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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

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
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Innhold 

I år fyller Golfperler 10 år i Sverige! 
Det feirer vi med å gi deg et ekstra tykt 
jubileumsnummer! Vi er utrolig glade og 
stolte over å kunne gi deg et så komplett 
utvalg av svenske golfperler. Det er også 
et privilegium å kunne få presentere noen 
utvalgte norske golfanlegg.

Faktum er at du ikke trenger å reise 
hundrevis av mil eller fly halve jorden 
rundt for å spille legendarisk golf. I Skan-
dinavia har vi mange baner i verdensk-
lasse!

Bortsett fra å fordype deg i vår omfat-
tende golfguide kan 
du også lese om golf-
proffen Alex Noren 
som i år er tilbake 
i storform etter en 
langvarig skade. 

Den flittige leseren 
har også muligheten 
til å vinne en flott 
golfpakke!

God fornøyelse!
Pär Fischerström

Hipp hipp hurra!!

 ALEX NOReN  
 Tillbake på Touren 

 Nordea masters
 På PGA Sweden National
   KONKURRANSE
 Din tur til å vinne GOLFPAKKE

 SUZANN PETTERSEN
 Norges golfdronning

 GOLFPERLENE 
 Din beste guide til våre perler
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TRYCK
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Last ned en QR-kode-app til din mobil og 
scann bildet over, så får du hele magasinet 
direkte på telefon. OBS! Filen kan ta noen 

minutter å laste ned. 

Du kan også lese Golfperler i Qiozk 
– avis- og magasinbutikken for Ipad, 

Iphone og internett.
www.qiozk.com

Golfperler publiseres en gang i året av 
Provisa Sverige AB.
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Alexander Norén, 32 år, ble spådd en lysende karriere og gikk fra første seier i Omega European Masters 
i 2009 til å vinne igjen under Wales Open på Ryder Cup-banen Celtic Manor i 2011. Vi husker også en 

overlegens seier i Nordea Masters på Bro Hof. Men i 2013 skjedde noe som stakk kjepper i hjulene. 

TExT: Linda Eriksson  FOTO: WarrEn LittLE/GEtty imaGEs

VeNStre håNDleDDet Verket, og i november resulterte det i en 
operasjon. Alex var på det beste ranket som 48 i verden, men takket 
være skaden raste han helt ned til en 653. plass. 

– rehabiliteringen tok lengre tid en forventet. Planen var å spille 
turneringer igjen på forsommeren 2014. 

etter noen smertefulle forsøk på å konkurrere måtte Alex trekke 
seg tilbake. å skulle starte rehabiliteringen på nytt var et stort 
tilbakeslag og naturligvis en vanskelig avgjørelse. Men så, etter et 
halvt år med hvile, tøying og trening er Alex endelig tilbake!

Vi har fått se en strålende innledning på 2015 – hvordan er formen?
– Jeg har forsøkt å trene på de tingene som virkelig er utslags-

givende i spillet mitt. Jeg har lagt vekt på å slå litt rettere med driv-
eren, og på den måten ivareta par fem-hullene bedre. Nå trener jeg 
mer fokusert for å forberede meg på de utfordringene som kommer 
i hver enkelt turnering.

Hva er målet ditt i år ?
– Jeg vil reise til de største turneringene og være med i toppen  

i så mange konkurranser som mulig. Det er en utrolig deilig følelse  

– en blanding av spenning og adrenalin som er vanskelig å oppleve 
på noen annen måte. 

 
Hva er den største utfordringen?

– Det er krevende å gå så lenge uten å spille konkurranser. Jeg 
kjente meg rusten, men følelsen forsvant fort når nivået var høyere 
enn jeg hadde sett for meg. Så nå er den største utfordringen å spille 
bra på alle typer baner.

 
Hva slags langsiktige mål har du for karrieren ?

– Jeg vil ha et så morsomt liv som mulig. Jeg elsker å vinne, men 
det er nesten like viktig for meg å være i situasjonen hvor jeg har 
muligheten til å vinne. Det håper jeg å få oppleve så mange ganger 
som mulig i livet. 

 
Hva skulle du gjort hvis du ikke spilte golf?

– Jeg ville spilt i ”korpenligaen” i ping pong, coachet unge golf-
ere og reist. en perfekt blanding av  utfordringer, å kunne hjelpe 
andre og herlige opplevelser. en annen drøm er å kunne konkurrere 
i motorsport! 

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 hAr Det BlItt SPIlt MINSt en europatourkonkurranse 
hvert år i Sverige. I dag kalles konkurransen NOrDeA MASterS og 
i år går det hele av stabelen 4.-7. Juni. Det blir andre gang det skal 
spilles på PGA National Sverige utenfor Malmø, der henrik Stenson 
& co vil kjempe om seieren på links Course.

Blant vinnerne opp gjennom årene finner man tony Jacklin, 
Seve Ballesteros, Greg Norman, Ian Woosnam, Colin Montgomerie,  
Nick Faldo, Vijay Singh, lee Westwood, Adam Scott og luke 
Donald. Ikke mindre enn fem svensker hører også til i det gode 
selskap, nemlig Jesper Parnevik, Jocke haeggman, Peter hanson, 
richard S. Johnson og Alex Norén.

VinnNedtelling til
NORDEA 
MASTERS

Vil du også være med?
Vi har fått fatt i 10 billetter til Nordea Masters som bare venter på 
deg! to av billettene kan bli dine hvis du kan gi oss navnet på de 
som har vunnet de siste fem årene. 

Send svaret på mail til tavling@provisa.se senest 15. Mai. Fortell 
oss også hva du synes er det beste og dårligste ved Golfperler, og 
glem for all del ikke å få med navn, telefonnummer og adresse.

Vinnerne plukkes ut i uke 21 og kontaktes av Golfperler.

Historien med Europaturkonkurransen i Sverige begynte 
med Volvo Open i 1969 på Drottningholm der en visst 
Jack Nicklaus falt på målstreken etter en duell med 
franskmannen Jean Garaialdi. Det var naturligvis Sven 
Tumba som startet det hele.
TExT: pär fischErström  FOTO: nordEa mastErs 2014
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PREMIER
Du kan vinne 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

DETTE GJØR DU: 

1.  Svar på alle seks spørsmålene

1. Hva heter Ringenäs sine ulike 9-hullsslynger?
 2. Hvilken by ligger rett ved Skinnarebo?
3. Hva heter GolfUppsalas to golfanlegg?
4. Hvor mange hull på Kungsbacka har seasidekarakter?
5. Fra hvilket århundre har Knistad Herregård aner?
6. Hvilken kongefamilie, bortsett fra Sveriges, har besøkt Torreby slott?

2.  Fortell hva du synes er det beste og det dårligste med magasinet Golfperler. 
 Vi vil også vite hvor du fikk tak i magasinet.

3.  Velg ut to av de herlige golfpakkene som du aller helst vil vinne.  

4.  Send svaret ditt på mail til tavling@provisa.se. Oppgi navn, adresse og/ eller golfklubb. 
 Svarfrist er senest 27. Mai. 
De heldige vinnerne kontaktes av Golfperler og kommer til å bli presentert på www.golfpaket.com  i løpet av uke 23. 

Lycka till!
  

RÅ golfpakker!
Endelig er tiden inne for årets beste konkurranse. I år konkurrerer du 
om seks fantastiske golfpakker for deg og en venn! Alle premier er for 
to personer og både greenfee og overnatting med frokost er inkludert. 

Vinn
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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

RÅ golfpakker!
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“Den beste 
oppskriften 

er hardt 
arbeid over 

lang tid.
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TUTTA JAGER
nye seire
Hun har to majortitler og utallige seire i bagasjen – Suzann ”Tutta” Pettersen fra Oslo spiller i den øverste divisjonen.

SuzANN PetterSeN hAr I Flere år bodd i Orlando i uSA, der den amerikanske 
kvinneturneringen lPGA er hennes hverdag og jobb. Debuten på lPGA-touren fant 
sted i 2003, men den virkelige gjennombruddsesongen var 2007 da det ble hele fem 
seire. kronen på verket var da hun tronet øverst i lPGA Championship, Suzannes 
første majorseier.

At Suzann Pettersen er i verdenseliten er ingen tilfeldighet. Allerede i 1998 sa 
hun til Nrk i beste sendetid at målet var å bli den beste kvinnelige golfspilleren 
noensinne. Og hun er på god vei. I 2013 vant tutta sin andre majortittel i evian 
Championship, og samme året ble det fire nye seire på lPGA-touren. Dessuten 
vant hun Solheim Cup og avanserte til andreplass på verdensrankingen.

Nå er sesongen 2015 i full gang. I starten av april spilles årets første major på 
Mission hills i California. Mye taler for at det blir en kamp mellom Suzann, den 
nye verdenseneren lydia ko fra New zealand, Anna Nordqvist, et knippe asiatiske 
spillere og noen amerikanske med Stacy lewis i spissen.

Vi var så heldige å få stille noen raske spørsmål til den store norske stjernen 
mellom turneringene. 

Hei Suzann! Hva er målene dine for i år?
– Målet er å spille bra golf og vinne turneringer.

Du ble proff allerede som 19-åring – hvordan jobber du for å utvikle deg som spiller?
– Man er jo hele tiden i utvikling. Den beste oppskriften er hardt arbeid over lang tid.
 

Har du noen gang hatt en svak periode og hvordan håndterer du det?
– Som profesjonell spiller er det ganske naturlig at man har sine ”ups and downs”.  

De dårlige periodene håndterer man ved helt enkelt å akseptere dem, og i stedet ha 
fokus på det man gjør og arbeidsoppgavene.

Hvilken av alle dine seire rangerer du høyest?
– Det er vanskelig å si. hver eneste turnering er viktig! 

Hva er din absolutte favorittbane å spille på, og hvorfor?
– St Andrews er en spesiell bane med mye historie. 

Hva er forskjellen på å konkurrere individuelt og på lag, som for eksempel i 
Solheim Cup?

– å spille på at lag er gøy fordi det er god stemning, og man spiller like mye for 
lagkameratene som for seg selv. 

I år og neste år er det spennende lagkonkurranser med Solheim Cup og OL i Rio. 
Vet du hvem du skal spille sammen med i OL?

– Det er to spillere som for være med til rio. Jeg håper selvsagt at jeg tar en av 
plassene. Det blir en tøff kamp om den andre plassen mellom flere gode spillere som 
virkelig er på gang.

 Vi i Golfperler har minner fra da du spilte på 
Drottningholm i 2003. Du satte en suveren bane-
rekord og spilte særspill om seieren. Hvordan 
husker du det selv?

– Banerekorden kom på siste runden da jeg spilte 
62, som fortsatt er min laveste score i karrieren. Det 
tok meg til særspill mot Sophie Gustafson som jeg 
dessverre tapte. Men vi var to slag foran en viss 
Annika Sörenstam.

 
Er den noen andre konkurranser i Sverige som du 
har spesielle minner fra?

– Solheim Cup i Barsebäck 2007 var en helt utro-
lig opplevelse. Det var så mye folk der og fulgte med, 
og en helt unik atmosfære. Det sammen med at  
europalaget vant gjorde det til en spesiell opplevelse.

SUZANN PETTERSEN
alder: 33 år
kallenavn: Tutta
Bor: Orlando, Florida
hjemmeklubb: Bay Hill
yrke: Profesjonell golfspiller
aktuell med: Trening og mer trening
meritter: 21 internasjonale seire, inklusive to Majors
det du ikke visste om meg: Jeg elsker sport!
svensk golfperle: Bro Hof
norsk golfperle: Oslo Golfklubb

TExT: Linda Eriksson  FOTO: nikE, GEtty imaGEs
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MIklAGArD lIGGer I ullensaker kommune,  
et område med sterke historiske tradisjoner  
helt tilbake til vikingtiden. Navnet ullensaker 
stammer fra det norrøne ullinshof.  Mikla-
gard er det norrøne navnet på Istanbul,  
historisk kjent som et viktig handelssentrum.  
Golfbanen har et spennende særpreg da alle 
hullene på banen har fått navn etter norrøne 
guder og konger. klubbhuset og anleggets 
design er tilsvarende inspirert av den norrøne 
historien. 

På Miklagard opplever du en atmosfære 
preget av ekte lidenskap for golf. Dette gjen-
speiles i servicen som ytes – du møter et 
vertskap som er genuint opptatt av din golf-
opplevelse. 

MIklAGArD er eN relAtIVt åpen bane med 
brede fairwayer omkranset av små og store 
spektakulære bunkere. enkelte hull har skogs- 
områder i spill, og andre har små “innsjøer”. 
Felles for dem alle er at du avslutter på 

Miklagard Golf – ”the Passion of Golf”
– This is a breathtaking course as impressive as its Norwegian viking story. Robert Trent Jones Jr

store kvalitetsgreener. Miklagard har alltid 
vært kjent for greenkvaliteten, som uten 
beskjedenhet kan sies å være i verdensklasse. 
Du vil glede deg til å avslutte på greenene, og 
golfopplevelsen blir meget spesiell. 

Mesterskapsbanen har fått mange ut-
merkelser for sin kvalitet og sitt design. 
Banen er kåret til Norges beste, og er inne på 
topp 100 i europa.

MIklAGArD hAr GreSSutSlAG på driving-
rangen med kvalitetsballer av typen titleist 
NXt. På treningsfeltet kan du benytte nær-
spills – og wedgeområdet, to store trenings-
greener, korthullsbane og svingstudio.  
Ønsker du dine køller optimalt tilpasset for din 
sving – besøk titleist National Fitting Center.  
trenger du noen svingjusteringer – kontakt en 
av klubbens tre PGA Professionals for hjelp.

