spillere en 
skøn golfoplevelse. Banen er let at gå uden 
de store højdeforskelle, men her findes 
naturligvis golfbiler til leje for dem der øn-
sker. Banens smarte layout rundt om klub-
huset giver dig en stor flexibilitet til enten 
at spille 9, 14 eller 18 huller. Perfekt til firma-
golf og gruppereservationer, hvor en gun-
start aldrig er langt fra klubhuset!

DEN NyE MoDErNE par 3 bane er hurtigt ble-
vet populær. her kan nybegynderen tage sine 
første skridt mod et aktivt golfliv, men også 
den rutinerede golfspiller har stor glæde og 
nytte af den indspilstræning der tilbydes her.

Om morgenen den 4. december 1676 krydsede de svenske tropper den tilfrosne kävlingeå for at møde 
’dansken’ i Lund. Det optakten til slaget ved Lund hvor karl den xI besejrede Christian den V i den skånske 
krig. I dag er det betydeligt mere roligt på disse jorde, bortset fra et ’fore’ en gang i mellem.

KÄVlINGE GolFKluB tilbyder fordelsagtige 
golfpakker med indlogering på samarbejd-
ende hoteller. På den populære camping-
plads kan du bo i nærheden af klubhuset i 
fint skånsk bondegårdsmiljø. Fra Kävlinge 
Golfklub kommer du let og hurtigt til større 
byer som lund, Malmø og helsingborg, 
både med bil og tog. 

toget til lund tager kun 10 minutter og 
du kan befinde dig i det centrale København 
på kun en time. I klubhuset serveres veltil-
beredt mad i restauranten. her kan du sidde 
på verandaen og nyde aftensolen i gode 
venners lag.

Den velassorterede golfshop anses af 
mange for at være en af Skånes bedste 
golfbutikker, hvor man aldrig går fra tom-
hændet. her er der et stort udbud af golf-
produkter til alle kategorier samt smukke 
og funktionel beklædning fra førende 
mærkevarer. Der tilbydes også udlejning af 
udstyr i golfbutikken.

Kävlinge GK, Harrievägen 120, 244 33 Kävlinge
For tidsreservation ring +46 (0)46-73 62 70 eller 
mail til kansli@kavlingegk.com. For mere 
information besøg www.kavlingegk.com.

Kävlinge golfklub 
– spil på historiske jorde og oplev en naturskøn udfordrende bane!

b o k a   |  Telefon: 046 – 287 11 05  |  Mejl: reservation.lund@elite.se  |  www.elite.se/lund

vi bäddar för ditt golfspel!
Hos Elite Hotel Ideon i Lund kan du boka hela ditt 
golfpaket på ett och samma ställe. Vi erbjuder logi i 
delat dubbelrum, heldagsgreenfee på Kävlinge GK, 
golf-vip på rummet samt vår populära frukostbuffé. 

Pris från 745 kr/person

“Ett av Sveriges mest uppskattade golfpaket!”

Booking  I  Telefon: +46 (0)46-287 11 05  I  Mail: reservation.lund@elite.se  I  www.elite.se/lund

SKÅne
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BoKSKoGENS GolFKluB hAr to 18-huls-
baner der ligger mellem torups Nygård og 
søen yddingen, 20 minutter i bil fra Malmø. 
Indkørslen til golfklubben er ofte blevet tit-
uleret ’Smukkeste indkørsel til en golfbane i 
Sverige’. Greens er af meget høj kvalitet og 
hurtige. Banerne er af høj kvalitet.

Målsætningen er at der skal være forskellig  
karakter på banerne. Gamla Banan skal være 
parklignende og Nya Banan skal være ’natur-
bane’. Begge baner har samme høje kvalitet 
og finish.

NyA BANAN uDGØr, med sit kuperade bane-
forløb, en enestående naturoplevelse. Gamla 
Banan er under flere tour-turneringer blevet 
populær blandt topgolfere fra hele verden og 
er efter ombygningen af greens og greens-

Bokskogens GK 
– en total golfoplevelse i unikke omgivelser
Bokskogens Gk kan tilbyde dig to naturskønne, udfordrende og velplejede golfbaner af 
forskellig karakter. klubben er i mange år blevet rangeret som en af de absolut bedste i sverige.

Bokskogen samarbejder med Scandic hotellet i 
Malmø, samt en hel del andre hoteller i nærområdet.
Maderiet vandt ”Sydlige Sveriges bedste golf-
restaurant i 2013”.
For tidsbestilling ring +46 (0)40-40 69 00 
eller mail info@bokskogen.com.
For mere info www.bokskogen.com.

områder blevet en del sværere og mere 
udfordrende. til træning findes der en top-
moderne drivingrange med 9 mål-greens, 
instruktører, en 6-huls børnebane, samt en 
øvebane med fire huller.

GAMlA BANAN hAr VærEt en udfordring 
for mange kendte spillere. her vandt tony 
jacklin SEo 1973, Seve Ballesteros spillede 
udfordringsmatch 1979 og Mike harwood og 
ronan rafferty løftede pokalen på 18’ende 
green da de 1989 respektive 1990 havde  
vundet Europatour-turneringen PlM open. 
På Gamla Banan er der spillet Europatour, 
Challengetour, Nordeatour finaler, VM og 
EM turneringer.

Med nogle skridt bagud i tiden, kan man 
konstatere at Bokskogens GK ligger på histo-

risk jord. På Nya Banans sjette hul har Kong 
Karl XII og hans hest hvilet ud under en eg. 
Den 13. december 1963 blev klubben stiftet 
under navnet Bokskogens Golfbaneforening 
og udviklingen af et af Sveriges mest mod-
erne golfanlæg var begyndt. I klubhuset – en 
fin gammel kampestensbygning – findes der 
omklædningsrum, restaurant, golfshop og 
moderne konferencerum. Det er meget god 
plads på begge baner så du kan let få en tid.

Maderiet i Bokskogen driver restauranten 
som findes i Bokskogens Golfklub. omgivet 
af fantastiske omgivelser midt ude i skoven, 
tilbydes gæsterne, uanset om du spiller golf 
eller ej, en madoplevelse signeret Maderiet.

SKÅne
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SKÅne

SKyruP GolF & hotEl, der ligger umiddel- 
bart uden for hässleholm i det nordlige 
Skåne, er gennem de senere år udviklet til 
et komplet resort med golfbane, hotel og 
restaurant. her kombineres golf- og naturo-
plevelse, mens du spiller en runde, der ikke 
mindst byder på greens i mesterskabsklasse.

Skyrup Golfbane er blandt Skånes 
smukkeste med sin skiftende karakter, der 
veksler mellem park, sø og skov. Et par 
af hullerne spilles helt ud til bredden af  
Finjasjön, der forhøjer oplevelsen af et 
bjergtagende panorama. resten af banen 
skifter mellem park og skov og byder på 
udfordringer for alle slags golfspillere. 

Ikke mindst har får den dygrige spiller 
mange risk/reward-udfordringer med mange 

En skånsk golfperle ved foden af Matterödsåsen midt 
i gøngernes snaphaneland med udsigt over Finjasjön.

Skyrup Golf & hotell 
– med greens i mesterskabsklasse

Skyrup GK, Herrgårdsvägen 35, 282 95 Skyrup 
For tidsreservation ring+46 (0)451-531 11 eller 
mail til info@skyrupsgk.se. For mere information 
besøg www.skyrupsgk.se.

Ett oslagbart GOLFPAKET!
Hotell 50 meter från 1:a tee.
GREENFEE, HOTELLÖVERNATTNING
FRUKOSTBUFFÉ, TVÅRÄTTERS MIDDAG

FRÅN...

845:-

strategisk placerede vandhazarder, der gør den 
særlig egnet til matchspil. Mindre rutinerede 
spillere kan glæde sig over at roughen har en 
karakter så man altid kan finde sin bold og 
har gode chancer for et hæderligt resultat. 14. 
hul er banens signaturhul og indgår af samme 
grund i det ornamenterede S i klubbens logo.

Værelser og klubhuset, der ligger fra blot  
50 meter fra første tee, byder på smukke lokaler, 
der fører sin historie tilbage til 1700-tallet.

hotellet stammer fra 1400-tallet og har en 
idyllisk atmosfære, der understreges af ud-
sigten over såvel golfbanen som Finjasjön.

Vil du unde dig selv noget ganske særligt 
og nyde en syntese af glimrende golf, skøn 
mad, lækre værelser og ikke så lidt svensk 
historie, er Skyrup Golf & hotel et oplagt valg.
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ArASlØVS GolFPAKKE har hurtigt udviklet 
sig til et af Sveriges mest populære og som 
henvender sig til gæster som leder efter en 
golfpakke hvor overnatning, golf og mad 
findes på stedet. Golfen er naturligvis i cent-
rum, men som gæst kan man også forvente 
sig en oplevelse for både øjet og maven.

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

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

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

Banen er tegnet af tomas ryd og er det årlige  
spillested for proturneringen Arasløv open.  
udover banerne findes der fine trænings-
muligheder på par 3-banen med 6 huller, 
puttinggreens og drivingrangen. 

I ArASlØV FINDES DEr EN førsteklasses 
restaurant med åbent fra tidlig morgen til 
sen aften. her serveres der alt fra morgen-
mad til golfpakkens 3-retters “finedining- 
middag” om aftenen. I restauranten bliver 
man mødt af imødekommende og fredfyldte  
omgivelser med mad som fuldender golf-
oplevelsen. På begge baner findes der en 
kiosk med et bredt udvalg.

Arasløv golfhotel har en dejlig udsigt 

over Sødra banan og Arasløvsjøn. I dejlige 
værelser kan man på bedste vis lade op til 
morgendagens golfrunde. Alle værelser 
ligger i jordhøjde med egen parkering og 
privat terrasse. Golfkanalen findes selvføl-
gelig på tV’et.

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

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

HELDAGSGREENFEE • 36 HÅL
BO PÅ BANAN • FRUKOSTBUFFÉ

TRERÄTTERS MIDDAG
Pris från

995 SEK

SKÅne
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SKÅne

VASAtorPS GolFKluB er et anlæg for alle 
Golfere, fra småbørnsspillere til veteraner 
og elite. Fra den slopede nihulsbane Västra 
9:an med suveræne muligheder for træning 
af indspil, til tournament Course (tC) som 
kræver en helt anden strategisk tankegang.

tC er en mesterskabsbane med links-
karakter. Banen måler 6.700 meter fra bag-
erste tee og har seks teesteder per hul. 
Spillestrategien ændres markant afhængig 
af hvilket teested du vælger at spille fra. I de 
seneste år er tC rangeret som en af Sveriges 
bedste baner af Golf Digest. Signaturhullet  
13, som har et svært udslag, hvor taktisk 
længde og præcision præmieres fra tee- 
stedet ind mod green, blev af Svensk Golf ud-
nævnt til et af de 18 bedste golfhuller Sverige. 

