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www.dormy.seDiscover 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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-SPELA GOLF PÅ BANOR AV TOPPKLASS!
Vi har ett väl utvecklat golfprogram på flera av våra resmål. 

Genom Solresor Golf erbjuds prisvärda golfpaket på mycket 
välskötta banor bl. a på Azorerna, Algarve, Costa del Sol, 
Costa de Almería och Costa de la Luz. Förutom våra golf-

paket arrangerar vi golfskolor på olika resmål, tillsammans 
med flera av Sveriges golfklubbar.

GOLFRESOR

Boka på solresor.se eller ring 040-660 95 10

Boka din nästa klubbresa eller grupp-
resa med Solresor Golfs gruppavdelning. 

Vi arrangerar resor för olika typer av 
grupper. Det kan vara golfklubbens årliga 
resa, seniorgänget, kompisgänget eller 

golfresor med släkten. Du får hjälp av oss 
med hela researrangemanget; flyg, hotell, 

golfspel och andra aktiviteter.

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



6

PÅ OMSLAGET 
Visby Golfklubb

Foto: Peter Cordén 

PÅ REDAKTIONSSIDOR 
Bro Hof Slott GC

Foto: Lennart Hyse

REDAKTION
Linda Eriksson

linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
Anneli Markström

anneli.markstrom@bahnhof.se

PROJEKTLEDARE
Pär Fischerström

par.fischerstrom@provisa.se

www.facebook.com/golfparlor

TRYCK
Nogagruppen

Ladda ner en QR-kod app till din mobil 
och fota av bilden ovan, så får du hela 
magasinet i din telefon. OBS. Filen kan 

ta några minuter att ladda ner. 

Du kan också läsa Golfpärlor i Qiozk 
– tidningsaffären för iPad, iPhone 

och webben www.qiozk.com

Golfpärlor publiceras en gång om året av Provisa 
Sverige AB. Citera oss gärna, men ange alltid källan.

Golfpärlor
2015

I år fyller Golfpärlor 10 år! Det firar vi med att ge dig 
ett extra tjockt jubileumsnummer! 

Vi är otroligt glada och stolta att kunna ge dig ett 
så komplett utbud av svenska golfpärlor. Det känns 
också lyxigt att kunna presentera några väl valda 
norska golfanläggningar. 

Faktum är att du inte behöver åka hundratals mil 
eller flyga halva jordklotet runt för att spela legen-
darisk golf. I Skandinavien har vi många banor i 
världsklass! 

Förutom att gotta ner dig i vår tjocka golfguide kan 
du också läsa om golfproffset 
Alex Noren som i år är i hög-
form efter en långdragen skada. 

Vi har också tagit tempen på 
svenskt golfmode, som toppar 
trenden internationellt. 

Den flitige läsaren har också 
chansen att vinna ett härligt 
golfpaket!

Trevlig läsning!
Pär Fischerström

Hipp hipp hurra!!
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V
änster handled gjorde ont vilket till slut resulterade i en  
operation under november 2013. Alex var rankad 48 i världen 
som bäst men rasade till plats 653 på grund av skadan. 

– Min rehab tog längre tid än förväntat. Planen var att 
återvända till tävlingsgolf under försommaren 2014. 

Handleden gjorde då fortfarande ont men Alex försökte 
spela Open de España där han hamnade på en 56:e plats, och BMW PGA.  
På tävlingen i Wentworth behövde han till och med dra sig ur då hand-
leden smärtade för mycket.  

Att starta om rehabträningen och satsa på återhämtning var ett stort 
bakslag och ett tufft beslut. Men efter ett halvår av vila, stretch och träning  
är Alex äntligen tillbaka!

Vi har fått se en strålande inledning på 2015 – hur känns formen? 
– Det är en mer fokuserad träning nu för att förbereda mig inför ut-

maningarna som är på varje tävling. Jag har försökt att träna på de saker 
som verkligen spelar roll i mitt golfspel. Jag har försökt slå lite rakare 
med drivern och ta tillvara på par 5-hålen bättre. 

Vad har du för mål under året?
– Jag vill komma med i de största tävlingarna och vara med i toppen  

på så många tävlingar som möjligt. Det är en oerhört skön känsla! En 
blandning av anspänning och adrenalin som är svår att få på annat sätt.  

 
Om vi backar bandet, varför blev det en karriär inom just golfen för 
din del?

– Jag älskade golf och innebandy som ung och i golfen fanns det så 
mycket möjligheter till att spela över hela världen. Det var lockande. 

– Hela min familj spelade och vi var också en massa juniorer på klubben 
som jämt var där. En fantastisk ”ungdomsgård” där barn av olika åldrar 
hade kul och tävlade mot varandra. 

Vad är mest spännande med en karriär inom golfen?
– Det är att mäta sig med de andra. Det är underbart att känna nervo-

siteten och viljan att vinna. Dessutom har jag blivit bättre på att analysera 
resultatet och gå igenom vad jag behöver göra för att spela bättre nästa 
gång. Sen ska jag inte sticka under stol med att det är sjukt kul att träna!

Vilken är den största utmaningen i år?
– Det var jobbigt att inte ha tävlat på länge. Jag kände mig ovan men 

det släppte ganska snabbt när spelet var starkare än jag trodde det skulle 
vara. Så nu är den största utmaningen att spela bra på alla sorters banor. 
De första fyra tävlingarna har spelats väldigt lika i spelstil. Nu är det dags 
för kommande utmaningar under året.

 
Vad har du för mål långsiktigt i karriären?

– Jag vill ha ett så roligt liv som möjligt! Jag älskar att vinna men det 
är nästan lika viktigt att befinna sig i situationen där jag har en chans att 
vinna. Så jag önskar att jag får uppleva det så många gånger som möjligt 
i livet. 

 
Om du inte spelade golf, vad skulle du göra då?

– Jag skulle spela korpenligan i pingis, coacha unga golfare och resa. 
En bra blandning av utmaning, hjälpa andra och härliga upplevelser. En 
dröm är också att få tävla i bilracing! 

Alexander Norén spåddes en lysande karriär. Från första vinsten i Omega 
European Masters 2009 till Wales Open på Ryder Cup-banan Celtic Manor 2011. 

Vi minns också en överlägsen vinst i Nordea Masters på Bro Hof. 
Men under 2013 hände något som satte käppar i hjulet.

TExT: Linda Eriksson  FOTO: WarrEn LittLE/GEtty imaGEs “En dröm
 är också

 att få
 tävla i 

bilracing!

ALEX NORÉN
Ålder: 32 år
Bor: Monaco
Hemmaklubb: Haninge GK
Gör: Proffs sedan 2005
Aktuell med: Succéartad comeback efter 
handledsskada
Meriter: Tre Europatourvinster
Det här visste du inte om mig: Jag har mitt-
gummin i pingis. Den som fattar fattar! Haha.
Svensk golfpärla: Ullna GC
Norsk golfpärla: Oslo GK

Alex is back!
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ALLT I ETT & ÅRET RUNT
– resortens nya ansikte

– VI ByGGEr ETT 50-TAl HuS för åretruntboende – utan tomter 
och med stora terrasser rakt ut i naturen och ett nytt hotell med 
full service, minilivs och bageri, berättar Magnus lagerlöf som är 
vd för Ekerum resort 

Och som kronan på verket har 18-hålsbanan förvandlats till en 
spektakulär sandbana likt Pinehurst i uSA.

– I den nya banan plockar vi fram det ursprungliga Öland, 
vilket betyder kalksten och sand. Inte strandsand som på Böda 
utan hårt packad sand, som lämpar sig utmärkt för golf. 

Det är den Södra banan, långe Jan, som byggs om radikalt inför 
säsongen. Omkring 2 500 lastbilar matjord har transporterats bort 
och fram träder den öländska sanden. Totalt handlar det om cirka 
30 hektar yta, alltså nästan lika stort som ullna.

– Vid sidan av den gröna fairwayen finns nu hårt packade sand-
kullar. Här ska vi plantera in växter från det ursprungliga Öland, så 
vi har också ett tydligt hållbarhetstänk, säger Magnus. 

Spelmässigt blir den nya banan utmanande och intressant. Nya 
spellinjer har bildats och det krävs en mer uttalad spelstrategi. 

– Framförallt blir det en rolig upplevelse. Det ser svårt och 
häftigt ut, men även som amatör lovar jag att du har roligt!

ATT DET ByGGS OcH PlANErAS ute bland Sveriges golfresorter 

är inte konstigt. Nya tider kräver nya tag. Försäljning av tomter 
för åretruntboende blir vanligare, det har vi sett på till exempel 
Kallfors, Vidbynäs och Mauritzberg. På Ekerum planeras för 300 
nya byggrätter i olika etapper, något som är unikt i Sverige idag. 
Man har filat på detaljplanen både länge och väl för att även kunna 
erbjuda ett så attraktivt boende som möjligt, året runt. Även lägen-
heter planeras framöver. 

– Det gäller att vara på tårna. Tidigare, fram till cirka 2010, hand- 
lade golfen nästan uteslutande om just golf. Om golf för några få, 
under en ganska begränsad tid. Vi hade stängt i princip från sep-
tember till april. Idag ser det helt annorlunda ut, och ska vi över-
leva 25 år till så måste vi anpassa oss efter dagens förutsättningar.

FrAMFÖrAllT HANDlAr DET om tre saker, menar Magnus lagerlöf. 
Att ta bort säsongsberoendet – allt fler anläggningar har öppet året 
runt och kompletterar med golfpaket, konferenser, olika event och 
liknande. Det blir också viktigare att inte bara prata golf, menar 
Magnus. Även den golfspelande fruns make ska trivas och hitta 
aktiviteter på resorten. 

– Vi har till och med tagit bort ordet golf ur vårt företagsnamn. 
Och vi har, som enda resort i Sverige, byggt en paddeltennisbana, 
startat pizzeria och andra aktiviteter som vi vet lockar fler. 

Det är även viktigt idag att skapa en miljö som tilltalar fler, en 
”kom-som-du-är-miljö” och därmed minska beroendet av den 
klassiska ”golfsnobben”.

– Vi har överlevt i 25 år, blivit utsedda till Sveriges bästa golf- 
hotell av World Golf Awards och haft en ledande position inom 
svensk golf. Det har vi gjort eftersom vi tänker bredare, det är den 
vägen man måste gå idag, säger Magnus lagerlöf.

På Ekerum Resort på Öland blåser inte 
bara brisen från Kalmarsund. 
Förändringens vindar viner i knutarna. 
TExT: Linda Eriksson  FOTO: EkErum rEsort

SEDAN 1973 HAr DET SPElATS minst en Europatourtävling om året i 
Sverige. Numera heter tävlingen NOrDEA MASTErS och årets tävling 
går av stapeln den 4-7 juni. Det blir andra gången som tävlingen  
spelas på PGA Sweden National utanför Malmö där Henrik Stenson & 
co ska göra upp om segern på links course.

Bland vinnarna genom åren kan nämnas Tony Jacklin, Seve 
Ballesteros, Greg Norman, Ian Woosnam, colin Montgomerie, Nick 
Faldo, Vijay Singh, lee Westwood, Adam Scott och luke Donald. 

Inte mindre än fem svenskar tillhör också den exklusiva vinnar-
skaran, nämligen Jesper Parnevik, Jocke Haeggman, Peter Hanson, 
richard S. Johnson och Alex Norén.

Vinn
Nedräkning till
NORDEA 
MASTERS Vill du också vara med och vinna?!

Vi har kommit över 10 dagsbiljetter till Nordea Masters, som bara 
ligger och väntar på dig! Två av biljetterna kan bli dina om du är 
påläst och kan pricka de senaste fem årens vinnare.

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se senast den 15 maj.  
Tala också om vad du tycker är bäst respektive sämst i Golfpärlor. 
Glöm inte att ange ditt telefonnummer och adress.

Vinnarna utses under vecka 21 och kontaktas av Golfpärlor.

Historien med Europatourtävlingar i Sverige började 
med Volvo Open 1969 på Drottningholm, då en viss  
Jack Nicklaus föll på mållinjen efter en duell med  
fransmannen Jean Garaialdi. Givetvis var det Sven 
Tumba som drog igång det hela.
TExT: pär fischErström  FOTO: nordEa mastErs 2014

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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SVERIGE KLÄR 
VÄRLDENS 
GOLFARE!

Peak Performance

Oscar Jacobson

J.LindebergDaily Sports

Galvin Green

abacus

oscarjacobson.com

abacussportswear.com

jlindeberg.sedailysports.com

galvingreen.com  

peakperformance.com

Svenskt golfmode har sedan 90-talet vunnit ny internationell mark. De nio största sven-
ska golfklädtillverkarna omsätter tillsammans cirka 600 miljoner kronor och deras kläder 
hittas i över 30 länder i världen. Sverige är en trendsättare att räkna med! 

Jesper Parneviks vinnande år på PGA-touren i 
slutet av 1990-talet var även en vinst för det 
svenska klädmärket J.LINDEBERG. Tillsammans 
vände de upp och ned på golfmodet med super-
slimmade linjer i stället för pösigt som alltid har 

dominerat, framförallt i uSA.

En annan milstolpe är att ABACUS vid fem  tillfällen har 
fått förtroendet att klä upp Europalaget i Solheim cup. 
Genomslagskraften är enorm då TV-sändningarna kablas 
ut i hela världen och når över en halv miljard tittare. 

Det finns faktiskt ett helt gäng svenska golfmodeföretag 
som sedan mitten av 1990-talet, eller tidigare, varit med 
och på allvar påverkat hur golfare klär sig. Inte bara här 
hemma i Sverige utan i hela världen! 

DAILY SPORTS grundades 1995 av Elisabeth och rolf 
Skoghag. De hade nyligen börjat spela golf och tyckte att 
utbudet av golfkläder, särskilt för kvinnor, var begränsat 
och ganska tråkigt. resan mot att ändra det har pågått i 
snart 20 år och idag drivs företaget vidare med dottern 
ulrika Skoghag som VD. 

Dailys färgglada och moderiktigt designade kläder hittas 
idag i golfbutiker i 28 länder.