“Noen ganger er det helt all right” – å 
nyte golfrunden i en av våre GPS golfbiler 
med bagcover og isbøtter.

Golfshopen er “nervesenteret” på Miklagard.  
her finner du alt du måtte trenge av utstyr,  
og all informasjon som er nødvendig. her 
finns flotte garderober med dusj, og to store  
møterom som står klare for dine business-
møter. 

Avslutt dagen i klubbens koselige restau-
rant. Nyt deilig mat og drikke på terrassen, 
mens du ser golfspillere utfordre hull 18. 

restauranten har alle rettigheter, her 
mangler intet.

Miklagard Golfklubb
Væringveien 24, 2040 Kløfta
For booking ring 063-94 31 00 
eller mail tore@miklagardgolf.no.
For mer informasjon besøk www.miklagardgolf.no.



13

norge

Losby – en særegen golfopplevelse!

ANleGGet BeStår AV 27 hull (18+9), driv-
ingrange og gode treningsfasiliteter. en av 
landets beste proshopper er også et pop-
ulært tilholdssted på vinterstid med fem golf-
simulatorer. 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 svenske 
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 å ha satt bane-

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

rekord 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 
birdiemulighet 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.

NIhullSBANeN VeStMOrk har en spen-
nende layout, og kan by på en morsom runde 
uansett nivå. Banen brukes mye av nybegyn-
nere og unge, men hvem som helst kan få 
testet sine ferdigheter her. 

Banen er åpen for pay og 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 067-92 33 40
eller mail info@losby.no.
www.losby.no
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lArVIk GOlFkluBB lIGGer På veien til Stavern, bare tre kilome-
ter fra sentrum. Den vakre 18-hullsbanen er rangert blant topp 
fem i Norge. Banen er designet av den svenske banearkitekten Jan 
Sederholm og er en parkbane med seaside-preg. lengden, vinden, 
roughen og de strategisk plasserte vannhindrene og bunkerne gjør 
at spillere på alle nivåer kan finne en utfordring her. 

larvik har en av Norges lengste sesonger for Golf. Banen holder 
internasjonal standard og har stått vertskap for både ladies european 
tour 2009 og european Challenge tour 2006. Verdensstjerner som 
Colin Montgomerie, John Daly og Jesper Parnevik har spilt på larvik. 
Også Suzann Pettersen har hentet hjem troféer herfra.

larvik Golfklubb har dessuten et fint trenings- og rekreasjons-
område med en 9-hulls kortbane, putting green, gressutslag, matte- 
utslag, øvingsbunker og pitchområde. 

Larvik 
Golfklubb 
– lang spillsesong i Norge
Larvik Golfklubbs 18-hullsbane er hjørnestenen 
i et av Norges fineste golfanlegg.

Larvik Golfklubb
Stavernsveien 232, 3267 Larvik, Norge
For å booke tid ring 033-14 01 40 eller 
send mail til post@larvikgolf.no.
For mer informasjon besøk www.larvikgolf.no.

Farris Bad Golf & Spa

Farris Bad
Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik
For spa og booking ring 0815-58 700 eller send mail til 
booking@farrisbad.no. For mer informasjon besøk www.farrisbad.no.

Farris Bad golfpakke
Overnatting pluss greenfee fra 1 195 NOK. 
Pakken inkluderer overnatting, greenfee, frokost golfkit, baguettelunsj, 
inngang til spa, badekåpe, tøfler og forfriskninger i spaet.

NOrGeS BehAGelIGSte hull 19 heter Farris bad. Det luksuriøse 
kurhotellet Farris Bad ligger rett ved larvik Golfklubb og tilbyr deilig 
avkobling etter fullført runde. her kan du legge virkeligheten fra deg 
for en stund og forsvinne inn i din egen verden. Du bor på et vakkert 
rom med fantastisk utsikt over Stavern og Svenner fyr. en del rom 
har til og med store verandaer. Men hotellets hjerte er likevel den 
berømte spa-avdelingen. Spaet er med sine 2 500 kvadratmeter det 
største og best utrustede i Norden. her kan du unne deg uovertrufne 
spabehandlinger eller bare koble av i boblebadet eller badstuen  
etter 18 hull med golf. 

På Farris Bad ønsker du velkommen av profesjonelle spatera-
peuter som utfører en rekke ulike behandlinger, som for eksempel 
kroppsmassasje og ansiktsbehandlinger, samt parmassasje.

hotellet har fine konferansemuligheter med møterom, busines-
senter og konferanselokaler. I restauranten serveres sunn og lekker 
mat og drikke, mens baren Waterlounge tilbyr drinker, aperitiffer 
og småretter.
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STIKLESTAD – med enestående fjordutsikt

StIkleStAD er relAtIVt SMAl, med krev-
ende rough, og trærne som omgir fairway 
kan skape problemer for den som får en 
dårlig treff. De første ni hullene ligger i skog- 
en og er den korteste av de to slyngene. 
Presisjon er viktigere en lengde på de fleste 
hullene. et unntak er det sjette hullet, et 
par 4-hull som måler 390 meter fra tee og 
svinger markant til venstre. Strategien er en 
velplassert drive, og deretter går innspillet 
oppover. Se opp for den vakre dammen som 
ligger gjemt og fanger opp innspill som er 
for korte og svinger mot høyre. 

Stiklestads golfbane er kupert og ligger på en odde langt inne i Trondheimsfjorden. Banen som ble innviet i 
2008 er designet av Jeremy Turner, og ansees av mange som en av de mest utfordrende golfbanene i Norge.

De siste ni hullene liger mer eller mindre 
åpent, og har en storslagen utsikt over  
fjorden. her er det flere virkelig fine golf-
hull. På det tolvte hullet ligger utslaget 
høyt. hullet spilles i nedoverbakke og bøyer 
av mot venstre hele veien fra tee til green. 
Både utslaget og andreslaget krever presi-
sjon for å at man skal få mulighet til å spille 
seg inn på greenen med det tredje.

Det 225 Meter lANGe hull 13 er det leng-
ste par 3-hullet i Norge. Dessuten skråner  
terrenget oppover og det kreves et mektig 

Stiklestad Golfklubb
Sörskagveien 2, 7655 Verdal, Norge
For booking ring 0918-26 010, send mail 
til  klubbpost@stiklestad-golfklubb.no.
 For mer informasjon besøk www.stiklestadgolf.com.

godt treff for å nå fram. Av de avsluttende 
hullene stikker nummer 16 seg virkelig ut. 
Det er et relativt kort par 5 i nedoverbakke. 
Greenen er bølgende, og dessuten inn-
bunkret, men mulig å nå på to slag av den 
som slår langt og er risikovillig. 

Avslutningshullet er et kort par 4, med fem 
strategisk plasserte bunkere og en green med 
tre platåer. Vanskelighetsgraden avgjøres i 
stor grad av hvor flagget er plassert. etter 
spillet bør du ta deg god tid til å nyte et måltid 
eller en avslappende drink, og ikke minst den 
fine utsikten over trondheimsfjorden, fra bal-
kongen til Stiklestads sitt fine klubbhus.

norge
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Falsterbo
her leGGer NAtureN premissene for en 
ekte golfopplevelse.

Det sandholdige underlaget bidrar til de 
delikate fargene. Fairways og foregreen er 
klipt lave. De faste, raske greenene er vel 
voktet av bunkere, men har også åpninger 
for lave innspill. I roughen kan du få ”sand-
ete” forhold. I tillegg er det vinden å ta  
hensyn til. Alt dette innbyr til kreativ golf. 
Med distinkte slag blir du venn med vinden. 
I de tynne roughene kan det lønne seg å 
spille offensivt, og i blant kan pitch-and-run 
være det beste valget ved innspill.

Banen er også Skandinavias mest traffik-

erte luftrom – med tanke på trekkfugler. I 
løpet av et par måneder fra slutten av au-
gust av kommer et stort antall fugletittere til 
Falsterbo for å beundre trekket. til og med 
i årets øvrige måneder er det mange natur-
venner som spaserer langs veien mot fyret 
og ule Nabbe, den ytterste spissen.

SKÅne

FlOMMeN er eN GOlFBANe på klassisk 
linksgrunn. Den strandnære banene preges 
av vær, vind og de naturlige vannsystemene 
som heter Flommen.

Banen er godt tilrettelagt i sjøsystemet, 
noe som får spennende konsekvenser for 

golfspilleren, da den preges av vann og vind. 
Det unike naturvernede våtmarksområdet 
har skapt rikelig med vannhindere. Flommen 
er en virkelig utfordring for alle golfere – du 
kan miste ballen i vannet på samtlige 18 hull. 
hvert eneste hull har et navn med tilknyt-
ning til banen.

klubben ble etablert allerede i 1935 av lokale 
caddies, noe som gir Flommen Gk en lang og 
rik historie. her ønsker man gjester velkom-
men, og atmosfæren er åpen og avslappet, noe 
som settes pris på av golfere i alle aldre.

Flommens golfrestaurant tilbyr fersk og 
vellaget mat i vakre omgivelser. her finner 
du noe til alle anledninger, lunsj, middag, 
høytider, konferanser og bedriftsgolf.

Flommen

Hvis du vil kombinere det beste fra to verdener, altså suverene golfbaner og unik natur, så er Falsterbonäset den 
perfekte plassen for deg. Her kan du spille golf stort sett året rundt, da vinteren som regel er mild. Linksbanene på 
sand og myrgrunn og fantastiske vite strender gjør dette til en opplevelse utenom det vanlige. 

Linksperler på Falsterbonäset

Ljunghusens Golfklubb.

Flommens Golfklubb.
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Falsterbo Golfklubb, Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo
For å booke tid ring +46 (0)40-47 00 78 
eller send mail til info@falsterbogk.se. 
For mer info se  www.falsterbogk.se.

Ljunghusen

SKÅne

lJuNGhuSeN er eN AV Sveriges eldste 
golfklubber. klubben ble grunnlagt i 1932 og 
ble i 1965 den første i Skandinavia med 27 hull.

Banen er en av få ekte linksbaner i 
Sverige, bygget på et underlag av sand fra 
tiden da landskapet her lå på havets bund. 
her kan man som regel spille året rundt  
– takket være den drenerende sandgrunnen.

Banen ligger i et naturreservat og tett 
inntil et fredet våtmarksområde. Flere av 
hullene grenser til Østersjøens hvite sand-
strender, med flott utsikt over havet. 

klubbhuset er moderne, med en fin res-
taurant, stort klubbrom og møterom – alle 
sammen med utsikt over Østersjøen og golf-
banen. restauranten er en av Skånes beste 
kroer, uansett kategori. I klubbhuset finner 
du også shop med godt utvalg. 

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

Flommens Golfklubb, Fädriften, 239 40 Falsterbo
Ring +46 (0)40-47 50 16 for å booke tid 
eller send mail til reception@flommensgk.se.
For mer info se www.flommensgk.se.

Hotel Gässlingen

Ljunghusens Golfklubb, Kinellsväg, 236 42 Höllviken
Du booker tid online via Min Golf 
eller på telefon +46 (0)40-45 80 00. 
For mer informasjon se www.ljgk.se.

hOtell GäSSlINGeN er et lite hotell med 
store muligheter, rett ved havet i hjertet av 
Skanör. her her man de beste forutsetninger 
for avslappende golfhelg. 

Bo i nærheten av noen av Sveriges 
vakreste golfbaner og nyt “Skånsk verdens-
mat” tilberedt av noen av landets beste 
kokker. Dagen blir komplett med når man 
finner roen i relaxavdelingen – en uslåelig 
opplevelse. 

Näsets beste golfhotell tilbyr en atmos-
fære som kan nytes av både golfentusiaster, 
par og grupper. her finner du 29 rom, hvorav 
tre suiter, utendørsbasseng, fire konferanse-
saler og restaurant med 120 plasser. et beøsk 
til vakre Skanör gjør at man alltid føler seg 
velkommen.

Golfpakke på Hotell Gässlingen
Følgende er inkludert:
–  Del i dobbeltrom inkl. frokost
–  En greenfee på Ljunghusen eller Flommens 
 golfbane
–  Ettermiddagskaffe, te og hjemmebakte   
 scones 
–  Femretters middag
–  Badekåpe og tøfler på rommet 
–  Fri tilgang til utendørsbassenget og relax  
 avdelingen.
Pris fra 1 795 SEK/natt/person i dobbeltrom. 
Vær oppmerksom på at 200 SEK/person kommer 
i tillegg for Falsterbo Golfklubb.
Pakken er ikke tilgjengelig i perioden 
19/6-9/8-2015.
Book allerede i dag på +46 (0)40-45 91 00 
eller info@hotellgasslingen.com.
Unn deg litt luksus med en behandling i 
Gässlingens Thailandske Na´Jaa SPA.
For mer informasjon se www.hotellgasslingen.com.

– en skjult perle 
golfgjester kommer 
tilbake til

1909

Falsterbo Golfklubb.
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Dette er helt klArt et annerledes an-
legg. til venstre ligger den siste greenen på 
lakes Course og til høyre den siste på links 
Course. Midt i blikkfanget rett frem står det 
storslåtte klubbhuset. PGA Sweden National 
i Bara er et av de heftigste golfanleggene i 
Nord-europa. klubben ligger halvannen mil 
øst for Malmø.