Blandt andet opmærksomheden rettet 
mod dammen på højre siden, sigtebunkerne 
til venstre og vinklen på green som spæn-

Lige udenfor Helsingborg er der 54 huller på fire baner for alle spillertyper, og meget at se på og opleve 
i nærområdet. Vasatorp holder høj international klasse uden at miste den afslappede atmosfære.

dende elementer der skaber spilleglæde.
Classic Course (tidligere Gamla Banan) er 

designet af Steve Forrest som med succes  
skabte tC. Den smukke bane med løv-og 
nåleskov minder om de klassiske britiske baner.

 
VASAtorP GolFKluB hAr EN lang golf-
historie af højeste internationale klasse. her 
harspillere som Greg Norman, Seve Balles-
teros og Sandy lyle vundet europatourens 
Scandinavian Enterprise open (SEo). 

år 2002 vandt Annika Sörenstam over-
legent over sine modstandere ved ladies 
European tourturneringen Compaq open.
år 2013 havde ladies European tour (lEt) 
igen premiere på Vasatorp GK. 

turneringen helsingborg open blev en 
succes både når det gælder spillet og besø-
gende. Klubben er vært for  turneringen i 
mindst tre år, blev en succes både 2013 og 

Med TC placerer Vasatorp sig på 19’ plads i 
tidskriftet ’Golf World’ prestigefyldte liste over 
det kontinentale Europas 100 bedste golfbaner,  
samt på ’The Rolex World’s top 1.000 Golf Courses.

Vasatorps GolfKlub
Vasatorpsalleen, 253 54, Mörarp
Tidsbestilling www.vasatorpsgk.se eller telefon 
+46 (0)42-23 50 58. Læs mere www.vasatorpsgk.se.

såvel 2014. 2014 års vinderen, Dewi Schreefel  
fra holland, kommer tilbage den 3-6 sep-
tember for at forsvare sin titel.

 
På troDS AF SIN StØrrElSE og impone-
rende spillemæssige variation, kendetegnes 
Vasatorp Golfklub af en oplevelse af nærhed 
og at være let tilgængelig. Afstanden mellem 
banerne, hullerne, klubhuset og parkeringen  
er kort på dette godt tilrettelagte anlæg.

I klubhuset ligger den populære restau-
rant der lokker både spillere og besøgende 
udefra. her serveres der altid dagens ret og 
dagens suppe samt en pastaret eller vege- 
tarisk som alternativ.

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

Vasatorps Golfklubb              – skandinaviens bedste golfoplevelse
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her findes to baner af forskellig karakter, 
den traditionelle Gamla banan og den ud-
fordrende Nya banan. Med en god restau-
rant og gode træningsmuligheder er Båstad  
Golfklub det perfekte sted for en hel dag 
med golf.

er dette en af Sveriges hedeste metropoler. 
Der er pulsen høj og folkemylderet intensivt 
på strandene, i havnen og i byen. tennis- 
turneringen Swedish open spilles på ba-
nerne i tilknytning til hotel Skansen og 
lokker masser af folk til Båstad.

Båstad
årStIDEN PræGEr oPlEVElSEN og gør at 
du kan komme flere gange og altid blive 
mødt af noget nyt. I løbet af sommeren 

Bjäres smukke kuperade landskab har sin forklaring i at halvøen er en del af Hallandsåsen. Fra strandengene i syd-
vest via den stejle nordkyst til Hallandsåsens højeste top er højdeforskellen 150 meter. Landskabet er varieret med 
naturlige græsenge, frugtdyrkning, løvskove, raviner, bølgende dale, golfbaner og naturlandskab med rester fra 
bronzealderen. Højt oppe på åsen med en herlig havudsigt venter grønne bølgende golfbaner. Totalt findes der seks 
golfbaner på Bjäre, alle af rigtig høj klasse uanset om de tilhør en mesterskabsbane eller ligger midt i en æbleplantage.

SKÅne

BJÄREHALVøN 
Med golf og hav
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Den Gamla banan er en klassisk parkbane 
i smuk og let kuperet miljø, hvor finessen 
er vigtigere end brutal råstyrke.
1990 stod så den nye mesterskabsbane 
signeret tommy Nordström klar.
I dag er banen noget mildere i tonen end 
den blev bygget, men stadigvæk er det en 
rigtig herlig udfordring hvor spillere af 
alle kategorier får brug får alle typer af 
slag.

torEKoV hØrEr SAMMEN med havet. ly-
set fra himlen og havet synes at flyde ex-
tra generøst længst ude på Bjärehalvøen. 
torekov links tilbyder havudsigt fra alle 
huller.

Ned mod strandengene ligger torekovs 
GK, en klassisk linksbane som tilbyder stor 
variation i spillet og en herlig ubereg-
nelig havsbrise. Banen har i mange år haft 
en fremskudt placering på Golf Digest 50 
bedste-liste. Klubben har fremløftet for-
nemmelsen af hvordan jorden rundt om 
golfbanen så ud en gang og har i flere år 
arbejdet med at tydeliggøre og forstærke 
banens links- karakter.

I torekov kan du slappe af, bare være 
til og slippe for pligterne. Eftersom byen er 
lille, har alle naturen inde på livet. Man får 
lyst til leg, motion og rekreation i og nær 
havet.

SKÅne

Torekov
Torekov Hotell
MED NærhEDEN AF FlErE golfbaner og 
havet som nabo ligger torekov hotell. Den 
første del af hotellet stod færdigt i 1980. I 
begyndelsen af 2000-tallet gennemgik ho-
tellet en ombygning som resulterede i en 
konference-, SPA-og restaurationsafdeling.

torekov hotell har i dag 54 dobbelt-
værelser inklusive suiter, mødelokaler, 
SPA, fitness og varmt udenhus japansk bad.

Maden på torekov hotell er ikke kun 
kendt på Bjärehalvøen. her kommer der 
folk fra hele landet for at nyde velsmagen-
de og sunde retter. I køkkenet tilberedes 
traditionelle retter med nordisk islæt. Gen-
nem årstiderne præges menuerne af lokale 
råvarer.

På torekov hotell kan du kombinere en 
herlig golfoplevelse med afkobling i hotellets 
SPA, gåture i naturen og behagelige smags-
oplevelser.

Hotel Skansen
hotEl SKANSEN lIGGEr midt i Båstad, et 
stenkast fra havnen og med de verdens-
berømte tennisbaner lige ved siden af. 
hotellet har aner fra 1877 hvor huset blev 
opført som et kornlager. I løbet af 1920-
erne blev det ombygget til hotel og blev 
mødested for bad-og tennisgæster.

I dag er hotel Skansen en charmer-
ende blanding af gammelt og nyt.

hotellet er gradvist udbygget til et mod-
erne SPA-hotel med en populær vinter- 
have og et magnifikt SPA-anlæg. hotellet 
har 173 værelser og tilbyder plads til 320 
gæster.

Fornemmelsen af at promenere på den 
60 meter lange træbro til Kallbadhuset er 
noget aldeles extra. her kan du dyppe dig 
i havet og senere fortsætte med at nyde 
det i Skansens japanske pool og sauna 
med kik til horisonten.

Med udsigt til havet ligger den stilfulde 
restaurant Sand. her er der plads til 250 
gæster og i tennisugerne i juli er Sand 
landets hotteste sted. Menuerne følger 
årstiderne med lokale produkter i fokus.

”On Time”
Hele sæsonens starttider er tilgængelige via 
online booking. Kun et fåtal er reserveret for 
medlemmer – aldrig har det været lettere at 
reservere sin starttid i Båstad Golfklub.
For mere information www.bgk.se, mail 
kansli@bgk.se eller ring +46 (0)431-783 70.

Golfpakke Torekov Hotell – 1 døgn
Book en luxuriøs golfpakke!
Pakken indeholder en overnatning i dobbelt-
værelse med morgenmadsbuffet, 2-retters 
menu, SPA med sauna. Bad i japanske varme 
udendørspooler og en greenfee på Båstad GK 
eller Torekov GK.
Pris 1.795 SEK per nat/person i dobbeltværelse.

Golfpakke Torekov Hotel – 2 døgn
Samme luxuriøse golfpakke med to skønne 
overnatninger og to greenfee på Båstad GK 
eller Torekov GK. Desuden transport med taxi 
tur-retur til en af golfrunderne.

Pris 3.195 SEK per nat/person i dobbeltværelse.

Begge pakker tilbydes i hele 2015 
undtagen under Swedish Open i uge 30.

Torekov Hotell
Själaviksvägen 2, 269 78, Torekov
+46 (0) 431-47 16 00
info@torekovhotell.se

En pakke på Hotel Skansen som inkluderer det 
lille extra.
Weekendpakke med ankomst fredag eller 
lørdag. Pakken indeholder en overnatning med 
morgenmadsbuffet, afternoon tea, 3-retters 
menu i Restaurant Sand og fri entre til SPA & 
Kallhusbad.
Desuden er der inkluderet en valgfri oplevelse. 
Du kan vælge mellem greenfee, jacuzzi for to 
personer i 30 minutter, SPA-ritual kit fra Decleor/
Carita eller honningmassage i 25 minutter per 
person.

Pris fra 2.095 SEK per nat/per person i dobbelt-
værelse.

Pakken er gyldig indtil 14/6 og 4/9-30/12 2015.

Hotel Skansen
Kyrkogatan 2, 269 33, Båstad
+46 (0)431-55 81 00
info@hotelskansen.se

For mere information og reservering 
www.togk.se , mail info@togk.se eller 
ring +46 (0)431-36 43 45. 
Golfkrogen +46 (0)431-36 43 45
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Nær VED hAVEt, lIGE VED lommabugten, ligger Ørestads 
Golfklub, en klub som har formået at udvikle sig til en af Skånes 
venligste. Golfbanen er en rigtig skånsk bane med åben park og 
typiske heder.

Ørestads golfbane er åben for spil hele året. Klubben tilbyder 

spil 27 huller og 18 par 3 huller – Ørestads Golfklub tilbyder god plads og golf for alle!

ørestads Golfklub – golf for alle

Ørestads Golfklub, Golfvägen, 234 34 Lomma
For tidsbestilling ring +46 (0)40-41 05 80 eller mail
info@orestadsgk.com. For mere information besøg
www.orestadsgk.com.

27 lange huller og 18 par 3 huller (pay and play) hvilket giver god 
plads og golf for alle! På 18-hulsbanen er der tidsbestilling mens 
der på 9-hulsbanen og par 3-banen tillempes boldrende.