Boråsbolaget OSCAR JACOBSONS ökade intresse för golf 
har märkts av på senare tid, där de knutit upp ytterligare 

ett par tourspelare till sitt stall. Peter 
Hanson och Fredrik Jacobson är två av 
dessa. 

Företaget har skapat golfmode för män ända sedan 1903, 
och 2013 kom den första damkollektionen golfkläder. Oscar 
Jacobson har gjort sig kända för sin nedtonade golflook 
med typisk skandinavisk design.

Ett av världens mest kända varumärken när det gäller 
golfkläder är GALVIN GREEN, som grundades av Tomas 
Nilsson i början av 1980-talet. Framförallt är märket känt 
för sina snygga regnplagg. 

Efter flera framgångsrika år i Sverige och Kanada intog 
man den amerikanska marknaden 2013. Galvin Green har 
länge synts på European Tour, till exempel på den danska  
talangen lucas Bjerregaard som spelar i Galvin Green-kläder.  

PEAK PERFORMANCE grundades i Åre 1986 av tre passion-
erade skidåkare. Sedan dess har en aktiv livsstil och 
naturen varit främsta inspirationskällor. Idag är Peak 
Performance en av de största svenska exportföretagen 
inom sportmode. 1992 släppte Peak Performance sin första 
golfkollektion och på Europatouren ser man namn som 
Joakim lagergren och linda Wessberg i vårens nyheter.

Att det svenska golfmodeundret är här för att stanna råder 
det inga tvivel om. Vår- och sommarsäsongen är redan här 
och framtiden ser onekligen klädsamt ljus ut. 

TExT: Linda Eriksson 
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PRISER
Du kan vinna golfpaket från:

Ringenäs Golf & Hotell
Skinnarebo Golf & Country Club
GolfUppsala/Söderby Golf Lodge
Kungsbacka GK/Best Western Hotell Halland
Knistad Hotell och Konferens 
Sotenäs GK/Torreby GK och Rasta Håby
Visby GK/Scandic Visby
Täby GK/Såstaholm Hotell & Konferens
Ålands GK/Hotell Arkipelag/båtresa inklusive bil 

TÄVLING

1.  Svara på alla nio frågorna

1.  Vilka namn har Ringenäs olika 9-hålsslingor?
2.   Vilken stad ligger nästgårds till Skinnarebo?
3.  Vad heter GolfUppsalas båda anläggningar?
4. Hur många hål på Kungsbacka har seasidekaraktär?
5.  Från vilket århundrade har Knistad Herrgård anor?
6. Vilken kungafamilj förutom Sveriges har besökt Torreby slott?
7.  Från hur många av Visby GK:s hål ser du havet?
8.  Vid vilken sjö ligger Täby GK?
9.  Vilken av Ålands GK:s banor breder ut sig vid havsviken Slottsundet?

2.  Berätta vad du tycker är bäst respektive sämst med magasinet. Vi vill också veta var du hittade den. 

3.  Välj ut två av de härliga golfpaketen som du helst vill vinna. 

4.  Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. Ange också namn, adress och/eller golfklubb. 
  Vi behöver ditt svar senast den 27 maj.
De lyckliga vinnarna kontaktas av Golfpärlor och kommer att presenteras på www.golfpaket.com under vecka 23.

Lycka till!
  

GRYMMA golfpaket!

PEAKPERFORMANCE.COM

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

#CATCHMAGICHOUR

236 Fogra39 TAC300 Coated

Äntligen är det dags för årets skönaste tävling! I år tävlar du om nio 
fantastiska golfpaket för dig och en vän! Alla priser är för två personer 
och både greenfee och övernattning med frukost ingår. 

Vinn
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SiGTUNA GK HAR BLiViT utsedd till Årets 
Golfklubb 2015. Så här motiveras valet:

”Sigtuna GK premieras för sin inriktning att 
vara ett nav för invånarna i lokalsamhället med 
fokus på miljö, samarbete och utveckling. Med 
detta har golfen i Sigtuna gått från att ses som 
en isolerad ö för golfare till en roll som öppen och  
aktiv initiativtagare i bygdens framtidsfrågor. 
Klubben har lyft blicken från sin normala intresse-
sfär och den egna anläggningen till en helhetssyn 
på arbete och fritid i Sigtuna.”

Årets golfklubb utses av Golfjournalisterna, som 
är den svenska föreningen för yrkesverksamma 
golfjournalister. Utmärkelsen delas ut till en 
klubb som bidragit med insatser och nytänkan-
de till glädje och nytta för golfare och en positiv 
utveckling av golfen i Sverige.

VI HAr lycKATS KNIPA ÅT OSS två exemplar av den tjusiga 
och inspirerande boken Golfilicious – smaka på det bästa 
ur golfens värld. De vackra bilderna i boken är tagna av 
Peter cordén och texten är skriven av Jenny Olsson. 

– I Golfilicious har vi försökt att fånga allt det som gör 
vår passion till golfen så stor. Jag gillar spelutmaningen 
skarpt, men också det avslappnade sociala umgänget, 
säger Jenny Olsson.

Boken bjuder på minnen och anekdoter från några av 
Sveriges största golfproffs och andra kända profiler. 
landets främsta golfkrögare och kockar har delat med sig av sina recept. Och förstås är 
boken fullmatad med bilder från ett urval av alla fantastiska svenska golfbanor.

– Vi har en enorm skatt av fina banor i Sverige. Att åka ut en skön, varm sommarkväll när 
skuggorna blir allt längre är svårslaget. Att sen få slänga lite käft gör en alltid lika glad. Då 
spelar prestationen mindre roll, utan det är det psykologiska spelet, de ofta förekommande 
garven och lågvattenmärkena i de usla skämten vänner emellan som förgyller tillvaron, 
såväl under rundan som vid det nittonde hålet där mat och dryck intas, säger Peter cordén.

Boken ges ut av Votum förlag och utkommer 1 maj.

Vill du bli en av de första som sätter klorna i Golfilicious?
Motivera med högst 20 ord varför just du ska vinna. Mejla motiveringen samt ditt  
telefonnummer och adress till tavling@provisa.se senast den 27 maj.

Årets Golfklubb

– FöR MiG äR UTMäRKELSEN det största som hänt 
sedan jag kom in i golfen 1999. Jag är väldigt glad 
över utmärkelsen. Samtidigt är det glädjande både 
för klubben och Småland som golfdistrikt, säger 
Unni till golf.se.

Unni Ekenberg anställdes på Skinnarebo 2013 
och har bidragit till att klubben markant ökat sitt 
medlemsantal, redovisat det bästa greenfeeåret 
under de senaste tio säsongerna samt ökat sponsor- 
intäkterna avsevärt, enligt klubbens hemsida. 

Årets klubbchef utses av Golf Administratörernas 
Förening, GAF.

Titeln Club Manager of the 
year går till Unni Ekenberg, 
klubbchef på Skinnarebo 
G&CC i Jönköping. När golf är GOLFILICIOUS! 

Club Manager of the Year:
2014: Unni Ekenberg, Skinnarebo
2013: Thomas Ahlberg, Bokskogen
2012: Göran Tyrsing, Ringenäs
2011: Annica Lundström, örebro City

Årets golfklubb senaste åren:
2015: Sigtuna
2014: Karlstad
2013: Visby
2012: Hofors
2011: österåker

HAr Du HÖrT TAlAS OM cuSTOM FITTING? cobra har 
ett av sina National custom Fit Performance centre på 
Skinnarebo G&cc utanför Jönköping där det drivs av 
klubbens headpro Eddy Eriksson. 

cobra custom fitting går ut på att du som spelare 
provar ut dina klubbor så att de passar just dina fysiska 
förutsättningar. cirka 90 procent av dem som testar 
custom fitting menar att de kan se direkta förbättringar i 
sitt spel. Fyra av fem säger sig få renare bollträff.

utöver en uppsjö cobra-klubbor av alla de slag 
finns också en TrackMan launch monitor i studion så 
att Eddy ska kunna mäta alla förändringar in i minsta  
detalj när olika skaft ändras, loft byts och spelaren  
provar olika huvuden.

Nu har du chansen att vinna en custom fitting med Eddy! Värd 5 000 kronor. 
Du som vinner kan göra din custom fitting i Stockholm, Göteborg, Skåne eller hos 
Eddy på Skinnarebo.

Vi vill att du motiverar varför just du behöver en privat custom fitting. 
Mejla din motivering  till tavling@provisa.se senast den 27 maj. 
Glöm inte att ange ditt telefonnummer och adress. 
Vinnaren utses under vecka 23 och kontaktas av Golfpärlor. 

 CUSTOM FITTING 
AV ETT JÄRNSET FRÅN COBRA!

Vinn!

Vinn!

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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nya segrar
Hon har två majortitlar och otaliga vinster i sitt bagage. Oslofödda Suzann ”Tutta”  Pettersen spelar i den högsta ligan.

SuzANN PETTErSEN BOr SEDAN flera år i Orlando i uSA, där den amerikanska 
damtouren lPGA, är hennes vardag och jobb. Debuten på lPGA-touren gjordes 
2003 men den riktiga genombrottssäsongen var 2007 då det blev hela fem segrar. 
Kronan på verket var vinsten i lPGA championship, Suzanns första majorseger. 

Att Suzann Pettersen är med i världseliten är ingen slump. redan 1998 sade hon i 
norsk TV, NrK, att hennes mål var att bli den bästa kvinnliga golfspelaren någon-
sin. Och hon är på god väg. 2013 vann Tutta sin andra majortitel i Evian champion-
ship. Samma år blev det fyra segrar på lPGA-touren. Dessutom seger i Solheim 
cup och avancemang till andraplatsen på världsrankingen.

Nu är säsongen 2015 igång för fullt. I början av april spelas årets första major 
på Mission Hills i Kalifornien. Mycket talar för att det blir en kamp mellan Suzann, 
nyblivne världsettan lydia Ko från Nya zeeland, Anna Nordqvist, ett koppel av 
asiatiskor och några amerikanskor med Stacy lewis i spetsen. 

Vi lyckades knipa några snabba frågor med den norska storstjärnan, mellan 
tävlingarna. 

Hej Suzann! Vilka är dina mål i år?
– Mina mål är att spela bra golf och att vinna turneringar. 

Du blev proffs redan som 19-åring, hur jobbar du för att utvecklas som spelare?
– Man är ju i konstant utveckling. Bästa receptet är hårt arbete över lång tid. 

Har du någonsin haft en svacka och hur hanterar du det?
– Som professionell spelare är det ganska naturligt att man har sina ups and 

downs. Svackorna får man hantera genom att helt enkelt acceptera dem och 
istället ha fokus på det man gör och på själva arbetsuppgiften.

Vilken av dina vinster rankar du högst?
– Det är jättesvårt att säga. Varje turnering betyder mycket! 

Vilken är din absoluta favoritbana att tävla på och varför?
– St Andrews är en speciell bana och här finns mycket historia. 

Vad är skillnaden i att tävla individuellt och i lag, som i Solheim Cup?
– Att vara med i ett lag är roligt eftersom man är del av en rolig atmosfär. 

Och man spelar lika mycket för sina lagkompisar som man gör för sin egen del. 

Spännande lagtävlingar i år och nästa år är Solheim Cup och OS i Rio. Vet du 
vem du ska bilda lag med i OS? 

– Det är två spelare som får vara med och spela i rio. Jag hoppas självklart att 
jag tar en av de platserna. Det blir en tuff kamp om sista platsen mellan flera bra 
spelare som är på gång. 

Vi på Golfperler har minnen från när du tävlade 
på Drottningholm 2003. Du satte ett suveränt ban-
rekord och spelade särspel om segern. Vad har du 
själv för minnen därifrån?

– Banrekordet kom i sista ronden då jag sköt 62 
som fortfarande är min lägsta score i karriären. Det 
tog mig till särspel mot Sophie Gustafson som jag 
tyvärr förlorade. Men vi var två slag före en viss 
Annika Sörenstam.

Är det någon annan tävling i Sverige som du har 
speciella minnen från?

– Solheim cup i Barsebäck 2007 var en helt 
otrolig upplevelse! Det var så mycket folk där och 
tittade och atmosfären var unik. Det tillsammans 
med att Europalaget vann gjorde det till en speciell 
upplevelse.

SUZANN PETTERSEN
Ålder: 33 år
Smeknamn: Tutta
Bor: Orlando, Florida
Hemmaklubb: Bay Hill
Gör: Professionell golfspelare
Aktuell med: Träning och mer träning
Meriter: 21 internationella vinster, inklusive två Majors
Det här visste du inte om mig: Jag älskar sport!
Svensk golfpärla: Bro Hof
Norsk golfpärla: Oslo Golfklubb

“Bästa 
receptet är 
hårt arbete 
över lång 

tid. 

TExT: Linda Eriksson  FOTO: nikE, GEtty imaGEs

TUTTA JAGAR
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norge norge

Losby – en säregen golfupplevelse!

ANlÄGGNINGEN BESTÅr AV 27 HÅl (18+9), 
drivingrange och fina träningsområden. 
En av Norges bästa proshoppar är också ett 
populärt tillhåll på vintertid med fem golf-
simulatorer. I direkt anslutning till banan 
ligger också vackra losby Gods, ett populärt 
hotell med 70 rum och goda faciliteter.

Båda banorna är designade av den svenska  
banarkitekten Peter Nordwall. Det har spelats  
flera stora tävlingar på losby sedan banan 
öppnades i augusti 1999. År 2007 vann Su-
zann Pettersen SAS ladies Masters på lET 
Tour. Senast vann svenske Jens Fahrbring sin 
första challenge Tour-tävling i Norwegian 
challenge i augusti 2013, efter att ha satt 

Losby Golfklubb ligger i fantastiska omgivningar bara 20 minuter från Oslos centrum. 

banrekord med 62 slag (-10) på den tredje 
rundan.

lOSByS uTMANANDE mästerskapsbana, 
Östmork, är anlagd på båda sidor av älven i 
den natursköna losbydalen. Banan känne-
tecknas av sina stora greener, varierande 
hål, den slingrande älven och av att vara en 
bana som utmanar spelare på alla nivåer. 
Här testas alla aspekter av spelet. 