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

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

lAkeS COurSe, der Nordea Masters kom-
mer til å bli avgjort 4. til 7. juni har en hel del 
vann. Banen har preget til en parkbane, og 
er derfor ikke like kupert som links Course. 
Avslutningen er steintøff, og det er grunn 
til å tro at mange turneringer avgjøres på 
lake sitt siste hull. Par fem-hullet, med vann 
langs hele venstrekanten, har en oppbygget 
green som gjør at en landing til venstre 

Europatouren kommer til PGA Sweden National 4-7 juni. Gjør som Henrik 
Stenson – kom og spill! Eller hvorfor ikke passe på å bo noen netter i et 
at av klubbhusets suiter?

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

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

i skråningen ubønnhørlig resulterer i et 
bløtt møte.

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

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

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

Gjør som Europatouren 
– spill på PGA Sweden National

SKÅne
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Gjør som Europatouren 
– spill på PGA Sweden National

käVlINGe GOlFkluBB er en skånsk perle 
ved kävlingaelvas daler, omsluttet av åpne 
landskap og dyrket mark. under årenes løp 
har klubben plantet tusenvis av trær og 
busker, noe som i dag gjør at banen har en 
herlig parkkarakter.

De siste årene har 18-hullsbanen blitt 
bygget om for å gi flere kategorier spillere 
en herlig golfopplevelse. Banen er lett å ta 
seg fram på, uten store høydeforskjeller, 
men det er selvfølgelig mulig å leie golfbil 
for den som måtte ønske det. Banens smarte 
layout rundt hele klubbhusområdet gir deg 
stor fleksibilitet, og valget mellom å spille 9, 
14 eller 18 hull – perfekt for bedriftsgolf eller 
grupper, da en shotgunstart aldri er langt 
unna når man står i klubbhuset!

DeN Nye MODerNe korthullsbanen har på 
kort tid blitt svært populær. her kan nybe-
gynneren ta sine første steg mot et liv som 
aktiv golfer, men også den rutinerte golf-

På morgenen 4. desember 1676 krysset de svenske troppen den frosne Kävlingeån for å møte “dansken” i 
Lund. Det var opptakten til Slaget ved Lund der Karl xI beseiret Christian V i den Skånske krigen. I dag er det 
betydelig roligere på her, kanskje bortsett fra ett og annet “fore”

spilleren vil ha glede og nytte av nærspill-
treningen som tilbys.

käVlINGe GOlFkluBB tilbyr gunstige golf-
pakker med overnatting på samarbeids- 
hoteller. På den populære campingen bor du 
nær klubbhuset i et fint skånsk gårdsmiljø. 
Fra kävlinge Golfklubb er det enkelt og raskt 
å ta seg til større steder som lund, Malmø og 
helsingborg, både med bil og tog. toget til 
lund tar faktisk bare ti minutter, og du kan 
befinne deg i københavn i løpet av en time. 

I klubbhuset serveres vellaget og god 
mat, et perfekt sted å sitte på verandaen og 
nyte kveldssolen i gode venners lag.

Golfshopen er med sitt store utvalg an-
sett av mange som en av Skånes beste golf-
butikker – her går man aldri ut tomhendt. 
Du finner et rikt utvalg av golfprodukter i 
alle kategorier, og fine, funksjonelle klær fra 
ledende varemerker. Det er også mulig å leie 
alt man trenger i golfshopen.

Kävlinge GK, Harrievägen 120, 244 33 Kävlinge 
For å booke tid ring +46 (0)46-73 62 70 
eller send mail til kansli@kavlingegk.com. 
For mer info besøk www.kavlingegk.com.

Kävlinge golfklubb 
– spill på historisk grunn og opplev en naturskjønn og utfordrende 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!”

SKÅne

Book | Telefon: +46 (0)46-287 11 05 | Mail: reservation.lund@elite.se | www.elite.se/lund 
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BOkSkOGeNS GOlFkluBB hAr to 18-hulls-
baner som ligger mellom torups Nygård og 
sjøen yddingen, en 20 minutters biltur uten-
for Malmø. Innkjørselen til golfklubben har 
ofte blitt kalt den ”vakreste ankomsten til en 
svensk golfbane”.

Greenene holder meget høy kvalitet og er 
raske, men har ulike særpreg, noe som også 
er målet. Gamle banen skal være parklignen-
de, mens Nye banen er en ”naturbane”. Beg-
ge banene har samme høye kvalitet og finish.  

Nye banen byr med sin kuperte profil 
på en enestående naturopplevelse. Gamle 
banen har under flere tourspill blitt satt 
pris på av toppgolfere fra hele verden, og er 
etter ombygging av greener og greenom-
råder blitt en mye vanskeligere og utford-
rende opplevelse.

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

Bokskogen samarbeider med Scandic hotell 
i Malmø, og en hel del andre hoteller i nærområdet. 
Maderiet vant ”Sørsveriges beste golfrestaurant 
2013”.

For å book tid ring +46 (0)40-40 69 00
eller mail info@bokskogen.com.
For mer info besøk www.bokskogen.com.

til trening tilbys det en toppmoderne driv-
ingrange med 9 målgreener, instruktører, 
en sekshullsbane og en treningsbane med 
fire hull.

GAMle BANeN hAr Vært en utfordring for 
mange kjente spillere. her vant tony Jacklin 
SeO i 1973, Seve Bellesteros og howard Clark 
spilte utfordrermatch i 1979 og Mike harwood 
og ronan rafferty hevet listen når han i 1989 
og 1990 hadde vunnet europatour turne- 
ringen PlM Open. På Gamle banen har det 
også blitt spilt europatour, Challengetour, 
Nordeatour finaler, VM og eM.

leser man i historiebøkene kan man 
konstantere at Bokskogens Gk ligger på  
historisk mark. Den 13. Desember 1963 ble 
klubben grunnlagt under navnet Bokskogens  

Golfbaneforening, og utviklingen av Sveriges 
mest moderne golfanlegg hadde begynt.

I kluBBhuSet – et FINt gammelt gråsteins- 
bygg – finner du garderober, restaurant, golf- 
shop og moderne konferanserom. Det er 
veldig god tilgjengelighet på begge banene, 
og det er ikke vanskelig å få spilletid. 

Maderiet på Bokskogen driver restaurant, 
i fantastiske omgivelser. Midt ute i skogen 
tilbys alle en matopplevelse, uansett om du 
spiller golf eller ikke.

SKÅne
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SKÅne

rett uteNFOr häSSlehOlM, nord i Skåne, 
ligger Skyrup Golf & hotell som de siste 
årene virkelig har tatt steget og utviklet seg 
til et komplett anlegg med golfbane, hotell 
og restaurant. her får du både en golf- og 
naturopplevelse på en og samme gang, mens 
du spiller på en bane i mesterskapsklassen. 
Skyrups golfbane tilhører en av Skånes 
vakreste golfbaner. Den har vakkert og vari-
ert terreng, som veksler mellom park, sjø 
og skog. Banen ligger inntil Finjasjøen, og 
et par av hullene spiller helt ute ved sjøen – 
med en herlig utsikt som bakteppe. resten 
av banen bølger frem og veksler mellom 
skog- og parkpreg. Dette er en risk/reward-
bane som egner seg godt til matchspill, tak-
ket være sine mange vannhindre som er 

Ved foten av Matterödsåsen og med utsikt over Finjasøen 
midt i Snapphaneland ligger denne skånske golfperlen.

strategisk plassert for bedre spillere. Den 
som er litt mer uerfaren får en behagelig  
runde hvor man alltid finner igjen ballen i 
roughen, og har gode muligheter til å få et 
godt resultat.

hull 14 er anleggets signaturhull, som 
dessuten er avbildet som bokstaven S i 
klubbens logo. Overnattingsmuligheter og 
klubbhus finner du bare 50 meter fra første 
tee i fantastiske og historiske lokaler med 
aner helt tilbake til 1700-tallet. hotellets his-
torie strekker seg helt til 1400-tallet, med et 
idyllisk miljø og enestående utsikt over både 
golfbanen og sjøen.

her kan du virkelig unne deg det lille 
ekstra, og nyte bra golf, god mat, fine over-
nattingsmuligheter og en bit svensk historie.

Skyrup Golf & hotell 
– med greener i mesterskapsklassen

Skyrup GK, Herrgårdsvägen 35, 282 95 Skyrup 
For booking ring +46 (0)451-531 11 eller send 
mail til info@skyrupsgk.se. For mer info besøk 
www.skyrupsgk.se.

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

FRÅN...

845:-
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ArASlÖVS GOlFPAkke har raskt etablert 
seg blant Sveriges mest populære og retter 
seg mot gjester som leter etter en pakkeløs-
ning der opphold, golf og mat er å finne på 
et sted. Golfen er naturligvis i sentrum, men 
som gjest kan du også forvente opplevelser 
for både øynene og magen.

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

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

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

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

På ArASlÖV FINNer Du også en førsteklass-
es restaurant med åpningstider fra tidlig om 
morgen til sent på kveld. her serveres alt fra 
frokost til golfpakkens treretter ”fine dining-
middag” på kveldstid. I restauranten ønskes 
man velkommen inn i en rolig atmosfære 
med mat som kompletterer golfopplevelsen. 
På begge banene er det kiosker med bredt 
utvalg.

Araslövs golfhotell har fin utsikt over den 
søndre banen og Araslövssjøen. I fine rom 

kan man lade batteriene på best mulig måte 
før morgendagens golfrunde. Alle rommene 
ligger på bakkeplan, med egen parkering og 
privat uteområde. Golfkanalen er selvføl-
gelig å finne i tV-tilbudet.

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

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

HELDAGSGREENFEE • 36 HÅL
BO PÅ BANAN • FRUKOSTBUFFÉ

TRERÄTTERS MIDDAG
Pris från

995 SEK

SKÅne
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VASAtOrPS GOlFkluBB tIlByr 54 unike 
hull, på fire ulike baner av variert karak-
ter. Fra den skrånende nihullsbanen Västra 
9:an, med suverene muligheter for innspills-
trening til tournament Course (tC) som 
krever et helt annet strategisk tankesett.

tC er en mesterskapsbane med links-
profil. Banen er 6 700 meter fra bakerste tee 
og seks tees per hull. Spillstrategien endrer 
seg betraktelig avhengig av hvilken tee du 
velger å spille ut fra. De siste årene har tC 
vært rangert som en av Sveriges aller beste 
baner av Golf Digest. Signaturhullet 13 har 
et krevende utslag der taktisk lengde pre-
mieres fra tee, mens presisjonen kreves inn 
mot greenen. hullet er kåret til et av de 18 
beste hullene i Sverige av Svensk Golf.  

Classic Course (het tidligere Gamle 
Banen) er designet av fremgangsrike Steve 

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

Forrest som også skapte tC. Med både  
løv- og barskog minner vakre Classic Course 
i dag om de klassiske britiske banene.

VASAtOrPS GOlFkluBB hAr en lang his-
tore med golf på høyeste internasjonale nivå.  
her har spillere som Greg Norman, Steve  
Ballesteros og Sandy lyle vunnet europa- 
tourens Scandinavian enterprise Open 
(SeO). I 2002 utklasset Annika Sörenstam  
sin motstandere her – under ladies european  
tour-turneringen Compaq Open.

I 2014 hadde ladies european tour (let) 
igjen premiére på Vasatorps Gk. turneringen 
helsingborg Open ble en suksesss både med 
tanke på spill og besøkende. 

klubben står vertskap for turneringen 
i minst tre år, og 3.-6. september kommer 
fjorårets vinner, Dewi Schreefel fra Neder-

Med TC sikrer klubben seg 19. plass i magasinet 
Golf Worlds prestisjetunge liste over kontentinale 
Europas 100 beste golfbaner, i tillegg til en 
plassering på The Rolex World´s Top 1000 Golf 
Courses.
Vasatorps Golfklubb 
Vasatorpsallén, 253 54 Mörarp.
Booking www.vasatorpsgk.se eller telefon 
+46 (0)42-23 50 58. Les mer www.vasatorpsgk.se. 

land, tilbake for å forsvare tittelen.

På trOSS AV SIN betydelige størrelse og 
spillvariasjon utmerker Vasatorps Golfklubb 
seg som en varm og tilgjengelig klubb. 
Avstandene mellom baner, hull, klubbhus 
og parkering er korte, og anlegget oppleves 
som svært godt planlagt og utformet. 

I klubbhuset finner man den populære 
restauranten som lokker både spillere og an-
dre besøkende. På menyen står alltid dagens 
rett og dagens suppe, med en pastarett eller 
vegetarrett som andre alternativer. 

I klubbens Golfshop finner du et rikt ut-
valg med alt du måtte trenge for å få ennå 
mer ut av din golfopplevelse, uansett om du 
er nybegynner eller golfspiller på toppnivå. 
De kunnskapsrike ansatte guider deg gjerne 
gjennom alle valgmulighetene. 