Ørestads GK tilbyder gode træningsmuligheder, en stor driving- 
range med 25 måtter hvoraf de fire er under tag, to puttegreens, 
pitchingområde samt den populære par 3-bane hvor du skærper 
dit korte spil.

Efter afsluttet runde smutter du ind i restauranten for noget 
afkølende at drikke, en bid mad, en kaffetår eller bare en appetit-
vækker. Selvfølgelig tilbyder restauranten også den traditionelle 
pølse efter 9 huller.

Banen er helt ejet af medlemmer, som mest bor i nærheden, og 
derfor har gjort banen til det naturlige mødested at tilbringe den 
dyrebare fritid.
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FlErE AF hullErNE oMGIVES AF fårestier med omkring 100 får og 
dertil en mindre grisesti med tre grise. Desuden er der tilholdssteder 
for ugler, flagermus, rovfugle, småfugle og insekter. Dyr, natur og 
golf går hånd i hånd.

Banen gennemgår for tiden en nænsom forandring, hvor man 
genskaber naturen, som den tidligere har været. I år har ystad 

Golf i smuk natur nær kysten på en udfordrende og smuk bane. siden 1930 er der spillet golf i 
Nybro-området og omkring Nybro-åen. Takket være den nærliggende Østersø er banen helårsåben.

Ystad Golfklubb – sydkystens perle nr. 1

Ystad Golfklubb
Långrevsvägen 2, 271 71 Nybrostrand
Ystad GK er med i Sydpoolen. Bestil tid på telefon
+46 (0)411-55 03 50 eller på websitet www.ystadgk.se. 
Restaurant, servering med licens til at servere alle drikkevarer.
Samarbejde med hyggelige hoteller i Ystad. 

Golfklub omlagt hullerne 9 og 18 med bl.a. tilpasning af bunkers og 
lyngbeplantning på siderne. Desuden vil forholdet mellem de røde 
og gule teesteder bliver revideret ved anlæggelse af nye dame-tees.

Klubben lægger stor vægt på medlemspleje og på, at såvel med-
lemmer som gæster skal føle sig godt tilpas.

ystad GK arrangerer hvert år større turneringer, bl.a. tre gange 
kvalifikation til Nordea tour. I 2014 spilledes det svenske mester-
skab for 65+, og i september 2015 afvikles Skandia junior open 
her. hvis man vil deltage i klubturneringer, er der et omfangsrigt 
program, bl.a. er der op til 100 deltagere hver uge i de populære  
tirsdags- og onsdagsturneringer for hhv. damer og herrer. Med små 
mellemrum afholder man grillaftener, fyraftensgolf, prøverunder 
og meget andet. Vil du ’bare’ spille eller træne selv, kan du bestille 
starttider eller benytte træningsanlæggene fra kl. 6 morgen.



SLAGET OM 
SKÅNE

HENRIK STENSON

4–7 JUNI PGA SWEDEN NATIONAL

THOMAS BJØRN

Danskarna, Harald Blåtand på 900-talet, Kristian V och Snapphanarna på 1600-talet, slogs 
med blod, svett och tårar för att erövra Skåne. Nu kommer danskarna tillbaka, med Bjørn i 
spetsen, för att slåss med sina klubbor och med sig har dom toppspelare från hela världen. Nu 
är det upp till Kung Henrik eller några av de andra svenska krigarna att bevara Skåne svenskt 

 i slaget om Skåne i Bara utanför Malmö. 

KÖP DINA BILJETTER PÅ WWW.NORDEAMASTERS.SE

Nordea Masters_golfpärlor_205x260mm.indd   1 2015-04-01   14:12
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hAlMStAD GolFKluB, tyløsand grund- 
lagdes 1930 og består i dag af 36 huller og 
har over 3.200 medlemmer. Klubben har to 
baner, Nord og Syd banen.

NorDBANEN Er KENDt som spillestedet for 
de største mesterskaber. I den senere tid 
kan nævnes 2007 årets Solheim Cup, som 
var en speciel oplevelse og indebar et stort 
løft for banerne. I 2011 blev Europamester-

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

skabet for amatører gennemført på Nord 
banen som blev prist af spillere såvel som 
ledere for dens fine naturoplevelse og ud-
fordrende karakter. 2015 er Nord banen 
vært for European Amatuer Championship 
den 7-11 juli og dermed fortsætter klubben 
sin tradition.

SyD BANEN Er Et udmærket supplement og 
er for medlemmerne specielt højt værdsat. 

Flest runder spilles faktisk her og anses af 
mange som en skjult perle.

GolFKluBBEN hAr EN berømt venteliste 
for medlemskab med cirka 2.300 personer 
registreret. Den forventede tid for optag-
else er cirka 15 år og understreger halmstad 
Golfklubs stærke attraktionskraft. halmstad 
GK har også stor junioraktivitet med cirka 
300 unge i træning hvert år.

I halmstad Golfklub er der også en af 
Sveriges største on course-buttikker med et 
vareudbud som er svær at matche.

restauranten blev i 2012 og 2013 udpeget 
til  ’årets Golfkro’ og serverer den bedste 
mad der findes i Sveriges golfklubber.

2015 blev halmstad Golfklub udpeget til 
’Sweden’s Best Golf Course af World Golf 
Awards.  

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

HALLAnD
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rINGENÄS GolFBANE Er utrolig smuk med 
sin udsigt over strand og hav. Fra 21 af 27 
huller og fra samtlige hotelværelser har du 
havet i synsfeltet. ringenäs er kendt for sin 
smukke udsigt og fine finish.

De seneste år har ringenäs bygget en 
større restaurant, shop, reception, hotel, 
teststudie samt konference anlæg. Studiet 
er for øvrigt også Cobras regionale test-
center. Samtidig er 15 ringenäs 27 huller 
blevet renoveret.

BANEN, SoM IFØlGE Golf Digest nu er rang- 
eret som halmstads næstbedste bane efter 
tylösand, er en dejlig bane i sig selv. Selv-
om banen ikke er så lang, har klubben fået 
mange landsholdsspillere frem.

Banen har tre 9-hulssløjfer – Seaside, 

Ringenäs 
– golfbane  og hotel med vidunderlig udsigt
– sveriges smukkeste golfbane, siger Göran Tyrsing fra Ringenäs Golf AB, 
når han peger på den fantastiske udsigt fra hotelværelserne. Det er hvad 
mange af vores hotelgæster siger, fortsætter han.

links og hills. Som navnene afslører, har 
de forskellig karakter, hvilket gør banen af- 
vekslende. Alle tre sløjfer begynder og ender 
ved klubhuset, hvor også hotellet ligger dis-
kret anlagt ved afslutningen.

HALLAnD

Ringenäs Golfklub
469 Strandlida, 305 91 Halmstad
Reception +46 (0)35-16 15 90
Mail golf@ringenasgk.se
Hjemmeside www.rigk.se

Ringenäs Golf 
& Konferens 
Hotel
FrA DEt MoDErNE hotel har du kun 50 
meter til nærmeste green. Sommeraftener  
ses godt med golfgæster som sidder på bal-
konen og nyder solnedgangen eller golfen 
som præsenteres for dem.

Morgenmaden indtager du med fordel 
på det forhøjede trædæk som ligger over 
vandet knap 30 meter fra 9’ende green.

For den der vil tage sig en dukkert, ligger 
stranden kun cirka 500 meter fra hotellet.

hotellet der har 24 værelser med hav-
udsigt, har allerede fået rygtet at være 
halmstads rigtige golfhotel.

Vil du kombinere golf og konference 
har du fundet den optimale løsning med 
ringenäs konferenceanlæg som ligger ved 
klubhuset. Der findes også ’paddle’ tennis 
på anlægget.

Golfpakken indeholder:
18-huls greenfee, delt dobbeltværelse, morgen-
mad, 2-retters middag, gratis lejebil, driving-
range, startkit med baneguide mm. Du kan også 
supplere med ’paddle’ tennis eller konference. 
Ved ankomst søndag med følger gratis greenfee 
om mandagen (gælder ikke juli måned)
Pris fra  1.545 SEK per person per nat i dobbelt-
værelse. Hotellet har 24 dobbeltværelser, 
samtlige med havudsigt
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Spil golf i Kungsbacka
I kungsbacka shopper du på højt niveau. Den indre by byder på handel i charmerende omgivelser fra århundrede-
skiftet, indkøbscentret ’kungsmessen’ har over 90 butikker under samme tag og i ’Freeport’, vestsveriges eneste rigtige 
’outlet’ får du en utrolig shoppingoplevelse. Udover handel er kungsbacka også kendt for sin natur og sine mange 
golfbaner. Du kan spille på kungsbacka Golfklub og Vallda Golf & Country Club, to af de mest omtalte baner i  
Gøteborgområdet, og bo centralt på et 3 stjernet hotel. Nyd også badning fra øde klipper og herlige sandstrande 
langs Hallands nordlige kyststrækning.

KuNGSBACKA Er DEN ælDStE af de syv baner der findes i kom-
munen og har i løbet af de sidste 45 år stået for mange turneringer 
af høj klasse. Senest var det Nordea tour Championship 2012 hosted 
by Frederik jacobson.

Klubben har i årenes løb forstret mange af vore fornemste golf-
ere, såsom Frederik jacobson, Sophie Gustavson og johan Edfors, 
men også mange kommende stjerner har Kungsbacka GK som spille- 
sted.

Kungsbacka GK har 27 huller + 9 par-3 huller , og en runde på 
18-hulsbanen er garanteret en af de mest variationsrige du over-
hovedet kan finde i Europa. otte huller har parkkarakter, seks huller  
har seasidekarakter og fire huller spilles mellem skov og bakker. 
Kungsbacka GK er variationen du aldrig bliver træt af.

Kungsbacka GK. Fo
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Smarholmens bad i Kungsbacka.
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Vallda Golf & Country Club
Vallda Golfväg 55, 434 90 Vallda
For tidsbestilling ring +46 (0)300-40 40 00
eller mail kansli@valldagolf.se.

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

Vallda G&CC. Fo
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BEST WESTERN 
Hotell Halland

Golfpakke weekend (fredag-søndag)
En overnatning i delt dobbeltværelse,
Best Breakfast by Tina, en greenfee 
samt en 3-retters middag.
Pris per person: 1.495 SEK.

Golfpakke hverdag (mandag-torsdag)
En overnatning i delt dobbeltværelse, 
Best Breakfast by Tina, en greenfee 
samt en 3-retters middag.
Pris per person: 1.695 SEK.

Best Western Hotell Halland
Storgatan 35, 434 32 Kungsbacka. 
For tidsbestilling ring +46 (0)300-775 30 
eller mejla info@hotellhalland.se. 
För mer info besök www.hotellhalland.se.