Den relativt enkla öppningen på de tre 
första hålen blir strax avlöst på hål fyra och 
fem, där man inte får något gratis. Hål tio är 
ett långt par tre med vatten runt greenen, 
som från backtee kan skrämma vem som 

Losby Golfklubb
Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet, Norge
För bokning ring +47 (0)67-92 33 40 
eller mejla info@losby.no.
För mer info besök www.losby.no.

helst. Hål 14 är banans längsta par fem med 
sina 539 meter, medan hål 15 verkar trångt 
med vatten på båda sidor. Hål 17 kan ge dig 
en god birdiechans mot slutet av rundan, 
men då måste du lyckas placera utslaget. Har 
du en lyckad dag är det flera genvägar som 
kan hjälpa dig till en bra score på losby, men 
om spelet inte sitter helt, så lönar det sig att 
vara ödmjuk och följa banans layout.

NIOHÅlSBANAN VESTMOrK har en spän-
nande layout och kan bjuda på en rolig runda  
oavsett nivå. Banan spelas mest av nybörjare 
och unga, men vem som helst kan testa sina 
färdigheter här. Banan är öppen för pay and 
play. Här kan också erbjudas footgolf på en 
bana som går parallellt med Vestmork.

Losby Gods erbjuder golfpaket. Se www.losbygods.no.

MIKlAGArD lIGGEr I ullensaker kommun, 
ett område med starka historiska tradi-
tioner ända tillbaks till Vikingtiden. Namnet 
ullensaker härstammar från det fornnord-
iska ullinshof. Miklagard är det fornnorska 
namnet på Istanbul, historiskt känt som ett 
viktigt handelscentrum. 

Golfbanan har en spännande särprägel då 
alla hålen på banan har fått namn efter forn-
nordiska gudar och kungar. Klubbhuset och 
anläggningens design är också inspirerade 
av den fornnorska historien. 

På Miklagard upplever du en atmosfär 
präglad av äkta passion för golf. Detta yttrar 
sig i servicen – du möter ett värdskap som 
verkligen vill berika din golfupplevelse.

MIKAlGArD Är EN rElATIVT öppen bana med 
breda fairways inringade av små och stora 
spektakulära bunkrar. Några hål har skogs- 
områden i spel och andra har små dammar.  
Gemensamt är att alla hål har stora kvalitets-

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

greener. Miklagard har alltid varit känt för 
greenkvaliteten, som utan blygsamhet kan 
sägas hålla världsklass. Här kommer du  
garanterat att få en mycket speciell golf-
upplevelse. 

Mästerskapsbanan har fått många ut-
märkelser för sin kvalitet och design. Banan 
har utsetts till Norges bästa och är rankad 
bland topp 100 i Europa.

MIKlAGArD HAr GrÄSuTSlAG på driving-
rangen med kvalitetsbollar av märket Title-
ist NXT. På träningsfältet finns närspels- och 
wedgeområde, två stora puttinggreener, 
korthålsbana och svingstudio. 

Önskar du få dina klubbor optimalt 
tillpassade för din sving – besök Titleist  
National Fitting center. Behöver du göra 
svingjusteringar – kontakta någon av klub-
bens PGA professionals för att få hjälp. 

Några gånger kan det vara idé att njuta 
av golfrundan i en av klubbens GPS-golfbilar 

med bagcover och ishinkar.
Golfshoppen är ”nervcentret” på Mikla-

gard. Här hittar du allt du behöver av utrust-
ning och all information som är nödvändig. 
Det finns stora omklädningsrum med dusch 
och stora konferensrum för businessmöten.

Avsluta dagen i den mysiga restaurangen. 
Njut av läcker mat och dryck på terrassen,  
medan du ser golfspelare utmana hål 18.

restaurangen har fulla rättigheter, här 
saknas inget.

Miklagard Golfklubb
Væringveien 24, 2040 Kløfta
För bokning ring +47 (0)63-94 31 00 
eller mejla tore@miklagardgolf.no.
För mer info besök www.miklagardgolf.no.
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STIKLESTAD – med magnifik fjordutsikt

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

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

Sista nio hålen ligger mestadels öppet 

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

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

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

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

Stiklestad Golfklubb
Sörskagveien 2, 7655 Verdal, Norge
För tidsbokning ring +47 (0)918-26 010 eller 
mejla klubbpost@stiklestad-golfklubb.no.
För mer information besök www.stiklestadgolf.com.

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

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

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

norge norge

lArVIK GOlFKluBB lIGGEr PÅ väg mot Stavern, bara 3 kilo- 
meter från centrum. Den vackra 18-hålsbanan är rankad bland topp 
5 i Norge. Banan har designats av den svenska banarkitekten Jan 
Sederholm och är en parkbana med seasideprägel. längden, vinden, 
roughen och de strategiskt placerade vattenhindren och bunkrarna 
gör att spelare på alla nivåer utmanas här.

larvik har en av Norges längsta spelsäsonger. Banan är av  
internationell standard och har stått värd för både ladies European 
Tour 2009 och European challenge Tour 2006. Världsstjärnor som  
colin Montgomerie, John Daly och Jesper Parnevik har spelat på  
larvik. Även Norges egen Suzann Pettersen har vunnit troféer här. 

larvik Golfklubb har också ett fint tränings- och rekryterings-
område med en 9-håls kortbana, puttinggreen, gräsutslag, mattutslag, 
övningsbunker och pitchområde.

Larvik 
Golfklubb 
– lång spelsäsong i Norge
Larvik Golfklubbs 18-hålsbana utgör kärnan 
i en av Norges finaste golfanläggningar. 

Larvik Golfklubb
Stavernsveien 232, 3267 Larvik, Norge
För tidsbokning ring +47 (0)33-14 01 40 
eller mejla post@larvikgolf.no.
För mer information besök www.larvikgolf.no.

Farris Bad Golf & Spa

Farris Bad
Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik
För spa och bokning ring +47 (0)815-58 700 eller mejla booking@farrisbad.no.
För mer information besök www.farrisbad.no.

Farris Bad golfpaket
Övernattning plus greenfee från 1 195 NOK. 
I paketet ingår övernattning, greenfee, frukost golfkit, baguettelunch, 
tillträde till spaet, badrock, tofflor och förfriskningar i spaet. 

NOrGES BEKVÄMASTE hål 19 heter Farris Bad. Det lyxiga kurhotellet 
Farris Bad ligger precis i anslutning till larvik golfklubb och erbjuder  
skön avkoppling efter din runda.  Här lämnar du verkligheten bakom  
dig och kliver in i din egen värld. Du bor i vackra rum med fantas-
tisk utsikt över Stavern och Svenner fyr. En del rum har även stora 
verandor. 

Men hotellets hjärta är ändå det härliga spaet. Spaet är med sina 
2 500 kvadratmeter det största och mest utrustade i Norden. Här 
kan du unna dig lyxiga spabehandlingar eller bara koppla av i 
bubbelbadet eller bastun efter 18 hål skön golf. 

På Farris Bad finns professionella spaterapeuter som utför en 
mängd olika behandlingar, till exempel massage, kroppsbehandlingar 
och ansiktsbehandlingar, samt parmassage. 

Hotellet har fina konferensmöjligheter med mötesrum, business-
center och konferenslokaler. I restaurangen serveras hälsosam och 
läcker mat, tilltugg och drycker. I baren Waterlounge erbjuds drinkar, 
aperitifer och smårätter. 
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Falsterbo
HÄr HAr NATurEN skapat förutsättningar 
för ursprunglig golf. Det sandiga under-
laget bidrar till de tunna färgerna. Fairways 
och foregreens är lågt klippta. De fasta 
och snabba greenerna är väl garderade av 
bunkrar, men har också öppningar för låga 
inspel. I rougharna kan du få sandiga lägen. 
Härtill kommer vinden.

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

Över banan går Skandinaviens mest 

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

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

Falsterbo Golfklubb, Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo
För tidsbokning ring 040-47 00 78 
eller mejla info@falsterbogk.se. 
För mer info se www.falsterbogk.se.

SKÅne

FlOMMEN Är EN GOlFBANA på klassisk 
linksmark. Den strandnära banan präglas av 
väder, vind och det naturliga vattensystem 
som heter Flommen. Banan är väl inpassad 
i sjösystemet med spännande konsekvenser 

Ljunghusen

för golfspelaren. Den präglas av vatten och 
vind. Det unika och naturskyddade våtmarks- 
området har skapat rikligt med naturliga 
vattenhinder. Flommen är en sann utmaning 
för varje golfare – du kan förlora din boll i 
vattenhinder på samtliga 18 hål. Varje hål har 
ett namn med anknytning till banan.

Klubben grundades redan 1935 av lokala 
caddies, vilket ger Flommens GK en lång 
och rik historia. Här råder en öppen och 
välkomnande stämning som uppskattas av 
golfare i alla åldrar. 

Flommens golfrestaurang erbjuder fräsch 
och vällagad mat i vacker miljö. Här hittar du 
något för alla tillfällen – lunch, fika, högtider, 
konferens eller företagsgolf.

SKÅne

lJuNGHuSEN Är EN AV Sveriges äldsta 
golfklubbar. Klubben grundades 1932 och 
blev 1965 först i Skandinavien med 27 hål. 

Banan är en av få äkta links i Sverige, 
byggd på ett underlag av sand från tiden 
när landskapet var havsbotten. Här är oftast 
spelbart året om tack vare den porösa och 
genomsläppliga sandjorden. 

Banan ligger i ett naturreservat och intill 
en stor naturskyddad våtmarkshed. Flera av 
hålen gränsar till Östersjöns vita sandstränder 
med fina vyer över havet.

Klubbhuset är modernt med en fin res-
taurang, stort klubbrum och mötesrum – alla 
med vacker utsikt över Östersjön och golf-
banan. restaurangen är en av Skånes bästa 
krogar alla kategorier. I klubbhuset finns 
även en mycket välsorterad shop.

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

Flommen

Om du vill kombinera det bästa från två världar, alltså suveräna golfbanor och unik natur, så är Falsterbonäset den  
perfekta platsen för dig. Här kan du spela golf i stort sett året runt, då vintrarna oftast är mycket milda. Linksbanorna 
på de sandiga ljunghedarna och fantastiska vita sandstränder gör detta till en upplevelse utöver det vanliga.

Flommens Golfklubb, Fädriften, 239 40 Falsterbo
För tidsbokning ring 040-47 50 16
eller mejla reception@flommensgk.se.
För mer info se www.flommensgk.se.

Linkspärlor på Falsterbonäset

Hotell Gässlingen

Ljunghusens Golfklubb Kinellsväg, 236 42 Höllviken
Du bokar tider online via Min Golf 
eller på telefon 040-45 80 00. 
För mer information se www.ljgk.se.

Hotell Gässlingen är ett litet hotell med stora 
möjligheter vid havet  i hjärtat av Skanör. 
Här finns de bästa förutsättningarna för 
en avkopplande golfhelg. Bo i närheten av 
några av Sveriges vackraste golfbanor och 
njut av ”Skånsk Världsmat” tillagat av några 
av Sveriges främsta kockar. Fullborda dagen 
i den rogivande relaxavdelningen och gör 
vistelsen till en oslagbar upplevelse. 

Näsets bästa golfhotell kan erbjuda en 
njutningsfull och generös miljö för golf-
entusiaster, par och grupper. Här finns 29 
rum varav tre sviter, utomhuspool, fyra 
konferenslokaler, och restaurang med 120 
platser. 

Till vackra Skanör känner man sig alltid 
välkommen.

Golfpaket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:
–  Del i dubbelrum inkl. frukost
–  En greenfee på Ljunghusen eller Flommens 
 golfbana
–  Eftermiddagskaffe, te och hembakta scones 
–  Femrätters middag
–  Badrock och tofflor på rummet 
–  Fri tillgång till utomhuspool och relaxavdelning
Pris: från 1 795 kr/natt/person i dubbelrum

Observera att 200 kr/person tillkommer för 
Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningspart i perioden 
19/6-9/8-2015.
Boka redan idag på 040-45 91 00 eller 
info@hotellgasslingen.com.
Lyxa till vistelsen med en behandling i Gässlingens 
Thailändska Na´Jaa SPA.
För mer information se www.hotellgasslingen.com.

– en gömd pärla med 
många återvändande 
golfgäster
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Ljunghusens Golfklubb.

Flommens Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb.
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DETTA Är HElT KlArT en annorlunda  
anläggning! Till vänster ligger den sista 
greenen på lakes course, till höger den  
sista på links course. I blickfånget rakt fram 
ståtar det magnifika klubbhuset. PGA Sweden  
National i Bara är en av de häftigaste golf-
anläggningarna i norra Europa. Klubben 
ligger halvannan mil öster om Malmö. 

Det råder ingen tvekan om att ambitionen 
är på topp. De två banorna, som är ritade av 
Kyle Phillips – en av världens ledande golf-
banearkitekter, är helt olika. links har en 
stark prägel av Skottland och lakes – med 
helt annan layout och ett annat gräs och 
leder tankarna till Florida, fast du är i Skåne. 
– Vi har onekligen skapat en oförglömlig 
upplevelse för den som besöker PGA Sweden 
National, förklarar Kyle Phillips stolt. 

lAKES cOurSE där Nordea Masters kommer 
att avgöras 4-7 juni har en hel del vatten. 
Banan har karaktären av en parkbana och är 
därför inte lika kuperad som links course. 
Avslutningen är stentuff. Det finns starka 
skäl att tro att många tävlingar avgörs på 
lakes sista hål. Ett par 5-hål med vatten 
längs hela vänsterkanten och den uppbyggda 

Europatouren och Nordea Masters kommer till PGA Sweden National igen. 
Detta år 4-7 juni. Gör som Henrik Stenson – kom dit och spela! Eller varför 
inte passa på att även bo över i någon av klubbhusets sviter.