Vasatorps Golfklubb              – Skandinavias beste golfopplevelse
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menneskemengder til Båstad.
her finner du to baner med ulik karak-

ter. Den tradisjonelle Gamle banen og den 
utfordrende Nye banen. Med en bra res-
taurant og gode treningsmuligheter er 
Båstad Golfklubb det perfekte stedet for 

meren er dette en av Sveriges heteste 
metropoler. Da er pulsen høy, og folke-
vrimmelen tett på stranden, i havnen og 
i byen. tennisturneringen Swedish Open 
spilles på banene som ligger i forbind-
else med hotel Skansen og lokker store  

Båstad
årStIDeN PreGer OPPleVelSeN og gjør 
at du kan komme på besøk flere ganger 
og alltid bli møtt av noe nytt. På som-

Bjäres vakre, kuperte landskap kan forklares ved at halvøyen er en del av Hallandsåsen. Fra strandengene i sydvest via 
den bratte nordkysten og til Hallandsåsens høyeste topp er høydeforskjellen på 150 meter. Landskapet er variert, med 
naturlige beitemarker, fruktåkre, løvskog, raviner, bølgende daler, golfbaner og kulturlandskap med levninger fra  
bronsealderen. Høyt oppe på åsen med herlig havutsikt venter grønne, bølgende golfbaner. Totalt finnes det seks golf-
baner på Bjäre, alle av virkelig høy klasse, uansett om de tilhører en mesterskapsbane eller ligger i midten av en epleåker.

SKÅne

BJÄREHALVØYEN 
MED GOLF OG HAV
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en hel dag med golf. Den Gamle banen 
er en klassisk parkbane i vakker og passe 
kupert terreng. her er det viktigere med 
finesse enn rå og brutal styrke. I 1990 sto 
den nye mesterskapsbanen signert tommy  
Nordström klar. I dag har banen fått et 
mildere preg enn når den ble bygget, 
men fortsatt er det en virkelig herlig ut-
fordring der spillere i alle kategorier for 
brukt hele repertoaret av slag.

tOrekOV hØrer SAMMeN med havet. lyset  
fra himmelen og havet flommer ekstra 
generøst inn over den ytterste spissen av 
Bjärehalvøyen. links tilbyr havutsikt mot 
alle kanter.

Nede ved engene på stranden ligger  
torekovs Gk, en klassisk linksbane som byr 
på stor variasjon i spillet og en herlig og 
uforutsigbar havbris. Banen har i mange 
år plassert seg høyt opp på GolfDigest 
sin 50-beste liste. klubben har løftet frem 
følelsen av hvordan områdene rundt golf-
banen en gang i tiden så ut, og i flere år 
har man jobbet med å tydeliggjøre og for-
sterke banens linkskarakter.

I torekov kan du koble av, bare være, 
og glemme alt som du ellers burde gjøre.  
ettersom byen er liten, har man naturen tett 
på, og det er lett å leke, mosjonere og sette 
av tid til rekreasjon både i og ved havet.

SKÅne

Torekov Torekov Hotell
MeD Nærhet tIl flere golfbaner og med 
havet som nabo ligger torekov hotell. Den 
eldste delen av hotellet stod ferdig i 1980.

På starten av 2000-tallet ble hotellet 
bygget om til et anlegg med konferanse-, 
SPA- og restaurantfasiliteter. 

torekov hotell har i dag 54 dobbeltrom, 
suiter inkludert, møtelokaler, SPA, gym og 
varme japanske bad utendørs. 

Maten på torekov hotell er kjent langt 
utenfor Bjärehalvøyens grenser. hit kom-
mer folk fra hele landet for å nyte velsmak-
ende matretter. På kjøkkenet lages tradi-
sjonelle retter med en nordisk tilknytning. 
under alle årets fire årstider preges menyen 
av lokale råvarer. 

På torekov hotell kan du kombinere 
en herlig golfopplevelse med avslapping 
i hotellets SPA, spaserturer i naturen og 
nydelige smaker som bør nytes.

Hotel Skansen
hOtel SkANSeN lIGGer midt i Båstad, 
et steinkast fra havnen og rett ved de 
berømte tennisbanene. hotellet har aner 
helt tilbake til 1877 da huset ble oppført 
som et maislager. På 1920-tallet ble det 
bygget om til hotell og har siden vært en 
møteplass for bade- og tennisgjester.

I dag er hotel Skansen en sjarmerende 
blanding mellom gammelt og nytt. 

hotellet har med tiden blitt bygget ut 
til et moderne SPA-hotell med en populær 
vinterhage og et praktfullt SPA-anlegg. 

hotellet har 173 rom og tilbyr senge-
plass til 320 gjester. Følelsen av å spas-
ere på den 60 meter lange trebryggen til 
kaldbadshuset er noe helt spesielt. Der 
kan du duppe deg i havet, for så å nyte 
Skansens japanske pool og badstu med 
blikket festet på horisonten.

 Med utsikt over havet ligger stilfulle 
restaurant Sand. her er det plass til 250 
gjester og under tennisukene i juli er 
Sand det hotteste stedet å være. Menyene 
endrer seg med årstidene og har lokale 
produkter i fokus. 

”On Time”
Alle starttider sesongen igjennom er 
tilgjengelig via online booking. Kun et fåtall 
av tidene er reservert for medlemmer og 
aldri har det vært lettere å booke starttid på 
Båstad Golfklubb. 
For mer informasjon besøk www.bgk.se
eller ring +46 (0)431-783 70.

Golfpakke Torekov Hotell – 1 døgn
Book en luksuriøs golfpakke!
Pakken inkluderer en overnatting i dobbelt-
rom, frokostbuffé, 2-retters middag, SPA med 
badstu, varme bad og japanske utendørs- 
basseng, i tillegg til en greenfee på Båstad GK 
eller Torekov GK.

Pris 1 795 SEK/natt/person i dobbeltrom.

Golfpakke Torekov Hotell – 2 døgn
Samme luksuriøse golfpakke med to deilige 
overnattinger og to greenfees på Båstad GK 
eller Toreskov GK. Du får dessuten taxi både 
til og fra en av golfrundene. 

Pris 3 195 SEK/natt/ person i dobbeltrom. 

Begge pakkene tilbys hele 2015 
bortsett fra under Swedish Open uke 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 ekstra.
Helgepakke med ankomst fredag eller lørdag.
I pakken inngår en overnatting med frokost-
buffé, afternoon tea, 3-retters meny i Restaurant 
Sand og fri entré til SPA og Kaldbadshuset.
I tillegg inkluderer den en valgfri opplevelse, 
hvor du kan velge mellom greenfee, jacuzzi for 
to personer i 30 minutter, SPA-ritual kit fra 
Decléor/Carita eller honningsmassasje i 25 
minuter per person.

Pris fra 2 095 SEK/natt/person i dobbeltrom.

Pakken tilbys fram til 14/6 samt 4/9-30/12 2015. 

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

For mer informasjon og booking besøk  
www.togk.se eller send mail til resepsjonen 
på info@togk.se eller ring +46 (0)431-44 98 40. 
Golfkrogen når du på +46 (0)431-36 43 45.
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Nære hAVet, rett VeD lommabukten ligger Örestads Golfklubb, 
en klubb som har blitt bygget og utviklet til en av Skånes triveligste. 
Golfbanen er en typisk skånsk bane, med åpen park og karakteris-
tiske koller. Örestads golfbane er åpen for spill året rundt. 

Spill 27 hull og 18 korthull – Örestads Golfklubb tilbyr god tilgjengelighet og golf for alle!

örestads Golfklubb – golf for alle

Örestads Golfklubb, Golfvägen, 234 34 Lomma
For booking ring +46 (0)40-41 05 80 eller mail
 info@orestadsgk.com. For mer info besøk
www.orestadsgk.com.

klubben tilbyr 27 langhull og 18 korthull (pay and play), noe som 
gir god tilgjengelighet og golf for alle! På 18-hullsbanen må du 
booke tid, mens det på nihulls- og korthullsbanen tilpasses kø ved 
tee off. 

Örestads Gk tilbyr gode treningsmuligheter, med stor driving-
range bestående av 25 matter hvorav fire ligger under tak, to put-
ting greener, pitching område og den populære korthullsbanen 
der du kan finslipe ditt nærspill.

etter du har avsluttet runden kan du trekke deg tilbake til res-
tauranten for noe kald å drikke, en matbit, snack eller appetittvekker. 
Selvsagt tilbyr restauranten den klassiske pølsen etter ni hull.

Banen eies helt og fullt av medlemmer, som ofte bor i nærheten, 
og derfor har gjort banen til en møteplass og det beste stedet å 
tilbringe fritiden.
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Flere AV hulleNe OMrINGeS AV store saueinnhegninger med et 
hundretalls sauer og du finner også et mindre grisehus med tre 
griser. rundt omkring på banen er det en rekke ulike bosteder for 
ugler, flaggermus, rovfugler, mindre fugler og flere insektshotell  
– dyr, natur og golf går hånd i hånd.

Banen har vært i gjennom en forsiktig og varsom forandring hvor 
man gjenskaper naturen og området slik det var før. I år har ystad 

I vakker natur nær kysten kan du spille spennende golf på en vakker golfbane. Siden 1930 har det blitt spilt 
golf på Nybrofeltet og rundt Nybroelva. Takket være plasseringen på kysten er banen åpen året rundt.

Ystad Golfklubb – sørkystens fremste perle

Ystad Golfklubb
Långrevsvägen 2, 271 71 Nybrostrand
Ystad GK er med i Sydpoolen. Spilletider bookes via telefon 
+46 (0)411-55 03 50 eller via hjemmesiden www.ystadgk.se. 
Restaurant, servering, alle rettigheter. 
Samarbeid med trivelige hotell i Ystad.

Golfklubb bygget om hull 9 og hull 18, justert bunkerne og kledd  
kantene med lyng. Ny tee for kvinner blir også anlagt for å justere 
forholdet mellom rød og gul tee.

klubben har stort fokus på ta vare på medlemmene sine, og at 
både medlemmer og gjester skal føle seg velkommen. ystad Gk er 
hvert år vertskap for større konkurranser. kvalifisering til Nordea 
tour har blitt spilt her tre ganger, i fjor spiltes Sverigemesterskapet  
herrer 65 og i år spilles Skandia Junior Open i september. Vil du spille 
klubbkonkurranser er det et stort utvalg. Dessuten spiller klubbens  
damer og herrer hver uke de populære tirsdags- og onsdags- 
konkurransene med opp til 100 personer. Grillkvelder, after work, 
“prøv deg på golf” og mye annet skjer kontinuerlig på ystad. Vil du 
”bare” spille og trene på egen hånd er det egnede treningsområder 
og starttider man kan booke fra klokken 06.00 hver 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 GOlFkluBB, tylösand ble grunn- 
lagt i 1930 og består i dag av 36 hull og har 
over 3200 medlemmer. 

klubben har to baner, Nordre og Søndre 
banen. 

NOrDre BANeN er kJeNt for sine store  
mesterskap. Blant annet kan vi nevne Sol-
heim Cup i 2007, som var en virkelig unik op-
plevelse som innebar et stort løft for banene. 
I 2001 gjennomførtes det internasjonale  

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

mesterskapet for amatører på Nordre banen, 
noe som ble satt pris på av både spillere og 
ledere, særlig på bakgrunn av den fine na-
turopplevelsen og banen utfordrende profil. 
I 2015 skal Nordre banen være vertskap for 
european Amateur team Championship, og 
dermed fortsetter klubben sin tradisjon 
med store mesterskap.

SØNDre BANeN er et utmerket alternativ 
som settes særlig pris på av medlemmene. 

Flest runder spilles faktisk her, og banen 
anses å være noe av en skjult perle.

Golfklubben har en mye omtalt kø for 
medlemskap med rundt 2000 registrerte 
medlemmer. Den forventede køtiden er 
omtrent 15 år og det illustrerer godt halm- 
stad Golfklubbs enorme popularitet. klubben 
har også stor aktivitet blant juniorer, med 
rundt 300 ungdommer i trening hvert år. 

På hAlMStAD GOlFkluBB finner du også 
en av landets største on-course shopper 
med et utvalg som få kan matche. restau-
ranten ble i 2012 og 2013 utpekt til ”årets 
Golfkro” og serverer den beste maten man 
kan finne på Sveriges golfklubber. 

I 2015 fikk halmstad Golfklubb utmerkelsen 
“Sweden’s Best Golf Course” av World Golf 
Awards.

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

HALLAnD
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rINGeNäS GOlFBANA er virkelig utrolig vak-
ker med sin utsikt over stranden og havet.  
Fra 21 av 27 hull og fra alle hotelrommene 
har man havet som blikkfang. ringenäs er 
kjent for sin flotte utsikt og fine finish. 

De siste årene har ringenäs bygget 
større restaurant, shop, resepsjon, hotell 
og studio. Studioet er dessuten Cobras 
regionale testsenter. Samtidig har 15 av 
ringenäs sine 27 hull blitt renovert. 

BANeN SOM I FØlGe Golf Digest nå er rang-
ert som halmstads nest beste bane etter 
tylösand er en trivelig bane for den jevne 
golferen, men byr likevel på en interessant 
utfordring for selv de dyktigste spillerne, og 
tilbyr birdiesjanser med jevne mellomrom. 
Både spillere med lavt og høyt handicap trives 
her. til tross for at banen ikke er så lang har 
klubben fått frem mange landslagsspillere. 

Ringenäs 
– golfbane og hotell med fantastisk utsikt!
– Sveriges vakreste golfbane, slår Göran Tyrsin på Ringenäs Golf AB 
fast, og peker på den fantastiske utsikten fra hotellrommet. Det er det 
mange gjester som sier, fortsetter han.

BANeN hAr tre 9-hulls slynger, Seaside, 
links og hills. Og som navnene avslører  
så har de ulike karakteristikker som 
gjør banen variert og spennende. Samt-
lige slynger begynner og avsluttes ved 
klubbhuset, der også hotellet er diskret 
innsprengt i skråningen. 