Vallda G&CC
DErIMoD hAr VAllDA 18 nybyggede huller 
i skotsk stil. Bag designet står British open 
designeren Martin hawtree, kendt for 
sine karakteristiske bunkers og bølgende 
greensområder. Du bliver mødt af en bane 
som udfordrer din stratetiske indstilling. 
her loves en golfoplevelse som du normalt 
kun kan finde på de britiske øer.

FlErE oG FlErE greenfeespillere valfarter 
til Vallda hvert år. Selv de svenske golfma-
gasiner er blevet opmærksom på opkom-
lingen. På den seneste liste fra Golf Digest 
hvor landets 50 bedste baner udvælges og 
rangeres, har Vallda for første gang sneget 
sig ind i top 10 og indtager for tiden ottende 
pladsen. Bladet ’Svensk Golf’ har udpeget 
Sveriges 100 bedste golfhuller. De 18 bedste 
har ingen indbyrdes placering og der be-
finder Valldas hul 13 sig.

Vel ankommet til klubhuset serveres 
lyxells mad som du kan nyde. Kroen har 
lang erfarenhed med alt fra krofrokost til 
finere madlavning i det centrale Gøteborg. 
Der lykkedes det at få en stjerne i Guide 
Michelin og få guldmedalje fra ’Gastrono-
miska Akademin’.

EN rEjSE tIl KuNGSBACKA indebærer dog 
så meget mere end golf. Kungsbackas pit-

toreske indre by fører tankerne hen på 
tidligere tiders bykerne. Småbutikkerne, 
caféerne og de hyggelige restauranter  
ligger tæt rundt om torvet og kirken.

Vestkystens fine strande breder sig ud 
kun 10 minutter fra byen og endnu nær-
mere er der til seriøs shopping i Kungs-
messens prisbelønnede indkøbscenter og i 
Freeport outlet Village (som fører tankerne 
til uSA’s store anlæg) her findes mange 
verdenskendte mærker til gode priser.

I KuNGSBACKA, KuN 25 minutter fra Gøte-
borg, finder du det 3 stjernede familieejede 
hotel Best Western hotel halland. hotellet  
har perfekt beliggenhed i Kungsbackas 
charmerende indre by og de kan tilbyde 
golfpakker som kan reserveres med en eller 
flere nætter og med en eller flere greenfee 
indkluderet. Golfpakken skræddersyes ud 
fra længde på opholdet, valg af baner og  
antal runder. 

I golfpakken medfølger altid Best Break-
fast by tina Nordström, gratis wifi, gratis 
film på værelset, adgang til sauna og gratis 
parkering udenfor hotellet.

Golfpakke kan reserveres selvom begge i 
dobbeltværelset ikke vil spille golf.

reserverer du golfpakke på hotel halland 
får du udover suveræn golf, mulighed for 
shopping i verdensklasse.       
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göteborg

INGEN 18-hulSBANE lIGGEr nærmere 
Göteborg City, men det er ikke kun den 
centrale placering, som gør golfanlægget 
så specielt. I og med, at den indgår i et 
komplet resort, er den nærmest unik. Intet 
andet sted i Sveriges aflange land findes et 
sted med et golfresort midt i byen.

En golfweekend på Sankt jørgen Park 
indeholder altid mindst to greenfees og, 
foruden at spille resortets egen bane har 
man mulighed for at spille en tilstødende 
bane, Albatross GK.

EFtEr AFSluttEt ruNDE venter resortets  
prisbelønnede spaanlæg, hvor ømme 
muskler får skøn afslapling i såvel badstuer 
med varierende temperaturer og dufte som 
i varme kilder, såvel ude som inde. 

her anbefales et skønt Spa-ritual, som 
er resortets egen badeceremoni – fyldt af  
herlige spaprodukter og oplevelser. For 
dem, der måtte ønske det, findes også et 

Sankt JØrgen Park 
– Gøteborgs mest centrale golfanlæg 
Man plejer at sige, at sankt Jørgen Park golfbane kun er nogle slag fra Göteborg. Det passer måske ikke et hundrede 
procent, men faktum er, at Johan Carlsson, som er golfklubbens bedste spiller, og som nu har succes på European 
Tour, i teorien ikke skal bruge meget mere end 20 slag for at komme fra banen til Drottningtorget. En afstand 
på 6 kilometer. 

stort udvalg af skønne behandlinger at 
vælge mellem, og en Deep tissue Muscle 
Massage er måske en god investering før en 
kommende runde.

BulA BAr GIVEr MulIGhED for at hænge 
ud foran den åbne pejs. her kan du spise 
en klassisk Bula Burger og drikke øl fra 
et lokalt microbryggeri, og ellers venter  
hotellets restaurant Inez & Ernst med vel-
tillavet mad med klassiske virkemidler og 
gode råvarer.

Når du er mæt, glad og træt, venter 
designhotellets skønne senge og en god 
nats søvn. Vælger du at bo i hotellets tredje 
hus og opgraderer til et lidt finere værelse, 
findes dejlige terrasser med skøn udsigt.

Næste morgen indtager du hotellets 
berømmede morgenmad, hvor intet mang-
ler, og om sommeren indtages den med 
fordel på terrassen uden for restauranten, 
som på fine dage bader i morgensol. Dette 

energiboost får du brug for på en ny runde 
på resortets udfordrende bane, hvor hele 13 
af hullerne har vand i spil, og der er bunkers 
i mange former, så nu kommer gårsdagens 
massage måske til nytte.

Golfpakke – Getaway Golf
Overnatning i dobbeltværelse, morgenmads-
buffet, treretters aftensmad, to greenfees samt 
entre til spalounge samt sport club
Pris fra 1.790 SEK

Bestil tid på tlf. + 46 (0)313484020
Bestil ophold på tlf. + 46 (0)313484040
eller mail til info@sanktjorgenpark.se.
Website: www.sanktjorgenpark.se. 
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hIllS GolF & SPortS CluB, der ligger 
smukt placeret i en afsides dal der grænser  
op til Sandsjöbacka naturreservat i nær-
heden ag Gøteborg centrum, vil give dig 
en minderig golfoplevelse uanset om du 
er elitespiller, motionist eller nybegynder, 
uanset alder.

johan Edfors er på en skånsom måde 
lykkes med at forædle det bedste fra den 
oprindelige bane som blev designet i 2005 af 
Arthur hills og Steve Forrest – to af verdens 
mest velrenommerede banearkitekter – og 
har med succes skabt et nyt baneforløb som 
må opleves.

Banen har fået ros, dels for sit avan-

smukt beliggende lige uden for Gøteborg finder du Hills Golf & sports 
Club. Banen,  der i mange år er blevet rangeret som en af sveriges bedste, 
byder på en golf-og naturoplevelse i højeste klasse. Inden sæsonstart 
2014 skærpede man niveauet yderligere og seks af banens totale 18 
huller blev redesignet af den professionelle golfspiller Johan Edfors.  

cerede og nytænkende banedesign, og dels 
for arbejdet med detaljer. hills Golf & Sports 
Club er en udfordring med høj klasse af 
risk-reward og har siden den åbnede lokket  
spillere til sig fra hele verden. 

Der er også en stor chance for at du un-
der et besøg støder ind i nogle af klubbens 
mange professionelle spillere som til eksem-
pel thomas Bjørn, Carin Kock, Niclas Fast, 
linda Wessberg, joel Sjöholm, Niclas lemke 
og ricard Karlberg.  

I et etableret samarbejde med Elite Plaza 
hotel og Elite Park Avenue hotel tilbydes en 
gunstig hotelpakke inklusiv spil på hills Golf 
& Sports Club.

Hills Golf & 
Sports Club
– En spilleoplevelse udover det sædvanlige 

göteborg

Sports & Golf Club
Hotelpakke inklusiv delt dobbeltværelse eller 
enkeltværelse, greenfee, buggy og morgenmad. 
1.595 SEK pr. person på Elite Plaza***** 
1.495 SEK pr. person på Elite Park**** 
Reserveres på telefon +46 (0)31-727 10 18. 

Hills Golf & Sports Club
Hills Väg, 431 51 Mölndal, Sverige
+46 (0)31-727 15 00
info@hillsgolfclub.se
www.hillsgolfclub.se
Instagram #hillsgolf
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MED SIN BElIGGENhED ved havet, i hjertet  
af Bohuslän er lyckerna en sand golf-og 
skønhedsoplevelse. Med mange udfordrende 
huller er den hæderkronede park-og sea-
sidebane temmelig svær for elitespilleren 
– men venlig med sine brede fairways for 
middelgolferen. 

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

 
KluBBEN VAr I 2013 vært for kvalifikationen 
til Europatour-turneringen Nordea Masters 
og arrangerede også den internationale 
junior-turnering Skandia junior open. lyck-
orna Golfklub blev af Svenska Golfförbundet 
valgt til årets turneringsarrangør 2013.

 Golfrestauranten har alle bevillinger 

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

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

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

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

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

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

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

boHUSLÄn
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GolFBANEN Er BElIGGENDE midt på tjørn 
og fra klubben er der kort til kystsamfund, 
seværdigheder, restauranter og salte bade. 
Golfklubben er blevet en klub med høj grad 
af trivsel og et banepersonale som med sine 
gedigne kundskaber er omhyggelige med at 

Tjørns Golfklub tilbyder en bane som er smuk udvendigt, spilles med indersiden og er placeret i bakker og dale.

Tjørns Golfklub – midt på Tjørn

opretholde den høje kvalitet på banen.
tjørns golfklubs smukke bane midt på 

tjørn inviterer til runder med tilpas udford-
ring for alle kategorier. Det er en 18-huls 
skov- og parkbane med varieret terræn. Det 
kuperede bohuslenske landskab byder på 

Tjörns Golfklub
Rävlanda 151, 471 93 Kållekärr
For tidsbestilling ring 
+46 (0)304-66 09 11 eller 
besøg klubbens hjemmeside 
www.tjornsgk.se.

spændende og ind i mellem teknisk kræv-
ende huller. Den taktiske spiller belønnes 
ofte mere end den langtslående. Banen kan 
ofte åbnes tidligt i sæsonen, eftersom det 
omgivende havvand hjælper til med sørge 
for mildt forårsvejr og fine greens.

Smukke udsigter med både bondeland-
skab, skov og hav dukker op langs banen. 
Glem ikke at stoppe op og nyde udsigten når 
du har puttet bolden i hullet på 16’ende hul.

tjørns Golfklub her i dag cirka 1.750 med-
lemmer og er den største i Bohuslen hvad 
angår antallet af medlemmer. Klubben præges  
af hyggelig atmosfære og har cirka 6.500 
gæstespillere hvert år.

NærhEDEN For DE NorSKE golfere har 
gjort at Strømstad GK de sidste årtier er 
blevet deres favoritbane i Sverige. Anled-
ningen til det er en god atmosfære og et 
golfanlæg med 18 huller i absolut bedste 
kvalitet.