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

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

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

DE FÖrSTA HÅlEN på links course är gene-
röst utlagda, men underskatta för allt i 
världen inte det korta femte, 100 meter.  
redan här kan du få en ful plump i score- 
kortet om du inte svingar klubban rätt. 
Greenen är i det närmaste 40 meter bred, 
men bara 15 meter djup. Och sjuan kan, om 
det inte redan är det, bli ditt signaturhål. 
Högt, högt upp blickar du ut över en green 170 
meter bort, som är riktigt djup och med en 
rejäl svacka på mitten. Oftast har du vinden 
rakt in i nosen. Överhuvudtaget bjuder links 
på det man till vardags brukar kalla ”utman-
ingar”. Du tar dig fram i en kuperad terräng, 
till stora greener, med försåtliga bunkrar och 
slänter längs vägen. Hela anläggningen – de 
båda banorna, träningsmöjligheterna i PGA 
Golf Academy och klubbhuset med sina 16  
eleganta sviter och den sagolika utsikten 
över de båda banorna, känns långt ifrån 
Jantes förlovade land. Att äta en god middag, 
njuta av natten och spela internationell 
drömgolf har aldrig varit enklare än nu.

Gör som Europatouren 
– spela på PGA Sweden National

SKÅne

KÄVlINGE GOlFKluBB är en skånsk pärla 
vid Kävlingeåns dalgång omgiven av öppna 
landskap och odlade åkrar. under årens 
lopp har klubben planterat tusentals träd 
och buskar här, vilket i dag ger banan dess 
härliga parkkaraktär. 

De senaste åren har 18-hålsbanan byggts 
om för att ge fler kategorier spelare en härlig 
golfupplevelse. Banan är lätt att ta sig fram 
på utan några större höjdskillnader, men 
här finns naturligtvis golfbil att hyra för den 
som önskar. Banans smarta layout runt hela 
klubbhusområdet ger dig en stor flexibilitet 
att spela antingen 9, 14 eller 18 hål. Perfekt 
för företagsgolf och gruppbokningar där en 
shotgunstart aldrig är långt ifrån klubbhuset!

DEN NyA MODErNA korthålsbanan har snabbt 
blivit populär. Här kan nybörjaren ta sina 
första steg mot ett aktivt golfliv, men även den 
rutinerade golfspelaren har stor glädje och 

På morgonen den 4 december 1676 korsade de svenska trupperna den tillfrusna Kävlingeån för att möta 
”dansken” i Lund. Det var upptakten till Slaget vid Lund där Karl xI besegrade Christian V i det Skånska 
kriget. I dag är det betydligt lugnare på dessa marker, så när som på ett eller annat ”fore”. 

nytta av den närspelsträning som erbjuds här. 

KÄVlINGE GOlFKluBB erbjuder fördelaktiga 
golfpaket med boende på samarbetshotellen.  
På den populära campingen bor du nära 
klubbhuset i en fin skånsk gårdsmiljö. Från 
Kävlinge Golfklubb tar du dig smidigt och 
snabbt till större städer som lund, Malmö 
och Helsingborg med både bil och tåg. Tåget 
till lund tar endast 10 minuter och du kan 
befinna dig i centrala Köpenhamn på bara en 
timme. I klubbhuset serveras vällagad mat i 
restaurangen. Här kan du sitta på verandan 
och njuta i kvällssolen i goda vänners lag.

Den välsorterade golfshopen anses av 
många vara en av Skånes bästa golfbutiker 
där man aldrig kommer ut tomhänt. Här finns 
ett stort utbud av golfprodukter till alla  
kategorier samt snygga och funktionella 
kläder från ledande varumärken. Det går 
också bra att hyra utrustning i golfshopen. 

Kävlinge GK, Harrievägen 120, 244 33 Kävlinge
För tidsbokning ring 046-73 62 70 
eller mejla till kansli@kavlingegk.com.
För mer info besök www.kavlingegk.com.

Kävlinge golfklubb 
– spela på historisk mark och upplev en naturskön utmanande bana!

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
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BOKSKOGENS GOlFKluBB HAr två 18-håls-
banor som ligger mellan Torups Nygård 
och sjön yddingen, 20 minuters bilväg ifrån 
Malmö.  Infarten till golfklubben har ofta titu- 
lerats ”Vackraste infarten till en golfbana i 
Sverige”. Greenerna är av mycket hög kvalitet 
och snabba. Banorna håller hög kvalitet. 

Målsättningen är att det ska vara olika 
karaktär på banorna. Gamla banan ska vara 
parkliknande och Nya banan “naturbana”. 
Båda banorna har samma höga kvalitet och 
finish.

NyA BANAN uTGÖr, med sin kuperade ban-
sträckning, en enastående naturupplevelse.  
Gamla Banan har under flera tourtävlingar  
varit omtyckt av toppgolfare från hela världen 
och är efter ombyggnaden av greener och  
greenområden nu ganska mycket svårare 

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

Bokskogen samarbetar med Scandichotellen i 
Malmö, samt en hel del andra hotell i närområdet.
Maderiet vann ”Södra Sveriges bästa golfrestau-
rang 2013!”
För tidsbokning ring 040-40 69 00, eller mejla 
info@bokskogen.com. För mer info besök 
www.bokskogen.com.

och mer utmanande. För träning finns en 
toppmodern drivingrange med 9 målgreener,  
instruktörer, en 6-håls barnbana, samt en 
övningsbana med fyra hål.

GAMlA BANAN HAr VArIT en utmaning för 
många kända spelare. Här vann Tony Jacklin 
SEO 1973, Seve Ballesteros och Howard clark 
spelade utmanarmatch 1979 och Mike Har-
wood och ronan rafferty höjde bucklan på 
18:e green när de 1989 respektive 1990 vunnit 
Europatourtävlingen PlM Open. 

På Gamla banan har det spelats Europa-
tour, challengetour, NordeaTour finaler, VM- 
och EM-tävlingar.

Med några steg bakåt i tiden kan man 
konstatera att Bokskogens GK ligger på his-
torisk mark. På Nya Banans sjätte hål har 
kung Karl XII och hans häst vilat under en 

ek. Den 13 december 1963 bildades klubben 
under namnet Bokskogens Golfbaneförening 
och utvecklingen av en av Sveriges modern-
aste golfanläggningar hade börjat. 

I KluBBHuSET – en fin gammal gråstens-
byggnad – finns omklädningsrum, restau-
rang,  golfshop och moderna konferensrum. 
Det är mycket god tillgänglighet på båda 
banorna så du kan lätt få speltider. 

Maderiet på Bokskogen driver restau-
rangen som finns på Bokskogens golfklubb. 
Omgivna av en fantastisk miljö mitt ute i 
skogen erbjuds gästerna, oavsett om du 
spelar golf eller inte, en matupplevelse 
signerat Maderiet.

SKÅne SKÅne

STrAX uTANFÖr HÄSSlEHOlM i norra 
Skåne ligger Skyrup Golf & Hotell som på 
senare år verkligen har utvecklats till en 
komplett anläggning med golfbana, hotell 
och restaurang. Här får du en golf- och 
naturupplevelse på en och samma gång, 
och spelar på greener i mästerskapsklass. 

Skyrups golfbana tillhör en av Skånes  
vackraste golfbanor. Golfbanan har en vackert  
skiftande karaktär som växlar mellan park, 
sjö och skog. Den ligger intill Finjasjön där 
ett par av hålen spelas utmed sjön och ger 
en härlig utsikt och inramning. Övriga banan 
böljar fram i park- eller skogskaraktär och är 
en utmaning för alla typer av golfare. Det är 
en risk/reward-bana som lämpar sig väl för 
matchspel med många vattenhinder, strate-

Vid foten av Matterödsåsen och med utsikt över Finjasjön 
mitt i Snapphaneland ligger denna Skånska golfpärla.

giskt placerade för den bättre spelaren. För 
den lite mer oerfarna är det en behaglig runda  
med ruffar där du alltid hittar bollen och har 
god chans till ett bra resultat. 

Hål 14 är anläggningens signaturhål, som 
för övrigt är avbildat som S:et i klubbens 
logotyp. 

Boende och klubbhus ligger bara 50 meter  
från första tee i fantastiska och historiska 
lokaler med anor från 1700-talet.

Hotellet har anor från 1400-talet, och 
miljön är en idyll med vacker natur och 
enastående utsikt över både golfbanan och 
Finjasön. 

Här kan du verkligen unna dig något 
speciellt och njuta av bra golf, god mat, fint 
boende och en bit svensk historia.

Skyrup Golf & hotell 
– med greener i mästerskapsklass

Skyrup GK, Herrgårdsvägen 35, 282 95 Skyrup 
För tidsbokning ring 0451-531 11 eller mejla 
info@skyrupsgk.se. För mer info besök 
www.skyrupsgk.se.

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

FRÅN...

845:-



3130

VASATOrPS GOlFKluBB är en anläggning för 
alla golfare, från knattespelare till veteraner 
och elit. Från den slopade niohålsbanan Västra  
9:an med suveräna möjligheter till inspels-
träning, till Tournament course (Tc) som 
kräver ett helt nytt strategiskt tänkande.

Tc är en mästerskapsbana med links-
karaktär. Banan är 6 700 meter från bakersta 
tee och har sex tees per hål. Spelstrategin 
ändras markant beroende på vilken tee du 
väljer att spela från. De senaste åren har Tc 
rankats som en av Sveriges främsta banor av 
Golf Digest. 

Signaturhålet 13, som har ett tufft ut-
slag, där taktisk längd premieras från tee 
och precision in mot green, utnämndes av 
Svensk Golf till ett av de 18 bästa golfhålen 
i Sverige. Bland annat uppmärksammades 
dammen på högersidan, siktbunkrarna till  
vänster och vinkeln på green som spännande  

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

element som skapar spelglädje.
classic course (före detta Gamla Banan) 

är designad av Steve Forrest som framgångs-
rikt skapade Tc. Den vackra banan med både 
löv- och barrskog påminner om de klassiska 
brittiska banorna.

 
VASATOrPS GOlFKluBB har en lång historia 
av golf av högsta internationella klass. Här 
har spelare som Greg Norman, Seve Balles-
teros och Sandy lyle vunnit europatourens 
Scandinavian Enterprise Open (SEO). 

År 2002 utklassade Annika Sörenstam 
sina motståndare under ladies European 
Tourtävlingen compaq Open. År 2013 hade 
ladies European Tour (lET) på nytt premiär på 
Vasatorps GK. Tävlingen Helsingborg Open, 
som klubben är värd för i minst tre år, blev 
en succé både vad gäller spel och besökare  
2013 såväl som 2014. 2014 års vinnare, Dewi  

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

Vasatorps Golfklubb 
Vasatorpsallén, 253 54 Mörarp 
Tidsbokning www.vasatorpsgk.se eller telefon 
042-23 50 58. Läs mer www.vasatorpsgk.se.

Schreefel från Nederländerna, kommer till-
baka den 3-6 september i år för att försvara 
sin titel. 

TrOTS SIN STOrlEK och imponerande spel-
variation utmärks Vasatorps Golfklubb av 
en upplevelse av närhet och tillgänglighet. 
Avstånden mellan banor, hål, klubbhus och 
parkering är korta på denna välplanerade 
anläggning.  I klubbhuset finns den populära 
restaurangen som lockar både spelare och 
besökare utifrån. Här finns alltid dagens rätt 
och dagens soppa, samt en pastarätt eller 
vegetariskt som alternativ. 

I klubbens golfshop finns ett välsorterat 
utbud med allt du behöver för att ytterlig-
are höja din golfupplevelse, oavsett om du 
är nybörjare eller elitspelare. De kunniga 
medarbetarna guidar dig gärna genom 
valmöjligheterna.

Vasatorps Golfklubb              – Skandinaviens bästa golfupplevelse

Fo
to

: M
ic

k
a

e
l 

ta
n

n
u

s

Fo
to

: M
ic

k
a

e
l 

ta
n

n
u

s

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

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

Södra banan har även den skogs- och 
parkkarraktär. Banan är ritad av Tomas ryd 
och är årligen spelplatsen för proffstävlingen  
Araslöv Open. Båda banorna erbjuder ett 

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

”hektometersystem” ett tee-markerings-
system där du själv väljer spellängd och 
svårighetsgrad. utöver fullängdsbanorna 
finns fina träningsmöjligheter på 6-håls 
par 3-banan, övningsgreenerna och rangen.

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

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

på bästa sätt ladda inför morgondagens 
golfrunda. Alla rum ligger på markplan med 
egen parkering och privat uteplats. Golf- 
kanalen finns givetvis i TV-utbudet. Nyhet 
för året är de två spabaden som finns vid 
hotellet. Glöm inte badkläderna!

Araslöv Golf & Resort,Starvägen 1, 291 75 Färlöv
Mejl info@araslovgolf.se
Telefon 044-716 00 
www.araslovgolf.se

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 SKÅne
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Den Gamla banan är en klassisk parkbana i 
vacker och lagom kuperad miljö, där finess 
är viktigare än brutal råstyrka. 

1990 stod så den nya mästerskapsbanan 
signerad Tommy Nordström klar. 

Idag är banan något mildare i tonen 
än när den byggdes, men fortfarande är 
det en riktigt härlig utmaning där spelare 
av alla kategorier får användning för alla 
typer av slag.

TOrEKOV HÖr SAMMAN med havet. ljuset  
från himmel och hav tycks flöda extra gen e- 
röst längst ut på Bjärehalvön. Torekov links 
erbjuder havsutsikt från alla håll 

Nere mot strandängarna ligger Torekovs 
GK, en klassisk linksbana som bjuder på stor 
variation i spelet och en  härligt oberäknelig 
havsbris. Banan har sedan många år haft 
en framskjuten placering på Golf Digest 50 
bästa-lista. Klubben har lyft fram känslan av 
hur marken runt golfbanan såg ut en gång 
i tiden och under flera år har man arbetat 
med att tydliggöra och förstärka banans 
linkskaraktär.   

I Torekov kan du koppla av, bara vara 
och släppa massor av måsten. Eftersom byn 
är liten, har alla naturen in på knutarna. Det 
är lätt att få till lek, motion och rekreation i 
och nära havet.Här finns två banor med skild karaktär, 

den traditionella Gamla banan och den  
utmanande Nya banan. Med en bra restau-
rang och bra träningsmöjligheter är Båstad 
Golfklubb den perfekta platsen för en hel-
dag med golf.

SKÅne

sommaren är detta en av Sveriges hetaste 
metropoler. Då är pulsen hög och folkvimlet 
intensivt på stranden, i hamnen och i byn. 
Tennisturneringen Swedish Open spelas 
på banorna i anslutning till Hotel Skansen 
och lockar massor med folk till Båstad. 