HALLAnD

Ringenäs Golfklubb
469 Strandlida, 305 91 Halmstad
Resepsjon +46 (0)35-16 15 90
www.rigk.se
Mail ringenas.golf@telia.com
Hjemmeside hotell@ringenasgk.se

Ringenäs Golf 
& Konferens 
Hotell
FrA Det MODerNe hOtellet har man 
bare 50 meter til nærmeste green. På som-
merkveldene ser man ofte mange golf-
gjester som sitter på balkongen og nyter 
solnedgangen eller golfen som present-
eres foran dem. Frokosten kan man med 
fordel spise på uteserveringen, en terasse 
på påler, som ligger over vannet, knapt 30 
meter fra niende green.

For deg som setter pris på et avkjølende 
dypp i havet ligger den fire kilometer lange 
tylöstranden bare 500 meter fra hotel-
let. hotellet har 24 rom med havutsikt og 
omtales gjerne som halmstads virkelige 
golfhotell. Vil du kombinere golf og konfe-
ranse finner du den optimale løsningen 
hos ringenäs sitt konferanseanlegg som 
ligger i klubbhuset. Det er også paddle  
tennis på anlegget.

Golfpakken inkluderer:
18-hulls greenfee, del i dobbeltrom, frokost, 
2-retters middag, gratis tralle, drivingrange, 
startkit med baneguide mm. Du kan også gjøre 
pakken komplett med konferanse eller paddle 
tennis. Ved ankomst på søndag inkluderes gratis 
greenfee på mandag (gjelder ikke i juli).
Pris fra 1 545 SEK per person/natt i dobbeltrom.
Hotellet har 24 dobbeltrom, samtlige med 
havsutsikt.
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Golfa i Kungsbacka
I Kungsbacka shopper du på høyt nivå. Bykjernen byr på handling i sjarmerende miljø fra århundreskiftet, kjøpe-
senteret Kungsmässan har over 90 butikker under ett og samme tak og på Freeport, Vest-Sveriges eneste virkelige 
outlet får du en utrolig shoppingopplevelse!
Utover shopping er Kungsbacka kjent for sin natur og sine mange golfbaner. Du kan spille på Kungsbacka Golfklubb 
og Vallda Golf & Country Club, to av de mest omtalte banene i Gøteborgsområdet, samtidig som du bor sentralt på 
et trestjerners hotell. Unn deg også et bad fra nakne klipper og herlige sandstrender langs Hallands nordkyst.

 kuNGSBACkA er DeN elDSte av de sju banene som finnes i kom-
munen og har i løpet av de siste 45 årene stått vertskap for mange 
turneringer av høy klasse. Sist ut var Nordea tour Championship i 
2012, med Fredrik Jacobson som vert.

klubben har gjennom årenes løp dyrket frem mange av Sveriges  
ypperste golfere, som for eksempel Fredrik Jacobson, Sophie  
Gustafson og Johan edfors. I tillegg er det mange kommende 
stjerner som har kungsbacka som sin utviklingsarena.

kungsbacka Gk har 27 hull + 9 korthull og en runde på 18-hulls-
banen er garantert en av det mest variasjonsrike du overhode kan 
finne i europa. åtte hull har parkpreg, seks har sea side-preg og 
fire hull spilles blant skog og berg. kungsbacka Gk er variasjonen 
du aldri går lei av
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Smarholmens bad i Kungsbacka.
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Vallda Golf & Country Club
Vallda Golfväg 55, 434 90 Vallda. 
For å booke tid ring +46 (0)300-40 40 00 
eller send mail til kansli@valldagolf.se. 
For mer info besøk www.valldagolf.se.

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

Vallda G&CC. Fo
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BEST WESTERN 
Hotell Halland

Golfpakke helg (fredag-søndag)
En overnatting i delt dobbeltrom, Best Breakfast 
by Tina, en greenfee, samt en 3-retters middag. 
Pris per person: 1 495 SEK

Golfpakke hverdag (mandag-torsdag)
En overnatting i delt dobbeltrom, 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 å booke tid ring +46 (0)300-775 30 
send mail til info@hotellhalland.se. 
For mer info besøk www.hotellhalland.se.

Vallda G&CC
VAllDA OG ANDrA SIDAN har 18 nybygde hull 
i skotsk stil. Bak designet står British Open-
arkitekten Martin hawtree, kjent for sine 
karakteristiske bunkere og greenområder. 

her blir du møtt av en bane som utford-
rer ditt strategiske spillhjerte, og vertskapet 
lover en golfopplevelse som man normalt 
bare kan finne på de Britiske øyer.

Flere OG Flere GreeNFeeSPIllere valfarter  
til Vallda hvert år. Også de svenske golfa-
visene har fått øynene opp for nykommeren. 
På den siste listen utgitt av Golf Digest, der 
landets 50 beste baner utpekes og rangeres, 
har Vallda for første gang klatret inn på topp 
ti og sikret seg åttendeplassen. 

Avisen Svensk Golf har plukket ut Sveriges 
100 beste golfhull. De 18 beste har ingen inn-
byrdes rangering, men Valldas hull 13 er med 
helt der oppe.

Vel fremme i klubbhuset serverer lyxells 
mat man bare må nyte. Innehaverne har 
lang erfaring, med alt fra lunsjkroer til finere 
spisesteder i sentrale Gøteborg. Der lyktes 
de å ha få en stjerne i Guide Michelin og en 
gullmedalje fra Gastronomisk Akademi.

 
eN reISe tIl kuNGSBACkA innebærer like-
vel så mye mer enn bare golf. kungsbackas  
billedskjønne bykjerne fører tankene tilbake 

til forgagne tider. Småbutikkene, kafeene 
og de koselige restaurantene ligger tett 
rundt torget og kirken.

Vestkystens fine strender strekker  
seg ut bare ti minutter fra byen, og ennå 
nærmere er det til seriøs shopping i 
kungsmässans prisbelønte shopping-
senter og i Freeport Outlet Village, som 
leder tankene til uSA og de virkelig store 
varehusene. her finner du mange verdens-
kjente merker til bra priser. 

I kuNGSBACkA, kuN 25 minutter fra Gøte-
borg, finner du det trestjerners familieeide 
hotellet Best Western hotell halland.

hotellet har perfekt beliggenhet i hjertet 
av sjarmerende kungsbacka sentrum, og til-
byr golfpakker som kan bookes for en eller 
flere netter og med en eller flere greenfees 
inkludert. Golfpakken skreddersys ut ifra 
lengde på besøket, valg av baner og antall 
runder.

I golfpakken får du alltid Best Breakfast 
by tina Nordström, gratis wifi, gratis filmer 
på rommet, tilgang til badstue og gratis 
parkering utenfor hotellet. 

Golfpakke kan bookes selv om ikke begge 
som deler rom vil spille golf. 

Booker du en golfpakke på hotell halland 
har du ved siden av suveren golf tilgang til 
shopping i verdensklasse.
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göteborg

INGeN 18-hullSBANe ligger nærmere Gøte-
borg sentrum. Men det er ikke bare nærhet-
en til byen som golfanlegget spesielt. I og 
med at det er en del av et komplett resort, 
så er den nærmest unik i hele Sverige. Ikke 
noe annet sted i Sveriges langstrakte land 
finner du en annen by som har en golf resort 
nærmest midt i byen. 

en golfweekend på Sankt Jörgen Park 
inneholder alltid minimum to greenfees, 
og foruten å spille resortens egen bane får 
besøkende også mulighet til å spille på nabo-
banen Albatross Gk.

etter AVSluttet ruNDe venter anleggets 
prisbelønte spa-anlegg der ømme muskler 
får slappe av i varme badstuer med ulik  
temperaturer og dufter og i varme kilder 
både innendørs og ute. her anbefales et  
deilig ”Spa rituale”, som er resortens egen 
badeseremoni, fylt med herlige spaprodukter  
og opplevelser.

For den som ønsker det tilbys også et 

Sankt Jörgen Park 
– Gøteborgs mest sentrale golfanlegg
Det er vanlig å si at Sankt Jörgen Parks golfbane bare ligger noen slag fra Gøteborg sentrum. Det er kanskje ikke 
hundre prosent riktig, men faktum er at Johan Carlsson, som er golfklubbens fremste spiller og som gjør suksess 
på Europatouren, teoretisk sett ikke trenger mange flere enn tyve slag for å nå frem fra banen til Drottningtorget 
– en avstand på seks kilometer.

stort utvalg av herlige behandlinger å velge 
mellom, og en Deep tissue Muscle Massage 
er kanskje en god investering, før man går 
løs på neste runde?

BulA BAr INVIterer tIl BeSØk med åpen 
peis. her kan du spise en klassisk Bula Burger 
og drikke øl fra det lokale mikrobryggeriet. 
eller du kan besøke hotellets restaurant Inez 
& ernst som tilbyr vellaget og supergod mat 
laget på tradisjonell måte og ærlige redelige 
råvarer.

Når du er mett, glad og trøtt vent design-
hotellets deilige senger og en god natts søvn. 
Velger du å bo i hotellets tredje etasje og  
oppgraderer til et finere rom får du flotte 
terasser med vakker utsikt. 

På morgenen dag to inntar du hotellets 
kjente frokost, som ikke mangler noenting. 
Sommerstid kan dette med fordel gjøres på 
terassen utenfor restauranten, som på fine 
dager bader i morgensol. Denne ergiboosten  
kan du komme til å trenge, for nå venter 

en ny runde golf på resortens utfordrende 
bane, der hele 13 av hullene byr på vann eller 
bunkre i en eller annen form. Nå kommer 
også gårsdagens massasje til nytte! 

Golfpakke – Getaway Golf
Overnatting med del i dobbeltrom, frokostbuffé, 
3-retters middag, to greenfee og inngang til spa 
lounge og sport Club. 
Pris fra 1 790 SEK. 

Sankt Jörgen Park
Knipplekullen 8-10, 417 49 Göteborg
For tidsbooking ring +46 (0)31-348 40 20,
For å booke rom ring +46 (0)31-348 40 40 
Eller send mail til info@sanktjorgenpark.se.
For mer informasjon besøk 
www.sanktjorgenpark.se.
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hIllS GOlF & SPOrtS CluB, som ligger 
billedskjønt til i en bortjemt dal, grensende 
mot Sandsjöbacka narurreservat utenfor 
Gøteborg sentrum, gir deg en golfopplev-
else du sent vil glemme, uansett om du er 
elitespiller, mosjonist eller nybegynner, ung 
eller gammel. 

Johan edfors har med små grep lykkes 
med å rendyrke det beste fra den opp-
rinnelige banen designet av Arthur hills 
og Steve Forrest – to av verdens mest 
anerkjente banearkitekter  i 2005 – og skapt 
en ny bane som bare må oppleves.

BANeN hAr hØStet anerkjennelse, dels 
for sitt avanserte og nytenkende design 

I vakre omgivelser, rett utenfor Gøteborg, ligger Hills Golf & Sport Club. 
Banen, som år etter år rangeres som en av Sveriges beste, byr på golf- og 
naturopplevelser av ypperste merke. Før sesongen 2014 spisset man 
banen ytterligere, og seks av banens totalt 18 hull ble redesignet av proff-
golferen Johan Edfors.

og dels for arbeidet med detaljene. hills 
Golf & Sports Club er en utfordring  med 
risk reward av høy klasse, som helt siden 
åpningen har lokket til seg spillere fra hele 
verden. 

Det er dessuten store muligheter for 
at du på et av dine besøk møter noen av  
klubbens golfproffer, som for eksempel 
thomas Björn, Johan edfors, Joel Sjöholm, 
linda Wessberg, Carin koch, Niclas lemke, 
rikard karlberg eller Niclas Fasth. 

ett etABlert SAMArBeID med elite Plaza 
hotel og elite Park Avenue hotel tilbyr dess- 
uten gunstige pakkeløsninger med spill på 
hills Golf & Sports Club

Hills Golf & 
Sports Club
– en spillopplevelse utenom det vanlige

göteborg

Hotellpakke inklusiv del i dobbeltrom eller 
enkeltrom, greenfee, golfbil og frokost:
1 595 SEK per person på Elite Plaza*****
1 495 SEK per person på Elite Park**** 
Book på telefonnummer +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 BelIGGeNhet rett ved havet, i 
hjertet av Bohuslän er lyckorna en sann 
golf- og skjønnhetsopplevelse. Med noen ut-
fordrende hull er den ærverdige park-/sea-
sidebanen ganske vanskelig for elitespilleren, 
men snill nok mot gjennomsnittsgolferen 
takket være sine brede fairways. lyckorna 
ble tegnet av Anders Amilon i 1967 og ligger 
i et vakkert landskap med store eiketrær og 
naturlige bekkefar. Det syvende hullet regnes 
av de fleste som selve signaturhullet, det 
banen åpner seg mot dalen og en tee som 
ligger høyt over hullets fairway. Den største 
utfordringen er likevel uten tvil hull tolv, et 
av golfsveriges vanskeligste par tre!

kluBBeN VAr I 2013 vertskap for kvalifi-
seringen til europatourturneringen Nordea 
Masters og arrangerte i tillegg den inter-
nasjonale junorturneringen Skandia Junior 
Open. lyckorna Golfklubb ble også kåret til 
årets konkurransearrangør i 2013.  