Anlægget byder på en fantastisk smuk 
oplevelse i et landskab hvor hullerne snor 
sig frem mellem høje klipper i et enestående 
naturområde. Det havnære klima gør at du 
kan spille store dele af året på sommer-
greens.

I solsikre strømstad, præcis på grænsen til Norge, med havet 
som nabo, ligger strømstad Gk, sveriges vestligste golfbane. 

Strømstad Golfklub – solsikker golfoplevelse

Besøg klubbens hjemmeside og 
bestil golfpakke på www.stdgk.se  
eller ring til sekretariatet på 
+46 (0)526-617 88. Du kan også 
sende mail til kansli@stdgk.se.        

Golfklubben tilbyder måske Strømstads 
bedste madoplevelse, og der serveres dagens 
frokost (fisk eller kød) eller à la carte. Patrik 
åbrink er klubbens populære PGA pro i 
flere år. han tilbyder medlemmer og gæster 
en fuldassorteret Golfstore shop.

Besøg Strømstad og tilbring en dag med 
golf eller glem ikke at udnytte Strømstad 
GK’s golfpakke med en eller flere overnat-
ninger. Nyd den smukke skærgård eller und 
dig et spa-besøg på et af Nordeuropas bed-
ste spa-anlæg, som ligger lige ved hul 3. Der 

findes masser af andre aktiviteter at udnytte 
efter dagens golfrunde og en god frokost i 
golfrestauranten. Glem heller ikke at besøge 
Kosterøerne ved at tage de daglige både. 
På Syd-og Nordkoster er der ikke tilladt bil-
trafik.

boHUSLÄn
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BANEN hAr KArAKtEr af semi-seaside og 
golfen har mindelser til linksgolf da havets 
nærhed bevirker, at vinden altid tages med 
i beregningerne og de faste greens kræver 
ofte, at bolden skal rulles ind.

her er naturen udfordringen. På elleve af 
hullerne er vand i spil og det nervepirrende 

Langs med Anråselvens munding udfolder Fjällbackas smukke golfbane sig.

Fjällbacka Golfklub
Ring +46 (0)525-311 50, 
mail fjallbacka.gk@telia.com 
eller besøg 
www.fjallbackagk.se.

Fjällbacka GK – Bohusläns bedste golfoplevelse

første udslag skal over Anråselven hvor 
den møder havet. I Fjällbacka Golfklub kan  
enhver spiller tage del i Bohusläns bedste 
golfoplevelse.

Banen bliver åbnet i begyndelsen af 
marts og lukker tidligst i slutningen af  
oktober. ofte spilles der helt frem til jul!

tErræNEt VAr SVært tilgængeligt, såvel når 
det gjaldt, hvem der ejede jorden, som når det 
drejede sig om den bohuslänske gnejs, da 
Skaftø GK fik 18 huller i 1993. Bopladser fra jern-
alderen var den sidste hindring. Efter at de var 
studeret og væsentlige ting fjernet, var banen 
spilleklar i 2000 som en af Sveriges smukkeste.

18-hulsbanen stiller tekniske udfordringer 
på hullerne, der slynger sig mellem klipperne 
som tørlagte sejlrender. Spiller du banen for 
første gang, ved du aldrig, hvad der venter om 
næste ’hjørne’. Du er nødt til at bedømme vin-
dretningen omhyggeligt og fare med lempe. 
Du vil opdage, at det kan koste nogle grimme 
tilbagespring fra klipperne, hvis du ikke har 
tæmmet dit indre vilddyr. Velovervejet course 
management er nødvendig, og langtslående 

Da skaftø Golfklubb blev stiftet i 1963, havde den kun fire huller og ca. 
40 medlemmer, anført af kvartetten Arvid Melin, sigvard Edberg, Gunnar 
Brinck og Gösta Hedén.  I dag byder den på en let kuperet og naturskøn 
18 hullers-bane med udsigt over klipper og hav.

kan roligt reservere brugen af driver til hull-
erne 2, 8, 11, 16 og 18 og bruge de øvrige køller 
intelligent på de resterende.

Klubben har en behagelig atmosfære 
såvel mellem spillere af forskellig styrke, 
som når det gælder de lokale og sommer-
gæsterne. Skaftø Golfklubb satser på i al frem- 
tid at være ry for en varm velkomst til en god 
golfoplevelse fulgt af et lækkert måltid.

Skaftø Golfklubb 
– naturskøn og vild

Skaftö Golfklubb
Stockeviksvägen 2, 
451 78 Fiskebäckskil
Bestil tid på +46 (0)523-232 11
eller mail til kansliet@skaftogk.se.
For mere information besøg
www.skaftogk.se.
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Book en golfpakke med en overnatning, kun 890 S.Kr. per person!
• En greenfee på en af golfbanerne Sotenäs GK og Torreby GK
• Overnatning i dejlige dobbeltværelser med kabel-TV, brusebad og WC
• Middag i vores hyggelige restaurant samt stor morgenmad
• Adgang til sauna & relaxrum 
• Vores køkken er åbent 06.00-24.00, spiritusbevilling til øl & vin
• Tillæg reduceret greenfee og spil på begge baner

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

SotENÄS GolFKluB er en rigtig perle for 
golfspillere. her findes der 27 golfhuller i 
topklasse hvor der er mulighed for såvel 
golf-som naturoplevelser idet banen er nabo 
til de bohuslenske klipper ved “Vesterhavet”.

2011 havde klubben sin største turnering 
indtil videre. 140 af Sveriges bedste i h45-
klassen deltog. h45 indebærer at man i løbet 
af året skal være mindst 45 år gammel. Den 
feed-back spillerne gav efter afslutningen på 
turneringen, var en strålende bedømmelse 
af såvel banen som arrangementet. 

I DEt DEjlIGE klubhus er der altid noget der 
smager den der trænger til noget at spise 
eller drikke. 

Den velforsynede shop lokker med et rigt 
udvalg af kvalitetsprodukter. Ikke mindst 
indendørsstudiet med sin avancerede 
dataudrustning er værd at besøge for den 
der vil finpudse svinget eller putningen.

Golf på Sotenäset og Torreby 
– så meget mere end en golfoplevelse
Torreby Gk og sotenäs Gk ligger godt to timer ad E6 syd for Oslo.
Her bliver du tilbudt en uforglemmelig golfoplevelse krydret med det lille extra.

torrEBy GolFKluB er Bohuslens ældste 
golfbane beliggende i en engelskinspireret  
slotspark med storslået udsigt over Sveriges 
dybeste fjord, Gullmarksfjorden. Klubben 
tilbyder en uforglemmelig oplevelse med 
en velpasset golfbane i slotsmiljø, som har 
unikke historiske og kulturelle værdier.

GolFKluBBEN BlEV GruNDlAGt i 1961 og 
har i dag 1.000 medlemmer. her tilbydes ikke 
kun spil på en udfordrende 18-hulsbane, men 
udover det er der også en øvebane for nybe-
gyndere og for dem der vil øve sit korte spil.

I nærheden af klubhuset ligger der en 
velpasset drivingrange med belysning til 
at forlænge træningsaftenerne og din golf-
sæson. Muligheder for golflektioner og  
undervisning findes for såvel nybegyndere 
som erfarne spillere.

Vil du køles af efter golfrunden lokker det 
salte hav et par hundrede meter fra 3-huls green. 

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

Torreby Golfklub
Torreby Slot, 455 93 Munkedal
Telefon +46 (0)524-285 30
Mail kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

For gæster der kommer langvejs fra tilbydes 
også golfpakker med overnatning på slottet.

torreby slot blev bygget af den norske 
grosserer Niels Georg Sörensen i 1887. Fami-
lien havde mange kendte gæster på besøg, 
blandt andet de svenske prinser, Greta Garbo 
og Monacos kongefamilie.

boHUSLÄn
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EKEruM rESort ØlAND er en af Sveriges 
mest komplette anlæg for indlogering, kon-
ference, mad og drikke, sport, spa, sund-
hed, begivenheder og rekreation. her er 
der noget for alle – sommer og vinter.

Golfspilleren har 45 smukke golfhuller at 

EKERUM RESORT ØLAND 
– sveriges bedste golfhotel
Golfhotellet på Ekerum Resort Øland er sveriges bedste ifølge World Golf Awards.
Nu storsatser man også på en helt ny type af golfbane, inspireret af Pinehurst i UsA.

vælge imellem og man kan bo lige ved 1.ste 
tee. Den kvalitetshøje restaurant, smukke 
natur og den henførende udsigt over Kal-
marsund får du med i købet.

I år tilbydes også en stor nyhed – 18 huller 
som er inspireret af Pinehurst i uSA.

Formodentligt den første bane af sin slags i 
Europa. Den skal opleves!

Nyd golfen, god mad og afslapning på 
solsikre Øland, nær både sol og strand, Sol-
liden, Borgholms slot og Stora Alvaret.

Ekerum Resort Öland
Ekerums Gård, 387 92 Borgholm, Öland
For mere information og booking ring 
+46 (0)485-80 000 eller besøg www.ekerum.com.

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

öLAnD
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SKINNArEBo GolF Er EN naturlig skovbane 
blot ti minutters biltur fra jönköpings cen-
trum. Den byder på en første klasses 18 
huls-bane, en vel assorteret golfshop, et af 
Sveriges bedste fitting-centre i samarbejde 
med Cobra Puma, overnatningsmuligheder 
og en 9 huls pay & Play-bane af topkvalitet. 
her bliver du altid modtaget imødekom-
mende og får fin service.

– Vi er altid klar til at gøre din oplevelse 

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

så god som mulig, konstaterer klubchefen, 
unni Ekenberg, der i 2014 blev kåret som 
’årets Klubmanager’.

SKINNArEBo G&CC lIGGEr blot 10 kilome-
ter fra jönköping. her venter en vidunder-
lig bane med fire nye huse, der tilsammen 
har 16 sengepladser, på dig, hvis du da ikke 
kommer i mobil home og kan glæde dig 
over nye, forbedrede opstillingspladser.

Skinnarebo Golf & Country Club
555 93, Skinnarebo
Tidsbestilling på +46 (0)36-690 75 eller via 
kontoret på +46 (0)36-36 29 32. 
For mere information www.skinnarebo.se.

SmÅLAnD
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I Mauritzberg har du mulighed for at spille en udfordrende 
golfbane der er let at gå i naturskønne omgivelser med et slot 
fra 1500-tallet ved Arkösunds skærgård.

Vidste du at…
Mauritzberg allerede nu rangeres som 
en af Sveriges absolut bedste anlæg.

Mauritzberg Slot & Golf, 610 31 Vikbolandet
(Norrköping)
For tidsbestilling ring til hotellet +46 (0)125-501 00,
eller golf +46 (0)11-444 69 00.
For mere information besøg www.mauritzberg.se.