Båstad
ÅrSTIDEN PrÄGlAr uPPlEVElSEN och 
gör att du kan komma hit flera gånger 
om och alltid mötas av något nytt. under 

Torekov

Bjäres vackra, kuperade landskap har sin förklaring i att halvön är en del av Hallandsåsen. Från strandängarna i sydväst 
via den branta nordkusten till Hallandsåsens högsta topp är höjdskillnaden 150 meter. Landskapet är varierat med 
naturbetesmarker, fruktodlingar, lövskogar, raviner, böljande dalar, golfbanor och kulturlandskap med lämningar ifrån 
bronsåldern. Högt uppe på åsen med härlig havsutsikt väntar gröna, böljande golfbanor. Totalt finns det sex golfbanor 
på Bjäre, alla med riktigt hög klass oavsett om de tillhör en mästerskapsbana eller ligger mitt i en äppelodling.

Torekov Hotell
MED NÄrHETEN TIll ett flertal golfbanor 
och med havet som granne ligger Torekov 
Hotell. De första delarna av hotellet stod 
klara 1980. I början av 2000-talet genomgick 
hotellet en ombyggnation som resulterade 
i en konferens-, SPA- och restaurang- 
anläggning.

Torekov Hotell har idag 54 dubbelrum 
inklusive sviter, möteslokaler, SPA, gym 
och varma japanska bad utomhus.

Maten på Torekov Hotell är känd inte 
bara på Bjärehalvön. Hit kommer folk ifrån 
hela landet för att njuta av välsmakande 
och nyttiga maträtter. I köket lagas tradi-
tionella rätter med nordisk anknytning. 
under alla årstider präglas menyerna av 
lokala råvaror. 

På Torekov Hotell kan du kombinera 
en härlig golfupplevelse med avkoppling 
i hotellets SPA, promenader i naturen och 
njutbara smaker.

Hotel Skansen
HOTEl SKANSEN lIGGEr mitt i Båstad, 
ett stenkast från hamnen och med de 
världsberömda tennisbanorna strax in-
till. Hotellet har anor från 1877 då huset 
uppfördes som ett sädesmagasin. under 
1920-talet byggdes det om till hotell och 
blev mötesplats för bad- och tennisgäster.

Idag är Hotel Skansen en charmig 
blandning mellan gammalt och nytt.

Hotellet har successivt byggts ut till 
ett modernt SPA-hotell med en populär  
vinterträdgård och en magnifik SPA- 
anläggning. Hotellet har 173 rum och  
erbjuder plats för 320 gäster. 

Känslan av att promenera på den 60 
meter långa träbryggan till Kallbadhuset 
är något alldeles extra.  Där kan du ta ett 
dopp i havet för att sedan fortsätta njuta 
i Skansens japanska pool och bastu med 
blick över horisonten. 

 Med utsikt över havet ligger stilfulla 
restaurang Sand. Här finns det plats för 
250 gäster och under tennisveckorna i 
juli är Sand landets hetaste ställe.  Meny-
erna sveper över årstiderna med lokala 
produkter i fokus.

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

Golfpaket Torekov Hotell – 1 dygn
Boka ett lyxigt golfpaket! 
I paketet ingår en övernattning i dubbelrum 
med frukostbuffé, 2-rättersmeny, SPA med  
bastu, varma bad och japanska utomhuspooler, 
och en greenfee på Båstad GK eller Torekov GK.
Pris: 1 795 kr/natt/person i dubbelrum.
 
Golfpaket Torekov Hotell – 2 dygn
Samma lyxiga golfpaket med två sköna över-
nattningar och två greenfee på Båstad GK eller 
Torekov GK. Dessutom taxiresa tur och retur till 
en av golfrundorna. 
Pris: 3 195 kr/natt/ person i dubbelrum.

Båda paketen erbjuds hela 2015 förutom under 
Swedish Open, vecka 30.

Ett paket på Hotel Skansen som inkluderar 
det lilla extra.
Helgpaket med ankomst fredag eller lördag. 
I paketet ingår en övernattning med frukostbuffé, 
afternoon tea, 3-rättersmeny i Restaurang Sand 
och fri entré till SPA & Kallbadhus. 
Dessutom ingår en valfri upplevelse. Du kan 
välja mellan greenfee, jacuzzi för två personer 
i 30 minuter, SPA-ritual kit från Decléor/Carita 
eller honungsmassage 25 minuter per person.
Pris från 2 095 kr/natt/person i dubbelrum.

Paketet erbjuds fram till 14/6 samt 
4/9-30/12 2015.

SKÅne

BJÄREHALVÖN 
MED GOLF OCH HAV
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För mer information och bokning besök 
www.togk.se, mejla reception/kansli på 
info@togk.se eller ring 0431-44 98 40. 
Golfkrogen nås på 0431-36 43 45.
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NÄrA HAVET, AllDElES VID lommabukten, ligger Örestads 
Golfklubb, en klubb som formats och utvecklats till en av Skånes 
vänligaste. Golfbanan är en riktig skånsk bana med öppen park 
och typiska hedar. 

Örestads golfbana är öppen för spel året om. Klubben erbjuder 

Spela 27 hål och 18 korthål - Örestads Golfklubb erbjuder god tillgänglighet och golf för alla!

Örestads Golfklubb – golf för alla

Örestads Golfklubb, Golfvägen, 234 34 Lomma
För bokning ring 040-41 05 80 eller mejla
info@orestadsgk.com. För mer info besök 
www.orestadsgk.com.

27 långhål och 18 korthål (pay and play) vilket ger god tillgäng-
lighet och golf för alla! På 18-hålsbanan är det tidsbokning medan 
det på 9-hål och korthålsbanan tillämpas bollränna. 

Örestads GK erbjuder goda träningsmöjligheter, en stor driving- 
range med 25 mattor varav fyra ligger under tak, två putting-
greener, pitchingområde samt den populära korthålsbanan där 
du vässar ditt närspel.

Efter avslutad rond slinker du in i restaurangen för något 
svalkande att dricka, en bit mat, en fika eller bara en aptitretare. 
Självklart erbjuder restaurangen även den traditionella korven 
efter 9-hål.

Banan är helt ägd av medlemmar, som många gånger bor nära, 
och därför gjort banan till den självklara mötesplatsen att spend-
era den dyrbara fritiden. 
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SKÅne HALLAnD

18-HÅlSBANAN VAllEN Är ritad av banarkitekten Jan Sederholm.  
Banan invigdes 1978 och ligger vackert inbäddad i lövskog runt 
Smedjeån, som slingrar sig genom banan. Vallen är måttligt  
kuperad och är därför lätt att gå. 

Givmilda fairways gör det även lätt att hålla bollen i spel. Där-

Laholms Golfklubb grundades 1964 och här råder fortfarande ett lugn, både på anläggningen 
och ute på banorna. På Laholms golfklubb finns allt du behöver för en fin golfupplevelse. 

Laholms Golfklubb – en härlig totalupplevelse

Laholms Golfklubb, Vallen 15, 312 98 Våxtorp
För kansli och tidsbokning ring 0430-306 01, mejla 
kansli@laholmsgk.se eller besök hemsidan 
www.laholmsgk.se.

för blir rondtiderna oftast korta också vid hög beläggning.
9-hålsbanan Stegan stod klar 2003. Även här är Jan Sederholm 

banarkitekt. Stegan påminner om Vallen men är något mer kuperad 
och har vatten i spel vid åtta av de ondulerade greenerna. Här 
gäller bollränna och det är sällan lång kö. Även Stegan har park-
karaktär och den gränsar vackert till Stegasjön. 

utöver två mycket bra banor i toppskick har laholms GK en  
välsorterad golfshop, ett nytt övningsområde för chip- och  
bunkerträning samt en träningsstudio där du kan få hjälp med 
bland annat svinganalys. 

Passa också på att besöka klubbens krog, som drivs i egen regi 
från säsongen 2015. Här serveras god husmanskost tillsammans med 
svalkande drycker. Maten är lagad med kärlek och svenskt kött samt 
närodlat prioriteras.

GrÄPPÅS GOlFKluBB SOM bildades 1991 er-
bjuder en 18-hålsbana som är belägen i en 
naturskön miljö. Vacker skog och inslag av 
ek ger en fin inramning åt banan som har en 
spännande och varierad layout, där den mest  
taktiske golfaren ofta slutar som vinnare.

För dig som vill spela i en avslappnad miljö med familjär atmosfär är Gräppås Golfklubb det rätta valet. 
Klubben ligger 30 kilometer söder om Göteborg och 7 kilometer väster om Kungsbacka, mitt på Onsalahalvön.

Gräppås Golfklubb – 27 hål mitt på Onsalahalvön

Den attraktiva slopade 9-hålsbanan spelar 
du på cirka en timme och ingen förbokning 
krävs, då bollränna används. För gäster som 
vill prova på att spela golf erbjuds pay and 
play på denna bana. 

Kommer du med husbil/husvagn så finns 

Gräppås Golfklubb
Gräppås Golfbaneväg 60
439 91 Onsala
0300-285 55
info@grappasgk.se
www.grappasgk.se

Best Western Hotell Halland
0300-775 30,  www.hotellhalland.se
Onsala Herrgård
0300-395 75, info@onsalaherrgard.se
Gottskärs Hotell
0300-600 89, www.gottskarhotell.se
Pensionat Strandkullen
0300-625 69, info@pensionatstrandkullen.se 

platser med el. Efter avslutad golfrunda har du 
möjlighet att spela boule, träna golf på våra 
fantastiska träningsområden eller äta och 
dricka gott i restaurangen, allt inom 100 meter.

Vill du bo på hotell så erbjuder Gräppås 
Golfklubb golfpaket i samarbete med flera 
boendeanläggningar.

FlErA AV HÅlEN OMGÄrDAS AV stora fårhägn med ett hundratal får 
och även ett mindre grishägn med tre grisar. runt om banan finns en 
mängd olika typer av holkar för ugglor, fladdermus, rovfåglar, mindre 
fåglar samt flera insektshotell. Djur, natur och golf går hand i hand. 

Banan genomgår nu en försiktig och varsam förändring. Man 
återskapar naturen och områden som det var förr. I år har ystad 

I vacker natur nära kusten spelar du golf på en spännande och vacker golfbana. Sedan 1930 har det 
spelats golf på Nybrofältet och kring Nybroån. Tack vare sitt kustnära läge är banan öppen året runt. 

Ystad Golfklubb – sydkustens pärla nummer 1

Ystad Golfklubb
Långrevsvägen 2, 271 71 Nybrostrand
Ystad GK är med i Sydpoolen. Speltider bokas via telefon 
0411-55 03 50 eller via hemsidan www.ystadgk.se. 
Restaurang, servering, fullständiga rättigheter. 
Samarbete med trevliga hotell i Ystad.

Golfklubb byggt om hål 9 och hål 18. Justerat dess bunkrar och 
beklätt kanterna med ljung. Nya dam-tees kommer att anläggas för 
att justera förhållandet mellan röd respektive gul tee.

Klubben lägger stort fokus vid medlemsvård och att både med-
lemmar och gäster ska känna sig välkomna. 

ystad GK är årligen arrangör av större tävlingar. Kval till Nordea 
Tour har spelats tre gånger, 2014 spelades SM-Herrar 65 och 2015  
spelas Skandia Junior Open i september. Vill du spela klubbtävlingar 
finns ett rikt program. Dessutom spelar klubbens damer och herrar 
varje vecka sina mycket populära tisdags- och onsdagstävlingar med 
upp till 100 personer varje vecka. Grillkvällar, after work, prova-på-
golf och mycket annat sker kontinuerligt. Vill du ”bara” spela och 
träna på egen hand finns tilltagna träningsområden samt starttider 
att boka från klockan 06.00 varje morgon.
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rINGENÄS GOlFBANA Är otroligt vacker 
med sin utsikt över strand och hav. Från 21 
av 27 hål och från samtliga hotellrum har 
du havet i blickfånget. ringenäs är känd 
för sin vackra utsikt och fina finish.

De senaste åren har ringenäs byggt en 
större restaurang, shop, reception, hotell, 
studio samt konferensanläggning. Studion 
är för övrigt även cobras regionala test-
center.  Samtidigt har 15 av ringenäs 27 hål 
renoverats. 

BANAN, SOM ENlIGT Golf Digest nu är 
rankad som Halmstads näst bästa bana  
efter Tylösand, är en trevlig bana för den 
vanliga golfaren men samtidigt spännande 
för låghandicaparen där det erbjuds birdie- 
chanser med jämna mellanrum. Både  
spelare med låg och hög hcp trivs här. Och 
spelar man strategiskt så brukar det be-

Ringenäs 
– golfbana och hotell med vidunderlig utsikt
– Sveriges vackraste golfbana, säger Göran Tyrsing på Ringenäs Golf AB, 
när han pekar på den fantastiska utsikten från hotellrummet. Det är vad 
många av våra gäster säger, fortsätter han. 

tala sig. Trots att banan inte är så lång har 
klubben fått fram många landslagsspelare. 

Banan har tre 9-håls slingor – Seaside, 
links och Hills. Som namnen avslöjar har 
de olika karaktär vilket gör banan omväx-
lande. Samtliga slingor börjar och slutar 
vid klubbhuset där även hotellet ligger 
diskret insprängt i sluttningen. 

HALLAnD

Ringenäs Golfklubb
469 Strandlida, 305 91 Halmstad
Reception 035-161590
Mejl golf@ringenasgk.se
Hemsida www.rigk.se

HAlMSTAD GOlFKluBB, Tylösand bildades 
1930 och består idag av 36 hål och har över 
3 200 medlemmar. Klubben har två banor, 
Norra och Södra banan. 

NOrrA BANAN Är KÄND som spelplatsen 
för de största mästerskapen. På senare tid 
kan nämnas 2007 års Solheim cup, som var 
en alldeles speciell upplevelse och innebar 
ett stort lyft för banorna. 2011 genomfördes 

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

Europamästerskapen för amatörer på Norra 
banan som prisades av spelare såväl som  
ledare för dess fina naturupplevelse och ut-
manande karaktär. 2015 står Norra banan 
värd för European Amatuer Team champion- 
ship den 7-11 juli, och därmed fortsätter 
klubben sin tradition. 