Golfrestauranten har alle rettigheter og 

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

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

eN ekte OG GeNuIN opplevelse får dere 
sammen med klokketårnet og M/S Märta. 
Bli med på en blåskjellsekspedisjon som 
tar deg med ut i skjærgården og den indre 
fjorden mellom fastlandet og Orust. Dere 
gjør et strandhugg for å lage mat og nyte 
blåskjellene, en av havets aller beste delika-
tesser. 

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

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

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

boHUSLÄn
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GOlFBANNeN lIGGer MIDt På tjörn, og fra 
klubben er det kort vei til kystsamfunnet. 
Golfklubben kjennetegnes av høy trivsels-
faktor, og det kunnskapsrike banemann-
skapet sørger for å opprettholde banens 
høye kvalitet. 

Tjörn golfklubb tilbyr en bane som er vakker på utsiden, spilles på innsiden og går i berg og daler.

Tjörns Golfklubb – midt på Tjörn

tjörns Golfklubb vakre bane midt på 
tjörn inviterer til utfordringer for alle kate-
gorier spillere. Det er en 18-hulls skogs- og 
parkbane med variert terreng. Det kuperte 
landskapet er typisk Bohuslän og enkelte av 
hullene er teknisk krevende. Den taktiske 

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

spilleren gjør ofte større suksess enn den 
som slår lengst. 

Banen kan ofte åpne tidlig i sesongen, 
takket være vannet rundt, som gir mildt 
vårvær og grønne greener. 

Vakker utsikt med bondelandskap, skog 
og hav dukker opp langs banen, så glem 
ikke å stoppe opp for å nyte utsikten når du 
har puttet ballen på hull 16. 

tjörns Golfklubb har i dag cirka 1 750 
medlemmer og er størst i Bohuslän hva 
medlemmer angår. klubben preges av en 
vennskapelig atmosfære og besøkes av 
rundt 6 500 gjestespillere hvert år. 

DeN uMIDDelBAre NærheteN til Norge 
har i flere tiår gjort Strømstad Gk til en 
favorittbane blant nordmenn. her ønskes 
du velkommen i en trivelig atmosfære til 
et golfanlegg med 18 hull av absolutt beste 
kvalitet. 

Strømstad Gk byr på en fantastisk vakker 
opplevelse i et landskap der hullene slynger  
seg frem mellom høye klipper i et ene-
stående naturområde. lokasjonen rett ved 
havet gjør at man kan spille golf her i sommer- 
klima store deler av året. På anlegget finner 
du en drivingrange med 30 utslagsplasser 

I solsikre Strømstad, rett ved grensen til Norge og med havet som 
nabo ligger Sveriges vestligste golfbane – Strømstad golfklubb.

Strömstad Golfklubb – solsikker golfopplevelse

Besøk klubbens hjemmeside og 
bestill golfpakke på www.stdgk.se 
eller ring +46 (0)526-61788. 
Du kan også sende en mail til 
kansli@stdgk.se.

og tre hull i full lengde, som komplement til 
18-hullsbanen. De tre hullene brukes som en 
del av treningsanlegget. her kan du også gjøre 
unna en runde på 11-hullsbanen på under  
en time, som holder samme høye kvalitet 
som du finner på 18-hullsbanen.

Strømstad Gk tilbyr kanskje Strømstads 
beste matopplevelse, med både dagens retter  
og à la carte. Patrick åbrink er klubbens 
høyt verdsatte PGA pro igjennom flere år, og 
han tilbyr også en velutstyrt Golfstore shop. 
her i Strømstad kan du tilbringe en dag med 
golf, eller passe på å utnytte noen av klub-

bens golfpakker med en eller flere overnat-
tinger. Nyt den herlige skjærgården eller 
unn deg selv et spabesøk på et av Nord-
europas beste spaanlegg, rett ved hull tre. 
Og hvorfor ikke også utforske kosterøyene 
etter en tur på båtene som går hver dag?

boHUSLÄn
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BANeNS kArAkter er semi-seaside, og 
golfen minner om linksgolf, siden nærheten 
til havet gjør at vinden alltid er en faktor man 
må ta med i beregningen og banens faste 
greens ofte krever at ballen rulles inn. 
På elleve av hullene må man dessuten ta 
hensyn til vannet, og det nervepirrende 

Ved munningen av Anråselven bretter den vakre golfbanen Fjällbacka seg ut.

Fjällbacka Golfklubb
Ring +46 (0)525-311 50, 
mail Fjallbacka.gk@telia.com 
eller besøk 
www.fjallbackagk.se.

Fjällbacka GK – Bohusläns beste golfopplevelse

første utslaget skjer over Anråselven der 
den møter havet. På Fjällbacka golfklubb 
får hver enkelt spiller ta del i Bohusläns 
beste golfopplevelse. 

Anlegget åpner i begynnelsen av mars, 
og stenger tidligst i slutten av oktober. 
Ofte spilles det golf frem til jul!

I et VANSkelIG terreNG – både takket være 
kompliserte grunneierforhold og Bohus- 
läns karakteristiske klipper ble Skaftö Gk 
en 18-hullsbane i 1993. Boplasser fra jern-
alderen var det siste banehinderet, og ble 
utforsket, rehabilitert og nysådd for spill i 
2000. Skaftö har blitt en av de mest natur-
skjønne banene i Sverige.

18-hullsbanen har en teknisk karakter, 
og hullene slynger som tørrlagte elveleier 
mellom klippene. Den som spiller her for 
første gang vet aldri sikkert hva som venter 
rundt neste hjørne. Banen krever at man 
er oppmerksom på vindretningen og må 
spilles med ”silkehånd”. har du ikke tem-
met villdyret i dag koster det noen sprett i 
bergene. rent taktisk spill lønner seg altså, 
og langtslående spillere kan med fordel  

Skaftö Golfklubb ble etablert i 1963 med fire baner og et førtitalls medlemmer, 
med  Arvid Malin, Sigvard Edberg, Gunnar Brinck og Gösta Hedén i spissen. 
Her tilbys besøkende en lett kupert og billedskjønn 18-hullsbane med utsikt 
over klipper og hav.

reservere driveren til hullene 2, 8, 11, 16 og 
18. resten av hullene bør spilles med sikrere 
klubber. 

Stemningen i klubben er veldig god 
– på tvers av ulike kategorier spiller – og 
her omgår Skaftöboere og sommergjestende 
medlemmer. Skaftö Golfklubb vil også i frem-
tiden være kjent for sine varme velkomst, 
gode golfkunnskap og gode mat.

Skaftö Golfklubb 
– vakker og vill natur

Skaftö Golfklubb
Stockeviksvägen 2, 
451 78 Fiskebäckskil
For å booke tid ring 
+46 (0)523-232 11 eller send 
mail til kansliet@skaftogk.se.
For mer info besøk 
www.skaftogk.se.



37

Book en golfpakke med en overnatting, bare 890 kr per person!
• En greenfee på en av golfbanene Sotenäs GK og Torreby GK
• Losji i trivelige dobbeltrom med kabel-TV, dusj og WC
• Middag i vår koselige restaurant, samt stor frokost
• Tilgang til badstu og relaxrom
• Kjøkkenet er åpent 06.00-24.00, øl- og vinrettigheter
• Legg til en redusert greenfee og spill på begge banene

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

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

I 2011 arrangerte klubben sin største 
turnering til nå. 140 av Sveriges beste spillere 
i klasse h45 deltok. h45 innebærer at man i 
løpet av året skal være minst 45 år gammel. 
etter turneringen fikk både banen og turner-
ingen toppkarakter av spillerne som deltok.

I Det trIVelIGe klubbhuset finnes det alltid 
noe som smaker godt, uavhengig om man 
har mest lyst på noe å spise eller noe å drikke.  
Den veldrevne shopen lokker med rikt ut-
valg av kvalitetsprodukter. Og sist, men ikke 
minst, innendørsstudioet med sitt avanserte 
datasystem er verdt et besøk for den som vil 
finslipe swingen eller puttingen.

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

tOrreBy GOlFkluBB er Bohusläns eldste 
golfbane, med en flott beliggenhet i en engelsk- 
inspirert slottspark hvor man har storslått 
utsikt over Sveriges dypeste fjord, 

Gullmarsfjorden. klubben tilbyr en ufor-
glemmelig opplevelse med en velholdt golf-
bane i et slottsmiljø som har unik historisk og 
kulturell verdi.

GOlFkluBBeN Ble GruNNlAGt i 1961 og 
har i dag 1000 medlemmer. her tilbys ikke 
bare spill på en utfordrende 18-hullsbane, 
men også en treningsbane for nybegyn-
nere og for de som vil trene på nærspillet. I 
nærheten av klubbhuset ligger en god ved-
likeholdt drivingrange med belysning for 
å gi deg lengre treningskvelder og lengre 
golfsesong. Muligheter til golfleksjoner og 
utdanning finnes for både nybegynnere og 
erfarne spillere.

Vil du kjøle deg ned etter golfrunden 

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

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

lokker salte bad bare noen hundre meter 
fra greenen på tredje hull. For gjester som 
kommer langveis fra tilbys også golfpakker 
med overnatting på slottet. torreby slott ble 
bygget av den norske grossisten Niels Georg 
Sørensen i 1887. Familien hadde mange kjente 
gjester på besøk, blant annet de svenske prins- 
ene, Greta Garbo og Monacos kongefamilie.

boHUSLÄn



38

ekeruM reSOrt ÖlAND er et av Sveriges 
mest komplette anlegg for overnatting, 
konferanse, mat og drikke, sport, spa, 
helse, arrangement og avslapning. her 
finnes det noe for alle – sommer som 
vinter.

Ekerum Resort Öland 
– Sveriges beste golfhotell
Golfhotellet på Ekerum Resort Öland er Sveriges beste i følge World Golf Awards. 
Nå satses det stort på en helt ny type golfbane, inspirert av Pinehurst i USA.

Golfspillere har 45 vakre hull å velge 
mellom og kan bo rett ved første tee. Den 
førsteklasses restauranten, vakre naturen 
og den fortryllende utsikten over kalmar-
sund får du på kjøpet. I år tilbys det dess- 
uten en stor nyhet – 18 hull inspirert av 

Pinehurst i uSA. Antakeligvis den første 
banen av sitt slag i europa. Dette må 
virkelig oppleves.

Nyt golfingen, god mat og avslapping på 
solsikre Öland, nær både bademuligheter, 
Solliden, Borgholms Slott og Stora Alvaret. 

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

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

öLAnD
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SkINNAreBO GOlF er en naturlig skogs-
bane med bare 10 minutter å kjøre inn til 
sentrale Jönköping. 

På klubben finner du alt du måtte be-
høve til golfopplevelsen – en førsteklasses 
18-hullsslynge, en golfstore shop med fullt 
sortiment, et av Sveriges mest moderne 
Fitting-senter i samarbeid med Cobra Puma, 
restaurant, overnattingsmuligheter og en 
9-hulls pay and play bane av høy kvalitet. her 
får du alltid et positivt møte og god service. 

Skinnarebo – golfspillerens valg, klubbenes forbilde  
Rett utenfor Jönköping ligger Skinnarebo G&CC. I 2015 satses det større enn noen gang. Nye maskiner skal 
holde banen i ennå bedre skikk, fire nye ”stugor” supplerer oppstillingsplassen for campingbiler. Nytt av året 
er også egne dusjer og toaletter i tilknytning til banen.

– Vi er her for å gjøre din opplevelse så god 
som mulig, sier klubbsjef unni ekenberg 
(kåret til ”Club manager of the year” 2014) 

SkINNAreBO GOlF & COuNtry Club ligger 
kun 10 kilometer utenfor Jönköping.

her venter en herlig bane, fire nye hyt-
ter på banen med til sammen 16 senger og 
en flott campingplass der man finner alt 
man trenger.

Skinnarebo Golf & Country Club, Skinnarebo, 
555 93 Jönköping. Book tid ved å ringe 
+46 (0)36-690 75 eller kontakt resepsjonen på 
+46 (0)36-36 29 32. For mer informasjon besøk 
www.skinnarebo.nu.

SmÅLAnD
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På Mauritzberg har du muligheten til å spille en utfordrende og 
lettgått golfbane i vakker natur og billedskjønne omgivelser med 
et slott fra 1500-tallet ved Arkösunds skjærgård. 

Visste du at...
Mauritzberg allerede rangeres som et av 
Sveriges absolutt mest komplette anlegg?

Mauritzberg Slott & Golf , 610 31 Vikbolandet 
(Norrköping)
For å booke ring hotellet +46 (0)125-501 00, 
eller golfen +46 (0)11-444 69 00.
For mer info besøk www. mauritzberg.se.

Mauritzberg 
– golf i attraktivt slottsmiljø

Det uNIke MeD Mauritzberg resort er at 
man kan ankomme sjøveien. Det er ganske 
enkelt å legge til med båt ved gjestebryggen, 
nyte en bedre lunsj i bistroen, en golfrunde 
og en herlig badstu på en flåte. Deretter kan 
runde av med en lekker middag på slottet 
før man fortsetter seilasen, eller kanskje 
blir liggende ved bryggen og legge planer 
for morgendagens golfslag. 

For deg som ankommer landveien ligger 
anlegget en og en halv time sør for Stock-
holm og tjuefem minutter fra Norrköping.

På det vakre slottet kan du bo som en 
konge i et av totalt 17 rom. For grupper er 
det populært å overnatte på en av de to  
lodgevillaene, med fire rom, mens andre 

igjen bestemmer seg for å kjøpe en tomt 
eller en helårs- eller sesongbolig ved golf-
banen. 