Mauritzberg 
– golf i attraktivt slotsmiljø

DEt uNIKKE MED Mauritzbergs resort er 
at man også kan komme der til ad søvejen. 
Man lægger til med båden ved gæstebroen, 
nyder en frokost i bistroen, en golfrunde og 
en herlig badstue på en flåde. Derefter kan 
man indtage et lækkert måltid på slottet og 
derefter fortsætte sejladsen, eller måske 
bare blive liggende ved broen og lægge 
planer for morgendagens golfslag.

For dem som kommer fra landsiden ligger  
anlægget halvanden time syd for Stockholm 
femogtyve minutter fra Norrköping. 

Det smukke og hyggelige slot tilbyder 
kongeligt overnatning i 17 værelser. For 
grupper er de 2 villaer med fire værelser i 
hver meget efterspurgte. Andre beslutter 

sig for at købe en grund og bliver helårs-
eller sæsonbeboer ved golfbanen.

Banen vokser i popularitet år for år både 
for besøgende og medlemmer. turneringer 
og andre arrangementer i klubben er åbne 
for alle. I maj arrangeres en af Skandia tour 
riks i Mauritzberg og der kan man se hvor-
dan de mest lovende juniorspillere i Sverige 
svinger deres køller.

hul 4, Et PAr 3 på 151 meter, klassificeres 
som banens ’signaturhul’. Greenen ligger 
indhyllet i en grøn dal og greenområdet 
ligger på en halvø omgærdet af vand og en 
bunker.

2015 fejres på Mauritzberg med turner-

inger og andre arrangementer. Det er nu 25 
år siden liisa lipsanen købte Mauritzberg 
slot og ombyggede anlægget til det den er 
i dag; et mødested, et golf-og konferense-
hotel, et natur-og kulturområde og et golf-
anlæg.

Tfn 0125 50100 • service@mauritzberg.se
www.mauritzberg.se

BIRDIE 
995 kr/pers

EAGLE 
1 200 kr/pers

sön–tors, minst 8 pers, logi i 
dubbelrum, frukost och greenfee

sön–tors, minst 8 pers,  logi i dubbelrum, frukost, 
greenfee, 2-rätters middag i bistron

Upplev vår vackra golfbana och klubbhus, kulturhistoriskt slott, 
boende i Lodge-villor, god mat och allt detta vid havet 

– vad mer kan man begära!

SVERIGES MEST 
AT TRAKTIVA GOLFPAKET

för er som vill  spela i grupp och på vardagarna

öStergötLAnD
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uDtryKKEt ”hErrEGårDSGolF” dækker 
perfekt. Det er en klokkeren beskrivelse af, 
hvad en tur på Knistad Golfbane byder på. 

Banen ligger i et naturskønt område 
midt ude i det vestgötaske slettelandskab. 
Den er oprindelig tegnet af den kendte 
amerikanske banearkitekt jeremy turner 
og har en vel afvejet blanding af bunkers 
og vandhazarder. Flere udslagssteder på 
hvert teested giver mulighed for at justere 
sværhedsgraden til sit eget niveau.

Banen har et cirkulært layout. I midten 
ligger den statelige Knistad herrgård med 
aner tilbage til 1300 tallet. herregårdens 
hotel har i alt 165 sengepladser, fordelt på 75 
værelser og fire suiter, deriblandt en luksu-
riøst indrettet golfsuite. 

I herregårdens hyggelige restaurant 
serveres vel tillavede retter med sæson- 
bestemte råvarer fra lokale eller nærliggende  
producenter. restauranten har både fro-
kost- og aftenmenu. herregården har de-

Knistad Herrgård 
– let tilgængelig og køn bane i et ægte her-
regårdsmiljø.

suden en klassisk indrettet bar, inspireret 
af den engelske landsbytradition, samt en 
stemningsfuld vinkælder. I år er der satset 
stort på at gøre Knistad herrgård til et af 
Sveriges bedste golfresorts og er blandt 
de baner i landet, der i 2014 satte antallet  
af spillere mest i vejret. Banen er nu 25 
år gammel, og jubilæet fejresm bl.a. med  
arrangement af SM i golf for 55+.

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

knistads golfbane har et godt ry. Dens naturskønne, let kuperede, 
hedebane har et ellipseformet layout med let adgang til herregårdens 
faciliteter. 

A
N N O  1 3 0 0

Knistad Herrgård

Golfpakke
Book Knistads fordelagtige golfpakke og 
få greenfee til Knistad Golf & Country Club, 
velkomstkaffe med hjemmebagt kage, besøg i 
vinkælderen fra 1300-tallet, hvor hovmesteren 
gennemgår Knistad Herregårds spændende his-
torie, tre retters middag, overnatning i dobbelt-
værelse samt en ægte herregårds-morgenmad. 
Pris fra 1.295 SEK/person

KNIStAD hErrEGårD hAr ANEr tilbage til 
1300-tallet. her har du mulighed for et af-
slappende og fredfyldt hotelophold.

hotelkonceptet er formet omkring det 
spændende møde mellem fortid og nutid. 
Værelserne i bygningerne, som alle har sin 
unikke historie, afspejler ulige epoker af 
herregårdens 700 årige historie. Fra Villa 
Ekeblad, hvor victorianske detaljer giver 
en følelse af stil og klasse, til Villa hammer- 
hjelm med sin rustikke og hyggelige at-
mosfære af traditionel almuestue.

ud over den klassiske fernis er alle 
værelser udstyrede med moderne teknik 
og komfort. Naturen og en restaurant som 
er med i Whiteguide garanterer nydelse og 
afkobling.

herregården har også udmærkede 
konference- og kick off muligheder, med 
flere gode møderum og et bredt udvalg af 
sideaktiviteter.

kreative møder
I 2015 satser Knistad Herrgård stort på at skabe 
mødefaciliteter, som fremmer effektive og 
kreative møder. Bl.a. har herregården som det 
eneste konferenceanlæg et samarbejde med 
Cocreo som har mere end 30 års erfaring i 
hvordan man gennemfører effektive møder.
Pris fra 1.295 SEK/person.
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ArVIKA GolFKluBB lIGGEr i Västra Värm-
land tæt på Vestkysten og grænsen til 
Norge. 18-huls-banen blev åbnet i somme-
ren 1990 og er i dag blandt Värmlands mest 
populære. Det er en let kuperet parkbane, 
tegnet af banearkitekten Nils Sköld, med 
par 72.

Arvika GK, der ligger midt i den vid-
underlige värmlandske natur, er et kom-

Arvika Golfklubb er et anlæg med 18 spændende huller, driving range, putting green, restaurant, golfshop og 
en vidunderlig natur. Her tilbyder man en let kuperet parkbane, som af mange anses for at være Värmlands 
mest populære.

plet anlæg med 18 spændende huller, put-
ting greens, drivingrange, restaurant og 
golfshop. Du får garanterede starttider og 
en service, der vil få dig til at føle dig, som 
var du hjemme. Banen er lige udfordrende 
for unge og ældre, begyndere og profes-
sionelle. På Arvika Golfklubb er du altid 
selv i fokus.

restauranten har god mad og venlig  

Arvika Golfklubb, Kingselviken, 671 25 Arvika
Kontor / butik åben mandag til fredag 09.00-18.00. 
lørdag til søndag 09:00-15:00
For tidsbestilling ring 0570-541 33, 
070-388 41 33  eller maila info@arvikagk.com. 
For mere info besøg www.arvikagk.com.

betjening, Golfshoppen Golfstore har regio-
nens bredeste sortiment. Arvika Golfklubb 
har en behagelig golfatmosfære, rekreation 
og afslapning. Beliggenheden nær Arvika og 
de alternative opholdsmuligheder er endnu 
en fordel.

Vil du bo på hotel, tilbyder Arvika i sam-
arbejde med flere hoteller og lejligheds-
komplekser en attraktiv golfpakke.

Arvika Golfklub

På hAMMArØ GK VENtEr en golfoplevelse 
af usædvanlig art, da hvert hul opleves, som 
udgør det sit eget univers. Ifølge Svensk 
Golf er hul 18 et af Sveriges allerbedste 
golfhuller. 18-hulsbanen er i øvrigt en af-
vekslende, let kuperet, skov- og parkbane 
med par 71. Især de første 13 huller kantes af 
smukke, velduftende fyrretræer.

spil golf i Vänerskärgården. Hammarø tilbyder en variationsrig bane i vekslende natur. 
Den har lang sæson takket være sandet jord og den gunstige beliggenhed i skærgården.

Foruden fyrretræerne karakteriseres banen 
af en håndfuld eleverede greens, der kan 
give interessante problemer. Blandt forde-
lene ved banen er, at beliggenheden ud 
mod Vänern normalt giver mulighed for en 
tidlig sæsonstart. 

Banen, der er designet af Sune linde, 
en af Sveriges bedst renommerede bane-

Hammarö Golfklubb
Barrstigen 103, 663 91 Hammarö
Telefon +46 (0)54-52 26 50
www.hammarogk.se

arkitekter, blev åbnet i 1991.
tæt på klubhuset finder man en 8-huls 

bane med huller i længden 45-95 meter. 
Den holder en glimrende kvalitet og er et 
godt tidsfordriv, mens man venter på at slå 
ud, eller hvis man ønsker at skærpe sit korte 
spil. På restaurant Nitton kan man dagligt 
spise såvel à la carte som en lunchbuffet.

Hammarø Golfklub – perlen ved Vänern
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KArlStAD GolFKluB Er Et 36 hullers an-
læg. her findes der tre ni-hulssløjfer, rød, Blå 
og Gul, som kan kombineres til en 18-huls-
bane og en 9-hulsbane. Solsløjfen er en par 
3-hulsbane og unik i Sverige. her vil der blive 
spillet hurtige selskabsrunder, firmagolf på 
en helt ny måde, turneringer for alle aldre, 
træningsrunder og prøverunder for nye golf-
ere. Solsløjfen er desuden åben for pay and 
play. Alle sløjferne har klassisk skov-og park-
karakter i vidunderlig natur og omgivelser.

Karlstad Golfklub blev allerede dannet i 
1957 og er dermed den ældste klub i regionen. 
Klubben har en velbesøgt driving range og 
fine træningsområder. her findes der også 
en velassorteret golfshop og en anerkendt 
restaurant med mulighed for konferencer.  
Klubben har offensive fremtidsplaner og ud-
viklingen af anlægget sker løbende.