SÖDrA BANAN Är ETT utmärkt komple-
ment och är av medlemmarna speciellt 

högt skattad. Flest ronder spelas faktiskt 
här och anses av många som en dold pärla. 

GOlFKluBBEN HAr EN omtalad kö för med-
lemskap med ungefär 2 300 personer regi-
strerade. Den förväntade kötiden är cirka 15 
år och påvisar Halmstad Golfklubbs starka 
attraktionskraft. Här finns också en stor 
juniorverksamhet med cirka 300 ungdomar 
i träning varje år. 

På Halmstad Golfklubb hittar du också 
en av Sveriges största on course-shopar 
med ett utbud som är svårt att matcha. 

restaurangen utsågs 2012 och 2013 till 
”Årets Golfkrog” och serverar den bästa mat-
en som går att finna på Sveriges golfklubbar. 

2015 utsågs Halmstad Golfklubb till 
”Sweden´s Best Golf course” av World Golf 
Awards.

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

HALLAnD

Ringenäs Golf 
& Konferens- 
Hotell
FrÅN DET MODErNA HOTEllET har du bara  
50 meter till närmaste green. På sommar-
kvällarna ses gott om golfgäster som sitter 
på balkongen och njuter av solnedgången 
eller golfen som presenteras framför dem.

Frukosten äter du med fördel på det 
pålade trädäcket som ligger ovan vattnet, 
knappt 30 meter från 9:ans green. 

För den som vill ta ett bad ligger stranden 
bara cirka 500 från hotellet.

Hotellet som har 24 rum med havsutsikt 
har redan rykte om sig att vara Halmstads 
riktiga golfhotell. 

Vill du kombinera golf och konferens 
har du hittat den optimala lösningen med 
ringenäs konferensanläggning som ligger 
i klubbhuset. Det finns även paddeltennis 
på anläggningen. 

Golfpaketet innehåller:
18-håls greenfee, del i dubbelrum, frukost, 
2-rätters middag, gratis hyrvagn, drivingrange, 
startkit med banguide mm. Du kan även 
komplettera med paddeltennis eller konferens. 
Vid ankomst söndag ingår gratis greenfee på 
måndagen (gäller ej juli).
Pris från: 1 545 kronor per person/natt i 
dubbelrum.
Hotellet har 24 dubbelrum, samtliga med 
havsutsikt.
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HALLAnD

Golfa i Kungsbacka
I Kungsbacka shoppar du på hög nivå. Innerstaden bjuder på handel i charmig sekelskiftesmiljö. Köpcentret 
Kungsmässan har ett 90-tal butiker under samma tak och på Freeport, Västsveriges enda riktiga outlet, får 
du en otrolig shoppingupplevelse! Utöver handel är Kungsbacka också känt för sin natur och sina många 
golfbanor. Du kan spela på Kungsbacka Golfklubb och Vallda Golf & Country Club, två av de mest omskrivna 
banorna i Göteborgsområdet, och bo centralt på ett trestjärnigt hotell. Njut också av bad från kala klippor 
och härliga sandstränder längs Hallands norra kuststräcka.

KuNGSBAcKA Är DEN ÄlDSTA av de sju banorna som finns i kom-
munen och har under de senaste 45 åren stått värd för många 
tävlingar av hög klass. Senast var det Nordea Tour championship 
2012 hosted by Fredrik Jacobson.

Klubben har genom årens lopp fostrat många av våra förnämsta  
golfare, såsom Fredrik Jacobson, Sophie Gustafson och Johan 
Edfors, men även många kommande stjärnor har Kungsbacka GK 
som spelplats.

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

Kungsbacka GK. Fo
to

: P
e

te
r

 c
o

r
d

é
n

Vallda Golf & Country Club
Vallda Golfväg 55, 434 90 Vallda. 
För tidsbokning ring 0300-40 40 00 
eller mejla kansli@valldagolf.se. 
För mer info besök www.valldagolf.se.

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

Golfpaket helg (fredag-söndag)
En övernattning i delat dubbelrum, Best 
Breakfast by Tina, en greenfee samt en 
3-rätters middag.
Pris per person: 1 495 kr

Golfpaket vardag (måndag-torsdag)
En övernattning i delat dubbelrum, Best 
Breakfast by Tina, en greenfee samt en 
3-rätters middag.
Pris per person: 1 695 kr

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

Vallda G&CC

Kungsbacka GK

VAllDA Å ANDrA SIDAN har 18 nybyggda  
hål i skotsk stil. Bakom designen står British  
Open-arkitekten Martin Hawtree, erkänd för 
sina karaktäristiska bunkrar och böljande  
greenområden. Du kommer att mötas av  
en bana som utmanar ditt strategiska spel-
sinne. Här utlovas en golfupplevelse som  
du normalt bara kan hitta på de brittiska  
öarna.

FlEr OcH FlEr GrEENFEESPElArE vall-
färdar till Vallda för varje år. Även de svenska  
golftidningarna har uppmärksammat ny-
komlingen. På senaste listan från Golf Digest  
där landets 50 bästa banor utses och rankas 
har Vallda för första gången klivit in på 
topp 10 och intar numera åttonde plats. 
Tidningen Svensk Golf har utsett Sveriges 
100 bästa golfhål. De 18 bästa har ingen in-
bördes ordning och där finns Valldas hål  
13 med. 

Väl framme i klubbhuset serverar lyxells 
mat att njuta av. Krogen har tidigare lång 
erfarenhet, alltifrån lunchkrogar till finkrog 
i centrala Göteborg. Där lyckades de erhålla 
en stjärna i Guide Michelin och få guld-
medalj från Gastronomiska Akademin.

EN rESA TIll KuNGSBAcKA innebär dock 
så mycket mera än bara golf. Kungsbackas 

pittoreska innerstad för tankarna till forna 
tiders stadskärna. Småbutikerna, caféerna 
och de mysiga restaurangerna ligger tätt 
runt torget och kyrkan.

Västkustens fina stränder breder ut sig 
bara 10 minuter från stan och ännu närmare 
är det till seriös shopping i Kungsmässans 
prisbelönta shoppingcenter och i Freeport 
Outlet Village (som för tankarna till uSAs 
stora anläggningar). Här finns många världs- 
kända märken till bra priser.

I KuNGSBAcKA, ENDAST 25 minuter från Göte-
borg, finner du det trestjärniga familjeägda 
hotellet Best Western Hotell Halland.

Hotellet har perfekt läge i Kungsbackas  
charmiga innerstad och de kan erbjuda  
golfpaket som kan bokas en eller flera nätter 
och med en eller flera greenfee inkluderat. 
Golfpaketen skräddarsys utifrån längd på 
vistelse, val av banor och antal rundor.

I golfpaketet ingår alltid Best Breakfast 
by Tina Nordström, fri wifi, fria filmer på 
rummet, tillgång till bastu och fri parkering 
utanför hotellet.

Golfpaket kan bokas även om inte båda i 
dubbelrummet vill spela golf. 

Bokar du golfpaket på Hotell Halland har 
du förutom suverän golf, tillgång till shopp-
ing i världsklass.

Fo
to

: H
a

n
n

a
H

 l
a

r
s

s
o

n

Smarholmens badplats i Kungsbacka.
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HIllS GOlF & SPOrTS cluB, som ligger 
vackert belägen i en avskild dal gränsande 
till Sandsjöbacka naturreservat nära Göte-
borgs centrum, ger dig en golfupplevelse 
att minnas oavsett om du är elitspelare, 
motionär eller nybörjare, oavsett ålder.

Johan Edfors har på ett varsamt sätt lyck-
ats förädla det bästa av ursprungsbanan som 
designades 2005 av Arthur Hills och Steve  
Forrest – två av världens mest välrenommerade 
banarkitekter – och har med framgång skapat 
en ny banstäckning som måste upplevas. 

BANAN HAr FÅTT BErÖM, dels för sin 
avancerade och nytänkande bandesign, dels 

Vackert belägen, strax utanför Göteborg, ligger Hills Golf & Sports Club. 
Banan, som sedan många år rankas som en av Sveriges bästa, bjuder på 
en golf- och naturupplevelse av högsta klass. Inför säsong 2014 vässade 
man banan ytterligare och sex av banans totalt 18 hål redesignades av 
proffsgolfaren Johan Edfors.

för detaljarbetet. Hills Golf & Sports club är 
en utmaning med högklassig risk/reward 
och har sedan den öppnade lockat till sig 
spelare från hela världen. 

Det finns också stor chans att du vid ett 
besök stöter på någon av klubbens många 
proffsgolfare så som till exempel Thomas 
Björn, carin Koch, Niclas Fasth, linda Wess-
berg, Joel Sjöholm, Niclas lemke och rikard 
Karlberg. 

ETT ETABlErAT SAMArBETE med Elite Plaza  
Hotel och Elite Park Avenue Hotel erbjuder 
ett förmånligt hotellpaket inklusive spel på 
Hills Golf & Sports club.

Hills Golf & 
Sports Club
– en spelupplevelse utöver det vanliga

gÖTeBorg

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

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

gÖTeBorg

INGEN 18-HÅlSBANA ligger närmare Göte-
borg city. Men det är inte bara närheten till 
centrum som gör golfanläggningen så speciell. 
I och med att den ingår i en komplett re-
sort så är den närmast unik i hela Sverige. 
Inte någon annanstans i Sveriges avlånga 
land finns det en stad som har en golfresort 
nästan mitt i stan.

En golfweekend på Sankt Jörgen Park 
innehåller alltid minimum två greenfee 
och förutom att spela resortens egen bana 
erbjuds också möjlighet att spela angräns-
ande Albatross GK. 

EFTEr AVSluTAD ruNDA väntar anläggning-
ens prisbelönta spaanläggning där ömma 
muskler får skön avkoppling i såväl varma 
bastur med varierande temperaturer och 
dofter såsom i varma källor både inomhus 
som utomhus. Här rekommenderas en skön 
Sparitual som är resortens egen badceremoni 
fylld av härliga spaprodukter och upplevelser. 

Sankt Jörgen Park 
– Göteborgs centralaste golfanläggning 
Det brukar sägas att Sankt Jörgen Parks golfbana är bara några slag från Göteborg City. Det stämmer kanske inte 
till hundra procent. Men faktum är att Johan Carlsson, som är golfklubbens främste spelare som nu gör succé på 
Europatouren, teoretiskt inte skulle behöva många slag över tjugo för att ta sig från banan till Drottningtorget. 
Ett avstånd på 6 kilometer. 

För den som önskar finns också ett stort ut-
bud av sköna behandlingar att välja mellan 
och en Deep Tissue Muscle Massage kanske är 
en god investering inför kommande runda!?

BulA BAr ErBJuDEr barhäng framför öppen 
brasa och här kan du äta en klassisk Bula 
Burger och dricka ett öl från lokalt mikro-
bryggeri, annars väntar hotellets restaurang 
Inez & Ernst med vällagad och supergod mat 
tillagad med klassiska tekniker och rejäla, 
ärligt framtagna råvaror.

Mätt, glad och trött väntar designhotellets 
sköna sängar och en god natts sömn. Väljer 
du att bo på hotellets tredje våning och upp-
graderar till ett finare rum finns sköna terrass-
er med vacker utsikt.

Morgonen dag två intar du hotellets 
omtalade frukost där inget saknas och på 
sommartid intas denna med fördel på ter-
rassen utanför restaurangen som på fina 
dagar badar i morgonsol. Denna energi-

boost kan behövas för nu väntar en ny runda  
på resortens utmanande bana där hela 13 
av hålen berörs av vatten eller bunkrar 
i någon form, och nu kommer kanske  
gårdagens massage till nytta!

Golfpaket – Getaway Golf
Övernattning med del i dubbelrum, frukost-
buffé, 3-rätters supé, två greenfee samt entré 
till spalounge samt sport club.
Pris från 1 790 kr. 

Sankt Jörgen Park
Knipplekullen 8-10, 417 49 Göteborg
För tidsbokning ring 031-348 40 20,
för att boka rum ring 031-348 40 40 
eller mejla info@sanktjorgenpark.se.
För mer info besök www.sanktjorgenpark.se.
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GOlFBANAN, SOM HAr fantastiska greener, 
är en vacker och varierande park- och skogs-
bana som passar såväl elitspelare som nybör-
jare. Kaffepausen tar du vid kiosken på hål 10 
där det även finns nya fräscha toaletter.

I direkt anslutning till golfbanan ligger 
klubbhuset, som förutom Servicecenter  
med reception och en trevlig shop även 

Delsjö Golfklubb 
– Göteborgs närmaste golfbana 
Endast några minuter från Korsvägen finner du Delsjö Golfklubb som är en av de äldsta golfklubbarna  
i Göteborgsregionen. I drygt 50 år har klubben legat här, i det vackra natursköna Delsjöreservatet.  
Runt banan spatserar allt från hundägare till nyfikna rådjur – inte långt från centrala Kungsportsavenyn.

innehåller Delsjö Golfkrog, en förstklassig  
restaurang som har fullt hus varje dag året 
om. Här kan du avnjuta en välsmakande  
lunch gjord på härliga lokala råvaror och 
utsökt färsk fisk eller avsluta din golfrunda 
på uteterassen med en golföl eller kaffe i 
härlig solnedgång.

runt klubbhuset finns även utmärkta 

stora träningsmöjligheter med välskötta 
putt- och chipområden och greener. Här 
finns även en drivingrange med ett 20-tal 
utslagsplatser som är mycket uppskattade 
av såväl medlemmar som gäster. Klubben 
har tre PGA-Professionaltränare och de är 
mycket bokade för såväl juniorverksamhet 
som vuxen träning. 

Klubbens juniorverksamhet är en av 
landets främsta, bland annat kommer Karin 
Sjödin från Delsjö GK. Till vardags spelar 
hon på lPGA-touren.

Greenfeepriserna ligger mellan 395-550 
kronor beroende på vilken del av säsongen 
och vilken dag man vill spela. Aktuell infor-
mation finns alltid på hemsidan degk.se. 