Banen vokser i popularitet hvert år, 
både blant besøkende og medlemmer. 
turneringer og andre arrangementer på 
klubben er åpne for alle. I mai arrangeres 
en av Skandia tour riks på Mauritzberg og 
der kan man se hvordan de mest lovende 
juniorspillerne i Sverige svinger klubbene. 

hull 4, PAr 3 og 151 meter anses som 
18-hullsbanens signaturhull. Greenen ligger 
omringet av en grønn dal og greenområdet 
ligger på en halvøy omgitt av vann og en 
bunker. 

I 2015 kommer det til å feires på Mau-
ritzberg, med turneringer og andre be-
givenheter. Det er nå 25 år siden liisa  
lipsanen kjøpte Mauritzberg Slott og 
bygget opp anlegget til hva det er i dag, en 
naturlig møteplass, et golf- og konferanse-
hotell, et natur- og kulturområde og ikke 
minst et golfanlegg. 

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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uttrykket ”herreGårDSGOlF” blir brukt 
i mange sammenhenger. Det er likevel en 
treffende beskrivelse av hva en tur rundt 
knistads golfbane tilbyr med tanke på 
opplevelser. Banen ligger i naturskjønne 
omgivelser, midt i Västergötlands slette-
landskap. Den er opprinnelig tegnet av den 
kjente amerikanske banedesigneren Jeremy 
turner, og byr på en balansert blanding av 
bunkere og vannhindre. Flere utslagsplasser 
på hver tee gjør det mulig å tilpasse vanske-
lighetsgraden til ønsket nivå. 

Banen har sirkulær layout. I midten ligger  
staselige knistad herregård, med aner til-
bake til 1300-tallet. herregårdens hotell har  
totalt 165 senger, fordelt på 75 rom og fire 
suiter, inkludert en luksuriøst innredet 
golfsuite. I herregårdens koselige restaurant 
serveres genuine retter, laget med sesong-
ens fortrinnsvis lokale og kortreiste råvarer. 
restauranten har både lunsj- og kveldsmeny. 
herregården har dessuten en klassisk inn-

Knistad Herregård 
– tilgjengelig og vakker bane i ekte 
herregårdsmiljø

redet bar inspirert av den engelske lands-
bygda, og en stemningsfull vinkjeller.

I år har det blitt satset stort på å gjøre 
knistads golfbane til en av Sveriges beste 
golf resorts. Banen feirer 25 år og var en 
av banene i landet som økte mest i antall 
spillere i løpet av fjoråret. knistad Golf & CC 
feirer blant annet jubileet med å arrangere 
Sverigemesterskapet i golf for herrer 55 i 
løpet av året.

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

A
N N O  1 3 0 0

vÄStergötLAnD

Knistad Herregård

Golfpakke
Book Knistads gunstige golfpakke og få green-
fee til Knistad Golf & Country Club, velkomst-
kaffe med hjemmelaget kaffebrød, besøk i 
vinkjelleren fra 1300-tallet der hovmesteren  
tar dere med på en reise gjennom Knistad  
Herregårds spennende historie, 3-retters  
middag, overnatting i dobbeltrom og en  
gedigen herregårdsfrokost.
Pris SEK 1 295 kr/person.

kNIStAD herreGårD hAr ANer tilbake 
til 1300-tallet. her er det alltid anledning 
til en avslappende og behagelig hotellop-
plevelse. hotellkonseptet er formet rundt 
det spennende møtet mellom fortid og 
nåtid. rommene i bygningene, som alle 
har sin unike historie, speiler ulike epoker 
av herregården 700 års levetid – fra Villa 
ekeblad, der viktorianske detaljer gir en 
følelse av stil og klasse til Villa hammar-
hjelm med sin rustikke og trivelige atmos-
fære av folkelighet. 

utover den klassiske peisen er alle rom 
innredet med moderne tekniske løsninger 
og komfort. Naturen rundt  hjørnet og en 
restaurant som er representert i White 
Guide sikrer nytelse og avkobling på alle 
plan.

herregården har også utmerkede konfe-
ranse- og kick off-muligheter, med flere 
fine møterom og et bredt utvalg av side-
aktiviteter. 

kreative møter 
I løpet av 2015 har Knistad Herregård satset 
stort på å skape møterom som fremmer 
effektive og kreative møter. Blant annet har 
herregården som eneste konferanseanlegg 
en avtale med Cocreo, som har mer en 30 års 
erfaring i hvordan man gjennomfører effektive 
møter.
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ArVIkA GOlFkluBB lIGGer i Vestre Värm-
land, med vestkysten og Norge i umiddelbar 
nærhet. 18-hullsbanen ble åpnet for spill 
sommeren 1990 og er i dag en av Värmlands 
mest populære golfbaner. Det er en lett ku-
pert parkbane, tegnet av baneeksperten Nils 
Sköld. Par er 72.

Arvika Gk er et komplett golfanlegg med 
18 spennende hull, puttinggreener, driving-

Arvika Golfklubb er et golfanlegg med 18 spennende hull, drivingrange, putting green, restaurant, golfshop og en 
vidunderlig natur. Her tilbys en lett kupert parkbane som av mange ansees som en av Värmlands mest populære. 

range, restaurant og golfshop. Anlegget  
omgis av fantastisk värmlandsk natur. her 
er du garantert starttid og personlig og god 
service som får deg til å føle deg hjemme. 

Dette er en bane som er like utfordrende 
for ung og gammel, nybegynner og proff. 
På Arvika Golfklubb er det alltid du som er 
i fokus.

restauranten tilbyr god mat og hyggelig 

Arvika Golfklubb, Kingselviken, 671 25 Arvika
Resepsjon/Shop er åpen mandag-fredag 
09.00-18.00, lørdag-søndag 09.00-15.00.

For resepsjon og booking ring 
+46 (0)570-541 33, +46 (0)70-388 41 33 
eller send mail til info@arvikagk.com. 
For mer info besøk www.arvikagk.com.

service, golfshopen Golfstore har det bredeste 
sortimentet i regionen. Arvika Golfklubb til-
byr et trivelig miljø for golf, sunn aktivitet og 
avkobling. Den geografiske plasseringen er 
ennå en fordel, med kort vei til Arvika og til 
alternative overnattingssteder i regionen.

Vil du bo på hotell så tilbyr Arvika 
Golfklubb golfpakker i samarbeid med flere 
hoteller og overnattingsanlegg. 

Arvika Golfklubb

På hAMMArÖ Gk VeNter en populær golf-
opplevelse med kvalitet, der hullene oppleves 
som å ”gå igjennom ulike rom”. I følge Svensk 
Golf er hull 18 på hammarö klassifisert som 
ett av Sveriges beste hull. 18-hullsbanen er en 
variert, lett kupert skogs- og parkbane med 
par 71, der særlig de første 13 hullene omgis av 
vakker värmlandsk furuskogslandskap. 

Spill golf i Vänerskjærgården. Hammarö GK tilbyr en variasjonsrik golfbane i vekslende natur, med 
lang sesong takket være den sandholdige jorden og den beskyttede beliggenheten i skjærgården.

Bortsett fra furutrærne preges banen av en 
håndfull platågreener som bidrar til virkelig 
interessante situasjoner. Bannen skiller seg 
også ut ved å starte sesongen tidlig, takket 
være nærheten til Vänern. Banen er ferdig-
stilt av en av Sveriges mest anerkjente bane-
arkitekter, Sune linde, og ble åpnet for spill 
i 1991.

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

rett ved klubbhusområdet finner man en 
korthullsbane med åtte spennende hull fra 
45 til 95 meters lengde. korthullsbanen, som 
holder utmerket kvalitet, er et passende 
tidsfordriv når man venter på starttid eller 
ønsker å finslipe presisjonen på innspillene. 
På restauranten ”Nitton” serveres det daglig 
lunsjbuffé og à la carte.

Hammarö Golfklubb – perlen ved Vänern
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kArlStAD GOlFkluBB er et 36-hullsanlegg. 
her finner man tre 9-hullslynger, rød, Blå 
og Gul, som kombineres til en 18-hullsbane 
og en 9-hullsbane. Solslingan er en par 
3-hullsbane og unik i Sverige. her kom-
mer det til å spilles raske selskapsrunder og 
bedriftsgolf på en helt ny måte, turneringer 
for spillere i alle aldre og treningsrunder å 
teste ut for nye golfere. Solslingan er også 
åpen for pay and play. Alle de ulike alter-
nativene har klassisk skogs- og parkpreg i 
vidunderlig natur.

karlstad golfklubb ble etablert allerede 
i 1957 og er dermed den eldste klubben i  
regionen. klubben har også en godt besøkt 
driving range og fine treningsområder. Det 
er også en velutstyrt golfshop på området, 
og en restaurant mange setter pris på, i til-
legg til konferansemuligheter. klubben har 
offensive fremtidsplaner og utviklingen av 
anlegget skjer fortløpende.

kluBBeN er et kOMPlett anlegg som har 
arrangert flere internasjonale mesterskap 
og fostret frem dyktige golfspillere. Anders  

Svenske Golfjournalister utpeker hvert år en golfklubb i Sverige som 
utmerker seg positivt på ulike sett. Karlstad Golfklubb er en klubb som 
har satt sitt preg på Golfsverige, og som nå har fått utmerkelsen for det 
arbeidet som gjøres i klubben.

Forsbrand er en av flere kjente spillere som 
har lagt grunnlaget her. en annen vinner på 
europa touren, Christina Nilsson, er også en 
god representant for klubben, som sammen 
med klubbens head pro Fredrik eliasson utgjør 
et sterkt trenerteam. karlstad Gk har dessuten 
en bred og fremgangsrik juniorsatsning. 

karlstad by ligger på oversiden av Vânern 
og klarelva renner vakkert gjennom sen-
trum. karlstad yrer av liv om sommeren og 
mange ferieturister finner veien for å nyte 
utvalget av restauranter og spisesteder for 
å ikke snakke om det pulserende nattlivet.

KARLSTAD GOLFKLUBB 
– Årets Golfklubb 2014

Karlstad Golfklubb, Höja 510, 655 92 Karlstad
For å book tid ring +46 (0)54-86 64 05 eller send 
mail til info@karlstadgk.se. For mer info besøk
www.karlstadgk.se.

BEST WESTERN 
Gustaf Fröding 
Dette GOlFhOtellet lIGGer tre kilometer  
utenfor karlstad sentrum, og bare et steinkast 
fra karlstad Golfbane. Parker ditt foretrukne 
kjøretøy på gratisparkeringen og stig inn i 
folkepoeten Gustaf Frödings verden. Med  
skogen som nærmeste nabo får du være i fred 
når du kobler av i hotellets herlige relax- og 
poolområde, eller nyter kjøkkenets lokale, 
Värmländske lekkerbiskner. Vil du heller 
bruke tiden på mer fysisk aktivitet er det over-
hode ikke noe problem. her finner du helt nye 
gymfasiliteter og en utendørs 6-hulls putting 
green for deg som vil  forbedre nærspillet.

 Golfpakke 1:
– Losji, del i dobbeltrom
– Best Breakfast by Tina
– Greenfee
Pris: 720 kr/person

Golfpakke 2:
– Losji, del i dobbeltrom
– Best Breakfast by Tina
– Greenfee
– Middagsbuffé , eks. drikke
Pris: 895 kr/person

Golfpakke 3 dager:
– Losji 3 netter, del i dobbeltrom
– 3 Best Breakfast by Tina
– 3 middagsbuffé, eks. drikke
– 3 greenfee
Pris: 2 565 kr/person

Golfpakke 6 dager:
– Losji 6 dager, del i dobbeltrom
– 6 Best Breakfast by Tina
– 6 middagsbuffé, eks. drikke
– 6 greenfee
Pris: 5 010 kr/person

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

Tilbudet gjelder helger under for- og 
ettersesongen, samt hele sommerperioden. 

+46 (0)54-67 00 00
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I Flere år hAr kAllFOrS Golfklubb jobbet 
med temaet ”morsommere golf”. Selvsagt 
skal en velskjøttet golfbane ligge i bunn, 
men kallfors ønsker i tillegg å være noe mer.

På kallfors kan du både spille golf, sove og 
konferere. På anlegget finner du et personlig 
hotell med 17 dobbeltrom, i tillegg til konfer-
ansedel og relaxavdeling med badstue. Du 
kan også få en behandling på kallfors spa, 
som tilbyr alt fra ansiktsbehandlinger til fot-
massasje. Alle rom har utsikt over golfbanen, 
og du sover godt i hästens senger. klubbhus, 
treningsområde og første tee ligger cirka 50 
meter fra hotellet.

I kluBBhuSet lIGGer restauranten kall-
fors kök som ønsker å være ett oppholdssted 

Kallfors
for alle. her finner du god, vellaget mat i 
et koselig miljø. Fra den Fra den romslige, 
trivelig møblerte uteserveringen har du utsikt 
over attende hull, og det er ikke vanskelig å 
koble av i lyset fra solnedgangen. kallfors kök 
passer også utmerket som festlokaler, med 
catering til både selskaper og privatpersoner.

I DeN VelFylte ShOPeN finner du både 
golf-, active- og lifestyleprodukter. Fra og 
med i 2014 finner du også – for første gang 
på en golfbane – Peak concept corner som 
er både kult og unikt. Shopen har helt enkelt 
større ambisjoner enn bare golf!