KluBBEN Er Et KoMPlEt anlæg som har 
arrangeret flere internationale mesterskab 
og har desuden forstret dygtige golfspillere 
som har lagt fundamentet her. Endnu en vin-
der på Europatouren, Christian Nilsson, er en 

svenske golfjournalister udpeger hvert år en golfklub i sverige som 
udmærker sig positivt på forskellige måder. karlstad Golfklub er en klub 
som har sat sit aftryk i Golfsverige og har nu fået denne udmærkelse for 
det arbejde der bliver gjort i klubben.

meget fin repræsentant for klubben og sam-
men med klubbens headpro Fredrik Eliasson 
udgør et stærkt trænerteam. Karlstad GK har 
endvidere en bred og fremgangsrig junior-
aktivitet.

Byen Karlstad ligger ved den øverste del 
af Vänern og Klarelven løber smukt gennem 
bymidten. Karlstad liver op om sommeren 
og mange feriegæster kommer her for at 
tage del i udbuddet af restauranter og vært-
shuse, og hvis man vil er der også det pulser-
ende natteliv!

KARLSTAD GOLFKLUB 
– Årets Golfklub 2014

Karlstad Golfklub, Hoja 510, 665 92 Karlstad
For tidsbestilling ring +46 (0)54-86 64 05 eller 
mail til info@karlstadgk.se. For mere info besøg
www.karlstadgk.se.

BEST WESTERN 
Gustaf Fröding 
Dette golfhotel ligger tre kilometer uden-
for Karlstads bymidte, og kun et stenkast 
fra Karlstad golfbane. Parker dit køretøj på 
gratisparkeringen og smut ind i folkepoeten  
Gustav Frödings verden. Med skoven som 
nærmeste nabo kan du her være i fred når 
du slapper af i hotellets skønne relax-og 
poolområde, eller nyder godt af køkkenets 
Värmlandske lækkerier.

Vil du bruge tiden på mere fysisk aktivi-
tet er der strålende muligheder. her findes 
et helt nyt fitness og en udendørs 6-huls 
puttinggreen for dig som vil øve det korte 
spil i golf.

  Golfpakke 1:
–  Logi, delt dobbeltværelse
–  Morgenmad ’Best Breakfast by Tina’
–  Greenfee
Pris : 720 SEK per person

Golfpakke 2:
–  Logi, delt dobbeltværelse
–  Morgenmad ’Best Breakfast by Tina’
–  Greenfee
–  Middagsbuffet, ex drikkevarer
Pris: 895 SEK per person

Golfpakke 3 dage:
–  Logi 3 nætter i delt dobbeltværelse
–  3 morgenmad ’Best Breakfast by Tina’
–  3 middagsbuffet, ex drikkevarer
–  3 greenfee
Pris: 2.565 SEK per person

Golfpakke 6 dage:
–  Logi 6 nætter i delt dobbeltværelse
–  6 morgenmad ’Best Breakfast by Tina’
–  6 middagsbuffet ex drikkevarer
–  6 greenfee
Pris: 5.010 SEK per person

Hotellet samarbeider med følgende golfbaner:
Billerud GK
Bryngfjorden GK
Forshaga-Deje GK
Hammarö GK
Karlstad GK
Kils GK
Kristinehamn GK
Sommarro GK

Tilbuddet gælder for weekend i for- og 
eftersæson samt i hele sommerperioden.

+46 (0)54-67 00 00
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I FlErE år hAr KAllForS Golfklub arbej-
det med temaet ”Sjovere golf”. Selvfølgelig 
skal en velplejet bane være udgangspunktet, 
men derefter vil Kallfors lidt mere.

I Kallfors kan du både spille golf, sove og 
holde konference. På anlægget findes der 
et personligt hotel med 17 dobbeltværelser 
med såvel en konferencedel som en relax-
afdeling med sauna. Du kan også få en be-
handling i Kallfors SPA, som tilbyder alt fra 
ansigtsbehandlinger til fodmassage. Alle 
værelser har udsigt over golfbanen og du 
sover skønt i hästens senge. Klubhus, øveo-
mråde og første teested ligger cirka 50 me-
ter fra hotellet.

I KluBhuSEt lIGGEr restauranten Kallfors 

Kallfors
Køkken som er opholdsrum for alle! her finder  
du god veltilberedt mad i hyggelige om- 
givelser. Fra den generøse udeservering med 
hyggelige havemøbler, har du udsigt over 
hele 18’ende hul, og det er ikke svært at slappe 
af i lyset af solnedgangen. Kallfors Køkken 
passer desuden til festlokale og catering for 
både virksomheder og privatpersoner.

I den godt fyldte shop finder du både 
golf-, active- og lifestyleprodukter. Fra og 
i 2014 findes der her, for første gang på en 
golfbane, Peak Concept Corner – både sjovt 
og unikt. Shoppen vil nu helt enkelt mere 
end kun golf!

Du kan desuden træne i Kallfors udendørs 
på 18 stationer der ligger i en lund nær klub-
huset. Du kan også tage dig en joggingtur i 

StocKHoLm

Golf South Sthlm
-Golfen forandres og vi udvikler os. kallfors og Vidbynäs giver dig Golf south sthlm-et nyt koncept hvor du får det 
sydlige stockholms to bedste og hyggeligste golfklubber i et og samme medlemskab, siger Pelle sättara, direktør 
i Golf south sthlm. 
styrken i Golf south sthlm udgøres i kombinationen af det ”vilde og smukke” i Vidbynäs og den ”sjovere golf” i 
kallfors. Glæde, passion og omtanke er ord der gennemsyrer alt og her skal alle kategorier af golfere føle sig 
velkomne. sværere end som så er det ikke.
sammenlagt tilbyder Golf south sthlm 72 huller og med i stalden findes blandt andet regionens to højst rangerede 
baner, Vidbynäs south Course (1) og kallfors 18-hulsbane (2)

løbesporet rundt om golfbanen. hvis du vil 
tage det lidt mere roligt, nyder du et slag 
boule på den ny anlagte boulebane.

GolF DIGESt MotIVErING fra 2013 sam-
menfatter Kallfors godt:

”Nu også med udendørstræning. Bare  
sådan en ting. trin for trin udvikles et af 
Sörmland og Stockholms bedste anlæg til 
overnatning, hyggelig atmosfære, relax, mad 
og fremfor alt sjov golf. Kallfors signatur.

tidligere har det vist sig at banen kan 
klare turneringer på den svenske tour. 
Spillefladen og det omkringliggende plejes 
til perfektion, designmæssigt findes der 
flere hulle med høje pointtal i kategorien 
risiko og belønning”. 

Kallfors Golfklub.
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Vil du vide mere eller reservere, ring til
+46 (0)8-551 70 000 eller mail info@golfsouth.se.
For mere information besøg www.kallfors.com 
eller www.vidbynasgolf.se.

VIDByNÄS GolF CluB ligger lige udenfor 
Nykvarn, kun 30 minutter i bil fra det cen-
trale Stockholm. her findes to 18-hulsbaner, 
skovbanen North Course samt South Course, 
en åben parklignende bane i mesterskabs-
karakter. South Course er rangeret som den 
bedste bane i Södermanlands golfdistrikt,  
som top 3 i Stockholms len og top 20 i 
Sverige.

MANGE hAr FuNDEt SIG til rette i Vidbynäs 
GC og nyder i dag det fine anlæg. De 36 huller 
er i anerkendt fin stand og ligger i en skøn 
natur. At banerne desuden skifter i karakter 
værdsættes også og bidrager til at du altid får 
nye oplevelser. Klubbens greensområder er 
også blevet valgt til de bedste i Sverige.
I Vidbynäs GC tilbydes også firmagolf. her 

kan du give dine kunder en golfoplevelse 
udover det sædvanlige, banen er rangeret 
som den bedste i Södermanlands golfdistrikt. 
Vidbynäs skræddersyr løsninger til virksom-
heder, og du kan få hjælp med sponsor- 
aftaler, spilleretskontoen, firmadage og 
gruppereservationer.

GolF DIGESt rANGErEDE Vidbynäs GC’s 
golfpakke som nummer to i Sverige 2012. 
Med dette kan du tage del i den helheds-
oplevelse som Vidbynäs tilbyder. Foruden 
de to højt rangerede 18-hulsbaner af forskel-
lig karakter, tilbyder klubben overnatning i 
høj klasse på Vidbynäs Gård & Konferens. I 
golfklubbens restaurant, Vidbynäs Kök & Bar, 
kan du få sulten stillet med forskellige kuli-
nariske oplevelser.

Vidbynäs

Vidbynäs Golf Club.

Vidbynäs Golf Club. Kallfors.
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Bro hoF Slott Er EN golf- og naturopplevelse i verdensklasse, 
designet av robert trent jones jr., en av verdens aller beste golf-
banedesignere. Banen ligger eventyrlig vakkert til i et gammelt  
kulturlandskap rett ved Mälaren, kronet med renoverte Bro hof 
Slott. hver eneste detalj har blitt finpusset til fullkommenhet og 
nøkkelordet perfeksjon har vært ledestjernen til alle involverte. 
honnørordene her er kvalitet og høy tilgjengelighet.

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

the Stadium Course er en ”lakesidebane” og en spilleopplevelse 
for alle kategorier av golfere, avhengig av hvordan man velger å 
spille. Fra gul og rød tee er banen herlig og trivelig, fra hvit tee 
vanskelig og utfordrende og fra svart får selv golfproffene en 
stor utfordring.

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

StocKHoLm
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Kombinasjonstilbud!
Book både The Stadium Course og The Castle 
Course samtidig for 2.195  SEK. Spill begge banene 
på samme dag, eller velg to ulike. Tralle, bane-
guide og rangeballer er inkludert.

Bro Hof Slott, 197 91 BRO
30 minutter fra Stockholm City 

For booking av hotellpakke og opphold
ring +46 (0)8-545 279 90 eller send 
mail til info@brohofslott.se.
For mer informasjon besøk www.brohofslott.se.

the Castle Course åpnet sommeren 2010. 
Banen skal ha gjennomgående samme 
kvalitet, men et helt annet særpreg. Det er 
mindre vind og vann, men flere trær, min-
dre og vanskeligere bunkere (såkalte pot-
bunkers) og spillbare ”sandy waste areas”. 
her finner du ingen svarte tees, noe som 
gjør Castle Course kortere enn the Stadium 
Course.

Klubben er komplett med restaurant, 
bedriftsgolf og ett taylorMade Fitting Cen-
ter. her er tilgjengeligheten så høy at du 
som medlem sjelden trenger booke starttid 
på forhånd.

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

Et state-of-the-art anlegg der testing 
av køller gjøres sammen med Custom-
eksperten henrik Nyström. På bakgrunn 
av sin lange erfaring som profesjonell golf-
spiller og instruktør ser han sammenhenger 
mellom svingen til golferen og utstyrsbe-
hovet på en naturlig måte.