Juniorer betalar alltid endast halva priset.

gÖTeBorg

Delsjö Golfklubb
Gamla Boråsvägen 25,
412 76 Göteborg
Telefon 031-725 05 10
Hemsida www.degk.se
Facebook Delsjö GK

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

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

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

Golfrestaurangen har fullständiga rättig- 

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

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

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

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

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

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

BoHUSLÄn

GOlFBANAN Är BElÄGEN mitt på Tjörn och 
från klubben är det nära till kustsamhällen, 
sevärdheter, restauranger och salta bad. 
Golfklubben har blivit en klubb med hög 
trivselfaktor och med banpersonal som med 
sin gedigna kunskap ser till att upprätthålla 

Tjörns Golfklubb erbjuder en bana som är vacker på utsidan, spelas på insidan och går i berg och dalar.

Tjörns Golfklubb – mitt på Tjörn

den höga kvaliteten på banan.
Tjörns golfklubbs vackra bana mitt på 

Tjörn inbjuder till rundor med lagom ut-
maning för alla kategorier. Det är en 18-håls 
skogs- och parkbana med varierad terräng.  
Det kuperade bohuslänska landskapet bjuder 

Tjörns Golfklubb 
Rävlanda 151, 471 93 Kållekärr
För bokning ring 0304-66 09 11 
eller besök klubbens hemsida 
www.tjornsgk.se.

på spännande och ibland tekniskt krävande 
hål. Den taktiske spelaren belönas oftast 
mer än den långtslående. Banan brukar ofta 
kunna öppna tidigt på säsongen, eftersom 
det omgivande vattnet hjälper till att ordna 
milt vårväder och fina greener.

Vackra vyer med både bondlandskap, 
skog och hav dyker upp längs banan. Glöm 
inte att stanna till och njuta av utsikten när 
du puttat i bollen på 16:e hålet.

Tjörns Golfklubb har idag cirka 1 750 
medlemmar och är störst i Bohuslän i antal 
medlemmar. Klubben präglas av gemytlig 
atmosfär och har cirka 6 500 gästspelare 
varje år.

NÄrHETEN FÖr DE NOrSKA golfarna har 
gjort att Strömstad GK sedan årtionden är 
deras favoritbana i Sverige. Anledningen till 
det är en god atmosfär och en golfanlägg-
ning med 18 hål i absolut bästa kvalitet.

 Anläggningen bjuder på en fantastisk 
vacker upplevelse i ett landskap där hålen 
slingrar sig fram mellan höga klippor i ett 
enastående naturområde. Det havsnära 
klimatet göra att du kan spela större delen 
av året på sommargreener.

 Golfklubben erbjuder kanske Strömstads 

I solsäkra Strömstad, precis vid gränsen mot Norge och med havet som granne, 
ligger Sveriges västligaste golfbana – Strömstad Golfklubb. 

Strömstad Golfklubb – solsäker golfupplevelse

Besök klubbens hemsida och 
beställ golfpaket på www.stdgk.se 
eller ring till kansliet på 
0526-617 88. Du kan 
också mejla kansli@stdgk.se.

bästa matupplevelse, och serverar dagens 
lunch (fisk eller kött) eller a la carte.  Patrik 
Åbrink är klubbens omtyckta PGA pro sedan 
flera år han erbjuder medlemmar och gäster 
en fullsorterad Golfstore shop.

 Besök Strömstad och tillbringa en dag 
med golf eller passa på och utnyttja Ström-
stad GK:s  golfpaket med en eller flera över-
nattningar. Njut av den vackra skärgården 
eller unna dig ett spabesök på en av norra 
Europas bästa spaanläggningar, som ligger 
precis intill hål 3. Det finns massor av andra 

aktiviteter att göra efter dagens golfrunda 
och en god lunch i golfrestaurangen. Passa 
även på att  besöka Kosteröarna genom att 
åka med de dagliga båtarna. På Syd- och 
Nordkoster är det inte tillåtet med biltrafik.

BoHUSLÄn
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BANAN Är AV semi-seaside-karaktär och 
golfen påminner om linksgolf då närheten 
till havet gör att vinden alltid måste tas med 
i beräkningarna och de fasta greenerna 
kräver ofta att bollen rullas in. 

Här har du naturen som utmanare. På 
elva av hålen är vattnet med i spel och 

Utmed Anråsälvens mynning breder Fjällbackas vackra golfbana ut sig. 

Fjällbacka GK – Bohusläns bästa golfupplevelse

det nervkittlande första utslaget sker över  
Anråsälven där den möter havet. På Fjäll-
backa golfklubb får varje spelare ta del av 
Bohusläns bästa golfupplevelse. 

Anläggningen öppnar banan i början av 
mars, och stänger som tidigast i slutet av 
oktober. Ofta spelas det ända fram till jul!

Boka ett golfpaket med en övernattning, bara 890 kr per person!
• En greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK och Torreby GK
• Logi i trevliga dubbelrum med kabel-TV, dusch och wc
• Middag i vår mysiga restaurang samt stor frukost
• Tillgång till bastu & relaxrum
• Vårt kök står öppet 06.00-24.00, öl & vinrättigheter
• Lägg till en reducerad greenfee och spela på båda banorna

www.habymotell.com • Tel 0524-232 10

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

2011 hade klubben sin största tävling 
hittills. 140 av Sveriges bästa spelare i klass 
H45 Deltog. H45 innebär att man under året 
ska vara minst 45 år gammal. Den feedback 
spelarna lämnade efter avslutade tävlingar  
gav lysande betyg till såväl banan som  
arrangemangen.

I DET TrEVlIGA klubbhuset finns alltid 
något som smakar den som är sugen på 
något att äta eller dricka. 

Den välförsedda shopen lockar med ett 
rikt urval av kvalitetsprodukter. Inte minst 
inomhusstudion med sin avancerade data-
utrustning är värd ett besök för den som vill 
finslipa swingen eller puttningen.

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

TOrrEBy GOlFKluBB är Bohusläns äldsta  
golfbana, belägen i en engelskinspirerad 
slottspark med storslagen utsikt över Sveriges  
djupaste fjord, Gullmarsfjorden. Klubben 
erbjuder en oförglömlig upplevelse med en 
välskött golfbana i slottsmiljö, som har unika 
historiska och kulturella värden. 

GOlFKluBBEN GruNDADES 1961 och har i 
dag 1000 medlemmar. Här erbjuds inte bara 
spel på en utmanande 18-hålsbana utan det 
finns även en övningsbana för nybörjare 
och för dem som vill träna sitt närspel. 

I närheten av klubbhuset ligger en väl-
skött drivingrange med belysning för att 
förlänga träningskvällar och din golfsäsong. 
Möjligheter till golflektioner och utbildning 
finns såväl för nybörjare som erfarna spelare.

Vill du svalka dig efter golfrundan lockar 
salta bad bara några hundra meter från tre-
ans green. 

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

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

För långväga gäster erbjuds även golfpaket 
med övernattning på slottet. 

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

BoHUSLÄn

I EN SVÅrFOrcErAD TErrÄNG – både i form 
av komplicerade markägarförhållanden 
och bohuslänsk gnejs blev Skaftö GK en 
18-hålsbana 1993. Boplatser från järnåldern 
var det sista banhindret vilket numera är ut-
forskat, återställt och nysått för spel sedan 
år 2000. Skaftö har blivit en av Sveriges mest 
natursköna golfbanor. 

18-hålsbanan har en teknisk karaktär 
och hålen slingrar sig likt torrlagda farleder 
mellan klipporna. Förstagångsspelaren vet 
aldrig riktigt vad som väntar bakom hör-
net. Banan kräver observation av vindrikt-
ning och spel med “silkeshandskar”. Har du 
inte tämjt vilddjuret i dig kostar det några 
bergsstudsar. rakt taktikspelande lönar sig 
alltså och långtslående kan med fördel re-

Skaftö Golfklubb bildades 1963 med fyra spelbara hål och ett fyrtiotal 
medlemmar med herrarna Arvid Melin, Sigvard Edberg, Gunnar Brinck 
och Gösta Hedén i spetsen. Här erbjuds lätt kuperad och naturskön 
18-hålsbana med utsikt över klippor och hav.

servera drivern till hålen 2, 8, 11, 16 och 18 
och dessemellan välja säkrare klubbor.

Klubbstämningen är mycket fin mellan  
olika spelarkategorier och här finns ett 
naturligt umgänge mellan Skaftöbor och  
sommarboende medlemmar. Skaftö Golf-
klubb vill även i framtiden vara känd för ett 
varmt välkomnande med gott golfkunnande 
och god mat.

Skaftö Golfklubb 
– naturskön och vild

Fjällbacka Golfklubb
Ring 0525-31150, mejla 
Fjallbacka.gk@telia.com 
eller besök www.fjallbackagk.se.

Skaftö Golfklubb
Stockeviksvägen 2, 
451 78 Fiskebäckskil
För tidsbokning ring  0523-232 11
eller mejla kansliet@skaftogk.se.
För mer info besök 
www.skaftogk.se.
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EKEruM rESOrT ÖlAND är en av Sveriges 
mest kompletta anläggningar för boende,  
konferens, mat och dryck, sport, spa, hälsa, 
evenemang och återhämtning. Här finns 
något för alla – sommar som vinter. 

Golfspelaren har 45 vackra golfhål att 

Ekerum Resort Öland 
– Sveriges bästa golfhotell
Golfhotellet på Ekerum Resort Öland är Sveriges bästa enligt World Golf Awards. 
Nu storsatsar man också på en helt ny typ av golfbana, inspirerad av Pinehurst i USA.

välja mellan och kan bo direkt vid 1:a tee. 
Den högklassiga restaurangen, den vackra 
naturen och den hänförande utsikten över 
Kalmarsund får du på köpet.

I år erbjuds också en stor nyhet – 18 hål 
som inspirerats av Pinehurst i uSA. Förmod-

ligen den första banan i sitt slag i Europa. 
Måste upplevas!

Njut av golf, god mat och avkoppling 
på solsäkra Öland, nära till både sol och 
bad, Solliden, Borgholms Slott och Stora 
Alvaret.

Ekerum Resort Öland 
Ekerums Gård, 387 92 Borgholm, Öland 
För mer information och bokningar
ring 0485 - 80 000 eller besök www.ekerum.com.

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

ÖLAnD

GrÖNHÖGEN Är EN riktig linksbana. De 90 
tvärtorvade bunkrarna, signifikant dubbel-
green och att Kalmarsund ständigt är när-
varande gör banan unik. 

Den är byggd inom strandskyddat om-
råde och du ser havet från varje tee. Det är 
Pierre Fulke som designat och förverkligat 
att Grönhögen, tillsammans med två an-
dra golfbanor toppar Golf Digest ranking i  
estetik.

NÄr Du SPElAr Grönhögen får du ga-
ranterad vind, det är varmt långt in på 
hösten, vattnet är uppvärmt och vindarna 
ljumma. Vindstyrkan och vindriktningarna 
gör att Grönhögen är en ny bana varje dag, 
och lever upp till devisen att ”på Grön- 

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

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

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

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

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

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

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

ÖLAnD
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KAlMAr GOlFKluBB SÄTTEr medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rummet.  
I arbetet med att ständigt utvecklas har 
klubben tagit tillbaka originalsträckningen  
av den Gamla Banan, som alltid varit ett 
kvalitetsbegrepp i Golfsverige, och samtidigt  

Kalmar Golfklubb 
– två klassiska banor vid Kalmarsund

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

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

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

Den välsorterade golfshopen, driving-
rangen och båda banornas första tee ligger 
mycket lättillgängligt alldeles intill klubb-
huset. 

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

Kalmar Golfklubb, som grundades redan 1947, är känd för sin vackra miljö, höga kvalitet och för att vara 
en proaktiv klubb som satsar framåt. Här erbjuds du sydöstra Sveriges mesta kompletta golfanläggning.
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Kalmar Golfklubb, Värsnäs, 391 23 Kalmar
För mer information se www.kalmargk.se, 
mejla reception@kalmargk.se 
eller ring 0480-47 21 11.

I ETT HAlVT SEKEl har familjen Edberg drivit 
verksamheten med stor kärlek och omsorg 
och har genom åren utvecklat Hooks Herr-
gård till en fantastisk anläggning. 

Sedan den första oktober 2014 finns en 
härlig spaanläggning intill herrgården, vilket 
inbjuder till en skön stund efter golfrundan.

Det strategiska läget är perfekt för kon-
ferens, företagsgolf eller en golfhelg med 
vänner. Det är bara några timmars bilfärd 

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

Hooks Herrgård – ett slags skönare liv

Golfpaket greenfee, 3-rätters middag samt
övernattning och frukost från 1 385 kr per person.
Hooks Herrgård, 560 13 Hok
Telefon 0393-210 80
Mejl info@hooksherrgard.se
www.hooksherrgard.se
Tidsbokning 0393-214 20
www.hooksgk.se

oavsett om du kör från Stockholm, Göteborg 
eller Malmö.

Väl framme kan du låta bilen stå, och njuta 
av bra golf, god mat och mysigt boende. Båda 
banorna är populära bland gäster och med-
lemmar. Som namnet antyder är Parkbanan 
öppnare, flackare och stundtals sanslöst 
vacker. Framförallt de hål som spelas längs 
med Hokasjön är en fröjd för ögat. Parkbanan 
är den något snällare av de båda, med jämna, 

fina och riktigt snabba greener. Skogsbanan 
är en rolig utmaning med många riktigt bra 
golfhål. Banan går igenom tät skog, vilket ger 
den en nästan trolsk atmosfär.

På Hooks Herrgård bor du endast en wedge 
från golfbanan och avnjuter utsökta måltider 
med fantastisk utsikt över den rofyllda sjön.

Med 105 rum, 239 bäddar, 20 moderna 
konferenslokaler, 1 300 kvm spa och två golf-
banor finns det gott om plats för alla.

SmÅLAnD

SKINNArEBO GOlF Är en naturlig skogsbana 
med bara 10 minuters bilresa in till centrala  
Jönköping. På klubben finns allt du kan 
tänkas behöva för din golf. En förstklassig  
18-hålsslinga, en fullsorterad golfstore-
shop, ett av Sveriges modernaste Fitting- 
center i samarbete med cobra Puma, res-
taurang, övernattningsmöjligheter och en 
9-håls pay and play-bana av hög kvalitet. 
Här får du alltid fin service med ett positivt 
bemötande. 