På kallfors kan du også trene på ute-
gymmens 18 stasjoner, som ligger i et lite 
skogholt ikke langt fra klubbhuset. Det er 

StocKHoLm

Golf South Sthlm
– Golfen forandrer seg og vi utvikler oss. Kallfors og Vidbynäs gir deg Golf South Sthlm – et nytt konsept der du 
får Stocholm sør sine to beste og triveligste golfklubber i ett og samme medlemskap, sier Pelle Sättare vd på 
Golf South Sthlm. 
Kraften i Golf South Sthlm skapes av kombinasjonen mellom den ”ville og vakre” på Vidbynäs og den ”morsom-
mere golfen” på Kallfors. Glede, lidenskap og omtanke er ord som gjennomsyrer alt og her skal alle kategorierer 
golfere kjenne seg velkommen. Verre er det ikke.
Til sammen tilbyr Golf South Sthlm 72 hull og i stallen finnes blant annet regionens to høyest rankede baner, 
Vidbynäs South Course (1) og Kallfors 18-hullsbane (2).

dessuten fint å ta en joggetur på løpestien 
som går rundt golfbanen. Om du ønsker en 
roligere aktivitet anbefales en runde med 
boule på den nye boulebanen.

GOlF DIGeSt MOtIVASJON fra 2013 opp-
summerer i grunnen kallfors godt:

”Nå har de et utegym. Det er bare sånn 
det er. Steg for steg utvikles et av Sörmlands 
og Stockholms beste anlegg for overnatting, 
trivelig atmosfære, avslapping, mat og ikke 
minst underholdende golf – kallfors signatur.  
tidligere har man vist at banen håndterer turn-
eringer på den svenske touren. Spilleflatene  
og områdene rundt vedlikeholdes med perfek-
sjon, og designmessig finnes det flere hull med 
høy poengscore i kategorien risk reward.” 

Kallfors Golfklubb.
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Vil du vite mer eller booke, ring 
+46 (0)8-551-70 000 eller send mail til 
info@golfsouth.se.
For mer informasjon besøk www.kallfors.com 
eller www.vidbynasgolf.se.

VIDByNäS GOlF CluB lIGGer rett utenfor 
Nykvarn, kun 30 minutter med bil fra sen-
trale Stockholm. her finner du to 18-hulls-
baner, skogsbanen North Course og South 
Course, som er en åpen parklignende bane i 
mesterskapsklassen. South course er rangert  
som den beste banen i Södermanlands 
golfdistrikt, som topp tre i Stockholms län og 
topp 20 i Sverige.

MANGe hAr FuNNet SeG til rette på Vid-
bynäs GC og nyter i dag godt av det fine an-
legget. De 36 hullene er kjent for å være i god 
skikk, og ligger i en herlig natur. At banene 
varierer og endrer karakter er lett å sette 
pris på, og bidrar til at du alltid for nye opp-
levelser. klubbens greenområder har også 
blitt plukket ut som de beste i Sverige.

På VIDByNäS GC tilbys det dessuten bedrifts-
golf. her kan du gi kundene dine en golfopp-
levelse utenom det vanlige på banen som er 
den beste i Södermanlands golfdistrikt. Vid-
bynäs skreddersyr løsninger for selskaper, og 
hjelper også til med sponsoravtaler, spilleretts- 
konto, bedriftsdager og gruppebookinger. 

GOlF DIGeSt rANGerte Vidbynäs GS sin 
golfpakke som den nest beste i Sverige i 
2012. Gjennom den kan du ta del i helhets-
opplevelsen Vidbynäs tilbyr. I tillegg til de to 
høyt rangerte 18-hullsbanene av ulik karak-
ter tilbyr klubben overnattingsfasciliteter av 
ypperste klasse på Vidbynäs Gård og kon-
feranse. I Golfklubbens restaurant, Vidbynäs 
kjøkken og Bar, kan du døyve sulten med 
ulike kulinariske matopplevelser. 

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 spilleopplev-
else 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



47

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. Gjestene har også 
fri adgang til de to avslappingsavdelinger.

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 tilbyr 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
Pakken inkluderer en overnatting i dobbeltrom 
med slottsfrokostbuffé, fri wifi, fri inngang til 
relaxavdeling og gym og en greenfee på Castla 
Course.
Pris fra 1 695 SEK/person i dobbeltrom
Enkeltromstillegg 250 SEK
Tillegg for 3-retters middag 495 SEK

For å booke golfpakke ring +46 (08)-584 80 800 
eller send mail til info@lejondalsslott.se.
For mer informasjon se www.lejondalsslott.se.

Golfpakke Elite Eden Park Hotel
Pakken inkluderer del i dobbeltrom, frokost-
buffé, tilgang til gym, golf-kit på rommet og 
greenfee på Bro Hof Castle Course. 

Pris fra 1 895 SEK/person i dobbeltrom.

For å booke golfpakke ring +46 (0)8-555 27 00 
eller send mail til info.edenpark@elite.se.
For mer informasjon se www.elite.se.
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Arninge Golfklubb
– trivlig hjemmeklubb som liker gjester!

ArNINGe er ett kOMPlett golfanlegg, med 
18-hullsbane, korthullsbane (6 hull), en stor og 
lang drivingrange, bra treningsområde, den 
største proshoppen nord i Stockholm, samt 
et velutstyrt golfstudio, en veldig populær 
restaurant og svært gode møte- og konfer-
ansefasiliteter. legg til at den aktive klubben 
har en av Sveriges største juniorsatsninger, så 
forstår du nok at Arninge er en klubb som går 
fremtiden i møte med stor selvtillit. Golfstores 
shop på Arninge er en flagship store, noe som 
innebærer at sortimentet er omfattende på 
alt fra golfkøller og traller, til sko, baller og 
bager. her finner du alt du trenger.

klubben ble etablert i 1988, og i 1997 var alle 
18 hullene klare. Nå gjenstår det bare litt fin-

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

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

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

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

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

med utsikt mot det utfordrende attende 
hullet og ullnasjøen. har du ikke spilt på 
Arninge er det på tide å gjøre det i år. Gjester 
er alltid velkomne – og her behandles du 
som medlem for en dag. Arninge har i dag 
rundt 50 bedrifter som er medlemmer og 
de bruker klubben som møteplass, med 
eller uten å spille golf. Flere bedrifter er 
fortsatt velkommen. Det er god plass!

StocKHoLm
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Upsala Golfklubb – mer enn bare golf

Det VAr På uPSAlA Golfklubb at golf ble in-
trodusert i uppland. klubben ble grunnlagt 
i 1937, og fram til begynnelsen av 60-tallet 
spilte man på en 9-hullsbane i hågadalen i 
utkanten av byen. I 1964 ble den nye 18-hulls-
banen innviet ved håmö Gård I läby, noen 
mil utenfor uppsala, der man i dag tilbyr  
36 hull med golf av beste merke.

I AuGuSt 2007 begynte en totalrenovering 
18-hullsbanen, med greener, tees og fairways. 
renoveringen var gjennomført til sesong- 
åpningen i mai 2010. klubben har tatt i bruk 
den mest moderne teknologien som finnes 
knyttet til drenering, vanning og oppbyg-
ning av greener, fairways og tees. Det gjør 
at greenfeegjester og medlemmer i upsala 
Golfklubb har tilgang til en bane som bare vil 
bli bedre og bedre med årene. 

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

klubben ble i fjor rangert som nummer  
27 i Sverige av Golf Digest, og mange spår at 
klubben i fremtiden vil bli en av de beste i 
Mälardalen – kanskje i hele Sverige. 

I dag tilbys det her en 18-hullsbane, par 
72, av mesterskapskvalitet og en 9-hulls-
bane i full lengde, par 35. I tillegg har klub-
ben en kortere 9-hullsbane, par 31, en pay 
and play-bane som er spesielt populær 
for nybegynnere og seniorgolfere. Før 
fjorårssesongen ble også drivingrangen 
bygget om og oppgradert.

et BrA GOlFANleGG består ikke bare av golf-
hull, men også av klubbhus, restaurant, shop 
og et komplett utemiljø. klubben har derfor 
også renoveret klubbhuset, restauranten,  
kjekkenet, shopen og uteserveringen. 

Mange fornøyde gjester besøker klubben 

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

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

i løpet av sommeren og reiser fra uppsala for 
å spise lunsj ute på upsala Golfklubb. 

I 2013 ble golfklubben, som sjette klubb 
i Sverige, GeO-sertifisert (Golf environment 
Organization), som innebærer at klubben 
har den høyeste miljøsertifiseringen som 
finnes i europa.

Upsala Golfklubb – Nr 1 i Uppland.

UppLAnD
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Sesongen 2014 slo Söderbys og Edenhofs golfklubber seg sammen til en felles klubb under navnet 
GolfUppsala. Sammenslåingen har vært svært vellykket og klubben satser hardt på å utvikle begge 
anleggene. Banene heter fortsatt Söderby Golf og Edenhof Golf som tidligere.

GolfUppsala 
– en satsende klubb med to anlegg

SÖDerByS GOlFANleGG lIGGer vakkert til i naturskjønne Näs-
dalen, kun syv minutters biltur fra uppsala sentrum. 9-hullsbanen 
ble bygget på midten av 90-tallet og er for mange det første møtet 
med Söderby Golf. Banen passer perfekt til trening, både for ny-
begynnere og mer erfarne spillere. Den er godt vedlikeholdt og byr 
på flere utfordrende hull med både vann og bunkre å ta hensyn til. 
I tilknytning til banen finnes det også en drivingrange. 

18-hullsbanen ble innviet i 2004 og regnes som en av de beste 
banene i uppland – kjent for sine fantastiske Penn A4-greener og 
den omgjengelige og uformelle atmosfæren. Banen har en spenn-
ende layout med mange strategiske vannhindre. Vann er faktisk en 
faktor på over halvparten av hullene. Banen er relativt lang, og det 
er mange par 4-hull som er lange og tøffe. Banen har fem alternative 

tees for å kunne tilby spill til spillere i alle kategorier. 
Ved greenen på hull 18 ligger Söderbys klubbhus med restaurant-

en Söderby Golf & krog, som har aner helt tilbake til 1600-tallet. I 
klubbhuset  ligger dessuten en av Sveriges største on course golf-
shopper, en del av GolfStorekjeden. I løpet av de siste årene har 
Söderby vokst, med en rekke nyheter, deriblant nybygget studio for 
custom fitting og fem golfsimulatorer for å utvikle vintertreningen.

I 2012 arrangerte Söderby for femte gangen den meget prestisje- 
tunge mesterskapsturneringen NOrDeA tour og fikk gode an-
meldelser av både amatører og profesjonelle spillere. 

I år er NOrDeA tour tilbake, og en av de fire finalene skal spilles 
på Söderby. klubben har også arrangert europatouren for handi-
golf ved tre anledninger.

Hull 18 på Söderby.

UppLAnD

Söderby Golf
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18-hullSBANeN er DeSIGNet av Sune 
linde. Banen er av mesterskapskarakter 
og har 18 meget spennende og utfordrende 
hull med variert profil. Inne på anlegget 
finner du også en veldig fin 9-hullsbane 
der alle som vil kan få prøve å spille golf, 
selv uten grønt kort. Nærspillstreningen 
foregår på en stor putting green og et helt 
nytt nærspillsområde. I løpet av 2014 ble det 
bygget tak over en del av driving rangens 
utslagsmatter. her finner du også et kom-
plett klubbhus med bra restaurant, shop og 
garderober. 

Söderby 
Golf Lodge 
rett OVeNFOr kluBBhuSet på Söderby 
ligger det nye golfhotellet Söderby Golf 
lodge. hotellet består av ni leiligheter med 
fire senger hver, der du booke gunstige 
golfpakker med overnatting, golf og mid-
dag. 

Söderby Golf lodge tilbyr personlig og 
rimelig overnatting i naturskjønne omgiv-
elser kun sju minutter fra uppsala sentrum 
og et steinkast fra første tee.

leilighetene er 42 kvadratmeter store 
og har tre rom; en stue med sovesofa, tV, 
kjøleskap og vannkoker og to soverom med 
to enkeltsenger i hvert rom. Alle leilighet-
ene har toalett, dusj og trådløst internett 
inkludert.

Edenhof Golf

Söderby Golf Lodge.

Hull 18 på Söderby.

Söderby Golf AB eies og drives av ekteparet-
Jonas og Gabriella Ekström. Gården har 
Vært i familien Ekströms eie siden starten av 
1900-tallet.
Söderby Golf AB har siden 2006 også drevet 
Edenhof Golf som ligger i Bälinge, nord for 
Uppsala.

Söderby Golf +46 (0)18-430 19 70
Golfpakke +46 (0)18-430 19 77
Edenhof Golf +46 (0)18-33 41 85
Citybutik +46 (0)18-100 200
www.golfuppsala.se

GoLfpakkE 2015
Golfpakke helg (tor, fre, lør)

Golfpakken inkluderer en natts overnatting 
i leilighet med frokost, en greenfee helg og en 
3-retters middag. 

Pris per person:
4 personer 1 400 SEK
2 personer 1 600 SEK

Golfpakke hverdag (søn, man, tir, ons) 
Golfpakken inkluderer en overnatting i leilighet 
med frokost, en greenfee hverdag og en 3-retters 
middag.

Pris per person:
4 personer 1 200 SEK
2 personer 1 400 SEK

I  juni og juli er det tilbud på hverdagspakken!
Pris: 995 SEK per person