EN SPENNENDE SESoNG venter på Bro hof. 
En ny gjeng har tatt over restauranten, og 
tilbyr nye smaker på slottet. Personene bak 
den nye restauranten startet Svenske Golf-
restauranter i 2004 og virksomheten på Bro 
hof blir deres nye flaggskip. 

Det nye konseptet innebærer å etablere 
en golfrestaurant av absolutt ypperste merke, 
og med det menes god mat og drikke som 
serveres i et trivelig miljø, uten at du må 
vente for lenge på maten. 

Lejondals Slott
lEjoNDAlS Slott lIGGEr VAKKErt til ved 
lejondalsjøen, bare fem minutter med bil 
fra Bro hof, med massevis av muligheter til 
å fiske og bade. området og parkene rundt 
slottet byr på vakker natur, og selve slottet 
med sin vakre teglsteinsfarge lever opp til 
navnet som et ”eventyrslott”. På lejondal 
Slott blir hver gjest tatt varmt i mot og tatt 
vare på, og kan benytte seg av alle slottets 
salonger og samlingsrom. Gæsterne har også 
fri adgang til de to afslapning afdelinger.

I samme regi som lejondals Slott er 
også Crystal Plaza hotel. her bor du midt i 
hjertet av Stockholm, kun et steinkast fra  
Stureplans storbypuls. Crystal Plaza hotel til-
byr 111 rom som kombinerer klassisk sjarm 
med morderne komfort og personlig service. 
Crystal Plaza hotel tilbyder også golfpakker.

Elite Eden Park Hotel 
EKSKluSIVE ElItE EDEN PArK hotel er et 
Premium hotell midt i det sentrale Stock-
holm, rett ved både den avslappende  
humlegården og livlige Stureplan. 

tidløst og elegant designede rom med 
best mulig komfort er den perfekte rammen 
for nødvendig hvile etter en hektisk dag på 
jobb, eller en avslappende helg. 

hotellet tilbyr to spennende restaurant-
miljøer. Miss Voon – en restaurant inspirert 
av det asiatiske kjøkken der de velkjente 
kokkene Melker Andersson og Danyel Couet  
stor for den gastronomiske opplevelsen  
– og gastropuben Bishop Arms. 

hotellet har treningsrom, relaxavdeling 
med badstue og egen garasje.

Golfpakke Lejondals Slott
I pakken indgår overnatning i delt dobbelt-
værelse med slots-morgenbuffet, fri wifi, 
adgang til motionsrum og rekreationsområde 
samt et greenfee på Castle Course.
Pris fra 1.695 SEK per person i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse: 250 SEK.
Tillæg for 3-retters middag: 495 SEK.

Bestil på tlf. +46 (0)8-584 80 800
eller via mail til info@lejondalsslott.se
Website www.lejondalsslott.se 

Golfpakke Elite Eden Park Hotel
I pakken indgår ophold i delt dobbeltværelse, 
morgenmadsbuffet, adgang til motionsrum, 
golf-kit i værelser og greefee på Bro Hof Castle 
Course.

Pris fra 1.895 SEK per person i delt 
dobbeltværelse.

Bestil på tlf. +46 (0)8-555 27 00
eller via mail til info.edenpark@elite.se.
Website www.elite.se.
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Arninge Golfklub
– hyggelig medlemsklub som godt kan lide gæster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

StocKHoLm
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Upsala Golfklub – mere end kun golf

DEt VAr I uPSAlA Golfklub golfen blev intro-
duceret i uppland. Klubben blev grundlagt 
1937 da man frem til begyndelsen af 60’erne 
spillede på en 9-hulsbane i hågadalen i 
udkanten af uppsala. I 1964 blev den nye 
18-hulsbane indviet ved håmö Gård i läby 
cirka 10 kilometer udenfor uppsala, hvor 
man i dag tilbyder golf på 36 huller.

I AuGuSt 2007 blev en totalrenovering af 
18-hulsbanen begyndt-greens, teesteder 
og fairways. renoveringen blev helt færdig 
til sæsonåbningen i maj 2010. Klubben har 
benyttet sig af den absolut seneste teknologi 
vedrørende afløb, vanding, drænering og 
opbygning af greens, fairways og teesteder. 
Dette gør at greenfeegæster og medlemmer 
i upsala Golfklub har adgang til en bane der 
bare bliver bedre og bedre med årene.

I Upsala Gk spiller du på en 18-hulsbane i absolut topklasse når det gælder greens, greensområder, fairways 
og teesteder. Upsala Golfklub blev i 2014 rangeret som 27’ende bedste anlæg i sverige ifølge Golf Digest.

Klubben blev i 2014 rangeret som nummer 
27 i Sverige af Golf Digest, og mange spår at 
fremtidens upsala Golfklub bliver en af de 
bedste i Mälardalen, måske i hele Sverige. 
I dag tilbydes her en 18-hulsbane, par 72, af 
mesterskabskarakter, en 9-hulsbane i fuld 
længde, par 35, og en kortere 9-hulsbane, 
par 31, som er en pay and play-bane, meget 
værdisat af nybegyndere og seniorgolfere. 
Inden sæsonen 2013 blev også driving- 
rangen bygget om.

Et GoDt GolFANlæG består ikke kun af 
golfhuller, men også af klubhus, restaurant, 
og komplette omgivelser udendørs. Klub-
ben har derfor endvidere renoveret klub-
huset, restauranten, køkkenet, shop’en og 
udendørsserveringen.

Mange tilfredse gæster besøger klubben i 

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

For mere information om Upsala Golfklub besøg
www.upsalagk.se. For tidsbookning ring 
+46 (0)18-46 01 20 eller besøg www.golf.se.  

løbet af sommeren og tager fra uppsala for at 
spise frokost ude i upsala Golfklub.

2013 blev upsala Golfklub, som sjette klub 
i Sverige, GEo-certificeret (Golf Enviroment 
organization) hvilket indebærer at klubben 
i dag har den højeste miljøcertificering som 
kan opnås i Europa.

Upsala Golfklub – Nr 1 i Uppland.

UppLAnD
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I sæsonen 2014 overgik søderbys og Edenhofs golfklubber til en og samme klub der hedder GolfUppsala. 
sammenlægningen har været meget vellykket og klubben satser hårdt på at udvikle begge anlæg. 
Banerne hedder naturligvis søderby Golf og Edenhof Golf som tidligere.

GolfUppsala 
– klub der satser med to anlæg

SØDErByS GolFANlæG Er SMuKt beliggende i naturskønne  
Näsdalen, kun 7 minutter i bil fra uppsala centrum. 9-hulsbanen 
blev anlagt i midten af 90’erne og er for mange det første møde med 
Søderby Golf. Banen passer godt til træning, både for nybegyndere 
og mere erfarne spillere. Den holdes godt vedlige og har flere ud-
fordrende huller med både vand og bunkers at tage hensyn til. I til-
knytning til banen er der også en drivingrange.

18-hulsbanen blev indviet 2004 og regnes for en af upplands 
bedste baner, kendt for sine fantastiske Penn A4 greens og den om-
givende familiære atmosfære. Banen har et spændende layout og 
mange stratetiske vandhazarder. Vand er i spil på mere end halvdelen 
af banens huller. Den er relativ lang og mange af par 4- hullerne 
er lange og svære. Banen har 5 alternative teesteder for at kunne 

tilbyde spil for alle kategorier af spillere.
Ved 18’ende green ligger Søderbys klubhus med restauranten 

Søderby Golf & Kro, som har aner fra 1600-tallet. I klubhuset ligger 
endvidere en af Sveriges største on-course golfshopper som indgår i 
GolfStore kæden. I de seneste år har Søderby forøget med et flertal af 
nyheder, blandt andet et nybygget studie for custom fitting samt fem 
golfsimulatorer til at udvikle vintertræningen.

I 2012 arrangerede Søderby for femte gang den meget prestige-
fyldte mesterskabsturnering NorDEA tour og fik meget fine udtal-
elser fra såvel amatører som de professionelle spillere.

I 2015 er NorDEA tour tilbage da en af årets fire finaleturneringer 
spilles på Søderby. Klubben har også arrangeret Europatouren for 
handicapgolf ved tre tilfælde.

Hul 18 på Søderby.

UppLAnD
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Söderby Golf AB ejes og drives af ægtefælderne 
Jonas og Gabriella Ekström. Gården har befundet 
sig i familien Ekstöms eje siden begyndelsen af 
1900-tallet.
Söderby Golf AB har siden 2006 også drevet 
Edenhof Golf der ligger i Bälinge, nord for 
Uppsala.
Söderby Golf +46 (0)18-430 19 70
Golfpakker +46 (0)18-430 19 77
Edenhof Golf +46 (0)18-33 41 85
Citybutik +46 (0)18-100 200
www.golfuppsala.se

18-hulSBANEN Er DESIGNEt af Sune linde. 
Banen er af mesterskabskarakter og har 18 
meget spændende og udfordrende huller af 
vekslende karakter. På anlægget er der også 
en meget fin 

9-hulsbane hvor alle kan prøve at spille  
golf, endog uden grønt kort. For kortspils-
træningen er der en stor puttinggreen og et 
pitchområde.

I 2014 blev der ydermere bygget tag over 
en del af drivingrangens udslagsmåtter. her 
finder du også et komplet klubhus med en 
god restaurant, shop og omklædningsrum.

Søderby 
Golf Lodge 
lIGE oVErFor SØDErByS klubhus ligger  
det nye golfhotel Søderby Golf lodge.  
hotellet består af ni 4-sengs lejligheder 
hvor du kan reservere meget prisbillige golf-
pakker med overnatning, golf og middag.

Søderby Golf lodge tilbyder et personligt  
og prisbillig overnatning i naturskønne  
omgivelser kun syv minutter fra uppsala 
centrum og kun et stenkast fra første teested.

lejlighederne er 42 kvadratmeter store 
og har tre værelser: et alrum med (sove)
sofa, tV, køleskab og el-kedel. De har to 
soveværelser med to enkeltsenge i hvert 
værelse. Der er toilet og brus og der er 
trådløst internet i alle værelserne.

Golfpakker 2015
Weekendgolfpakke (tors, fre, lør)    
Golfpakken indeholder 1 overnatning i lejlighed 
med morgenmad, 1 weekend greenfee 
samt en 3-retters middag

Pris per person:
v/4 personer 1.400 SEK
v/ 2 personer 1.600 SEK

hverdagsgolfpakke (søn, man, tirs,ons)
I golfpakken indeholder 1 overnatning i lejlighed 
med morgenmad, 1 hverdags greenfee 
samt en 3-retters middag

Pris per person:
v/4 personer 1.200 SEK
v/2 personer 1.400 SEK

I juni og juli er der sommertilbud på 
hverdagsgolfpakken.
Pris: 995 SEK per person

Edenhof Golf

Søderby Golf Lodge.

Hul 18 på Søderby.