Skinnarebo – golfarens val, klubbarnas förebild 
Strax utanför Jönköping ligger Skinnarebo G&CC. Inför 2015 satsar man ännu mer. Nya maskiner för att kunna 
hålla banan i ännu bättre skick. Fyra stugor för övernattning som komplement till uppställningsplatsen för 
husbilar. Nytt för i år på ställplatsen är egen dusch och toa i direkt anslutning.

– Vi finns på plats för att göra din upplevelse 
så bra som möjligt, säger klubbchefen unni 
Ekenberg (utsedd till ”club manager of the 
year” 2014).

SKINNArEBO GOlF & cOuNTry club ligger 
endast 10 kilometer utanför Jönköping. 
Här väntar en underbar bana, fyra nya stu-
gor på banan med sammanlagt 16 bäddar 
och en fräsch uppställningsplats där det 
mesta finns.

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

SmÅLAnD
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EN AV VÄrlDENS MEST berömda golfbane-
arkitektfirmor, Arthur Hills & Steve Forrest, 
letade efter en plats med ren sandjord för 
att kunna bygga den ultimata golfbanan av 
yttersta världsklass. Sandtäkten hittades 
strax utanför Jönköping och plötsligt fanns 
potential att skapa något som Europa aldrig 
tidigare skådat; en svensk inlands linksbana 
med det bästa från Skottland och Irland. 

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

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

Sand Golf Club 
– en svensk linksbana mitt i landet

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

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

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

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

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

under våren 2014 öppnade klubben sitt 
helt nybyggda golfhotell, byggt i samma 
moderna design som klubbhuset. Samtliga 
14 rum har alla bekvämligheter, inklusive 
balkonger med härlig utsikt över banans 
vatten och linkslandskap. 

Totalt kan klubben nu erbjuda 30 rum 
med plats för 65 gäster.

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

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 

SmÅLAnD

Sands nya Golfhotell öppnade våren 2014.

SmÅLAnD

WIrEDAHOlM Är EN golf- och konferens-
anläggning, vackert beläget vid Viredaholms- 
sjön i underbara Småland.

Här kan du njuta av såväl utmanande golf 
som god mat på närproducerade råvaror. 

I restaurangen erbjuds allt från dagens 
lunch till 3-rättersmenyer. Maten är i första 
hand klassisk svensk mat med moderna in-
slag. Du kan även koppla av i baren, som har 
ett gediget utbud av avec. Varför inte testa 
någon av de drygt 120 sorters calvados som 
finns i samlingen? 

På anläggningen finns 46 bäddar fördelat 
på 21 dubbelrum och ett större hus med 

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

plats för fyra personer. rummen har hotell-
standard och ligger i direkt anslutning till 
huvudbyggnaden med restaurangen och 
uteserveringen. 

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

Närheten till Gränna och Visingsö gör 
Wiredaholm till ett populärt resmål för hela 
familjen. På anläggningen finns även bad-
brygga med bastu och en boulebana. Vill du 
prova på golf finns en korthålsbana i direkt 
anslutning till hotellet, där du får spela även 
om du inte har grönt kort.

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

Wiredaholm Golf & Konferens erbjuder Smålands 
trevligaste golfpaket; stora golfpaketet från 
1 350 kronor inklusive 3-rätters middag, lilla 
golfpaketet från 920 kronor.

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

SmÅLAnD
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VESTErBy HAr ETABlErAT SIG som en av 
Östergötlands mest omtalade och upp- 
skattade golfbanor. Intresset för banan,  
boendet, relaxen, restaurangen och olika 
evenemang är på topp. läget är underbart i 
en av Östergötlands vackraste delar nära till 
sjöarna Stora och lilla rängen och ett unikt 
eklandskap inpå knutarna. Banan smälter 
fint in i naturen samtidigt som man till-
varatar de utmaningar naturen erbjuder. 

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

Landeryd – en upplevelse med fokus på njutning
En vision ska bli verklighet i klubben som satsar på framtiden – Landeryd ska bli Sveriges attraktivaste golfklubb. 
Förutsättningarna finns på klubben som har två anläggningar i sin ägo, Vesterby och Landeryd.

Landeryds Golfpaket
Klubben erbjuder ett stort utbud av Golfpaket 
anpassade efter olika behov och önskningar.
Ta del av utbudet på 
www.landerydsgolf.se/bo-pa-golfbanan.

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

bollen studsa lite oanade vägar.
Vesterbys boende är mycket uppskattat  

bland weekend-, bröllops- och konferens-
gäster. Terrassen mot 18:e green är en under- 
bar plats under soliga dagar. Boendet finns  
i varierande standard, från hotell till gemen- 
samt boende i gästlängor. Allt ligger i direkt 
anslutning till banan och restaurangen.

Vesterbys restaurang serverar en väl-
lagad meny, men gör det med råvaror från 
lokala gårdar. Färskt, fräscht och otroligt gott.

VESTErBy Är EN DEl AV landeryds Golf-
klubb. Det innebär att du har tre mycket 
fina 18-hålsbanor att välja mellan. Alla banor 
har varierande karaktär från park och hed 
till skog och links. Dessutom finns en fin 
korthålsbana med 7 hål där du kan vässa 
närspelet.

På landeryds Golfklubb finns Södra och 
Norra Banan. På Södra Banan är preci-
sionen i fokus. Det finns inte mycket plats 
för den som tror att golf bara är att slå långt. 
Banan är lite kortare och det är med avsikt. 
Det är inte lättare utan bara mer spännande 
och kan vara mycket roligare. Där har också 
arbetet med att förändra bunkrarna börjat. 
Fem hål har nu helt nya fairway- och green-
bunkrar. Norra Banan, som är spelplatsen 
för en Nordea Tour-tävling för herrar för 
tredje året, är egentligen tre banor i en. 
Den skiftar från ett vänligt parkområde in 
i ett skotskt hedlandskap och fortsätter in 
i svensk skog med ekdungar och berg runt 
hålen. Avslutningen går i ett öppet park-
landskap mot klubbhuset. Från backtee håller 
banan mästerskapsmått och från klubbtee är 
den ett utmärkt test på ditt handicap.

PÅ lINKÖPINGS GOlFKluBB har man som 
mål att så många som möjligt ska få spela 
golf så ofta som möjligt. I en grönskande oas 
i centrala linköping ligger klubbens hög-

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

klassiga bana, som genom åren har utmanat  
spelare som Severiano Ballesteros och Annika  
Sörenstam. Banan är över 70 år gammal och 
blir bara bättre och bättre för varje år.

Efter dagens golfupplevelse kopplar du av 
på restaurang P2, en av stadens främsta och 
trevligaste krogar. Där tar Peter och Per-Oskar 
emot dig i en avslappnad miljö. Snart inser du 
att P2 inte är vilken golfrestaurang som helst, 
utan en matkrog av allra högsta klass.

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

Linköpings GK – mästerskapsbanan där du får vara dig själv!

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

ÖSTergÖTLAnD

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

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

Prisexempel

 815� 
per person i delat dubbelrum

Erbjudandet gäller torsdag – söndag under golfsäsongen samt alla dagar under sommarperioden 23/6 – 12/8. 
Kan bokas fram till dagen innan ankomst. För bokning ring 040-615 03 98 alternativt mejla bokning.malmo@scandichotels.com
För att ta del av erbjudandet uppge bokningskod ”Golfpärlor”. scandichotels.se
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GOLFPAKET PÅ SCANDIC!
I samband med din golfrunda så kan du bo på något utav våra tre hotell i Linköping.

För mer information och bokning.
Scandic Linköping City
tele 013-495 54 00, mail linkopingcity@scandichotels.se

Scandic Frimurarehotellet
tele 013-495 30 00, mail frimis@scandichotels.se

Scandic Linköping Väst
tele 013- 495 50 00, linkoping@scandichotels.se

VARMT VÄLKOMMEN!

scandichotels.se

För mer information och bokning.

Scandic Linköping City
tele 013-495 54 10, 
mail linkopingcity@scandichotels.se

Scandic Frimurarehotellet
tele 013-495 30 10, 
mail frimis@scandichotels.se

Scandic Linköping Väst
tele 013-495 50 10, 
mail linkoping@scandichotels.se

VARMT VÄLKOMMEN!
scandichotels.se

I samband med din golfrunda kan 
du bo på något utav våra tre hotell 
i Linköping.
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och greenfee!
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På Mauritzberg har du möjligheten att spela en utmanande och 
lättpromenerad golfbana i vackra natursköna omgivningarna med 
ett slott från 1500-talet vid Arkösunds skärgård.

Visste du att...
Mauritzberg redan nu rankas som en av Sveriges 
absolut mest kompletta anläggningar.

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

Mauritzberg 
– golf i attraktiv slottsmiljö

DET uNIKA MED Mauritzbergs resort är att 
man även kan nå den sjövägen. Man lägger 
till  med båten vid gästbryggan, njuter av 
lunch i bistron, en golfrunda och en härlig 
bastu på en flotte. Därefter kan man inta en 
läcker måltid på slottet för att sedan fortsätta 
seglatsen, eller kanske bara ligga kvar vid 
bryggan och smida planer inför  morgon-
dagens golfslag.

För de som kommer landsvägen ligger  
anläggningen en och en halv timma söder 
om Stockholm och tjugofem minuter från 
Norrköping. Det vackra och trivsamma 
slottet erbjuder kungligt boende i 17 rum. 
För grupper är de två lodgevillorna med fyra 
rum per villa mycket uppskattade. Andra  

beslutar sig för att köpa en tomt och blir 
helårs- eller säsongsboende vid golfbanan.

Banan växer i popularitet år för år både 
bland besökande och medlemmar. Tävling-
ar och andra arrangemang på klubben är 
öppna för alla. I maj arrangeras en av Skandia  
Tour riks på Mauritzberg och där kan man 
se hur de mest lovande juniorspelarna i 
Sverige svingar sina klubbor.

HÅl 4, ETT PAr 3 med 151 meter, klassas 
som 18–håls banans ”signaturhål”. Greenen 
ligger inbäddad i en grönskande dal och 
greenområdet ligger på en halvö omgärdad 
av vatten och en bunker. 

2015 kommer det att firas på Mauritz-

berg med tävlingar och andra arrange-
mang. Det är nu 25 år sedan som liisa 
lipsanen köpte Mauritzberg Slott och 
byggde upp anläggningen till vad den är 
idag; en träffpunkt, ett golf- och konferens-
hotell, ett natur- och kulturområde och 
en golfanläggning.

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

uTTrycKET ”HErrGÅrDSGOlF” är i många 
sammanhang välanvänt. Det är likväl en 
klockren beskrivning av vad en tur runt 
Knistads golfbana erbjuder. 

Banan ligger i ett naturskönt läge, mitt 
ute i det västgötska slättlandskapet. Den är 
ursprungligen ritad av den kända amerikanska 
bandesignern Jeremy Turner och har en 
väl avvägd blandning av både bunkrar och  
vattenhinder. Flera utslagsplatser på varje  
tee erbjuder möjligheten att justera svårig-
heten till önskad nivå.

Banan har cirkulär layout. I mitten ligger  
ståtliga Knistad Herrgård med anor från 
1300-talet. Herrgårdens hotell har totalt 165 
bäddar, fördelade på 75 rum och fyra sviter. 
Däribland en lyxigt inredd golfsvit.

I herrgårdens mysiga restaurang serveras 
genuina rätter, tillagade efter säsong på 
företrädesvis lokala och närproducerade 
råvaror. restaurangen har både lunch och 
kvällsmeny. Herrgården har dessutom en 

Knistad Herrgård 
– tillgänglig och vacker bana i äkta 
herrgårdsmiljö

klassiskt inredd bar med inspiration från 
den engelska landsbygden, samt en stämn-
ingsfull vinkällare.

I år har det satsats stort på att göra 
Knistads golfbana till en av Sveriges bästa 
golfresorts. Banan firar 25 år och var en av 
de banor i landet som ökade mest i antal 
spelare under 2014. Knistad Golf & cc firar 
bland annat jubiléet med att under året ar-
rangera golf-SM för herrar 55.

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

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

A
N N O  1 3 0 0

vÄSTergÖTLAnD

Knistad Herrgård

Golfpaket
Boka Knistads förmånliga golfpaket och få 
greenfee till Knistad Golf & Country Club, 
välkomstkaffe med hembakat kaffebröd, besök 
i vinkällaren från 1300-talet där hovmästaren 
tar er genom Knistad Herrgårds spännande 
historia, 3-rätters supé, övernattning i dubbel-
rum samt en gedigen herrgårdsfrukost.
Pris: från 1 295 kr/person.

KNISTAD HErrGÅrD HAr anor från 1300- 
talet. Här har du alltid möjlighet att få en 
avkopplande och rofylld hotellvistelse.

Hotellkonceptet är format kring det 
spännande mötet mellan dåtid och nutid. 
rummen i byggnaderna, som alla har sin 
egen unika historia, speglar olika epoker 
av herrgårdens 700-åriga livstid. Från Villa 
Ekeblad, där viktorianska detaljer ger en 
känsla av stil och klass, till Villa Hammar-
hjelm med sin rustika och mysiga atmosfär 
av allmogemått.

utöver den klassiska fernissan är alla 
rum utrustade med modern teknik och 
komfort. Naturen runt hörnet och en res-
taurang som är med i Whiteguide säker-
ställer njutning och avkoppling på alla 
övriga plan.

Herrgården har också utmärkta konfe-
rens- och kick off-möjligheter, med flera 
fina mötesrum och ett brett utbud av sido-
aktiviteter.

kreativa möten
Under 2015 har Knistad Herrgård satsat stort på 
att skapa mötesrum som främjar effektiva och 
kreativa möten. Bland annat har herrgården 
som ensam konferensanläggning ett avtal med 
Cocreo, som har mer än 30 års erfarenhet i hur 
man genomför effektiva möten.
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KArlSTAD GOlFKluBB Är en 36-hålsanlägg-
ning. Här finns tre niohålsslingor, röd, Blå 
och Gul, som kombineras till en 18-hålsbana  
och en 9-hålsbana. Solslingan är en par 
3-hålsbana och unik i Sverige. Här kom-
mer det att spelas snabba sällskapsronder, 
företagsgolfer på ett helt nytt sätt, tävlingar 
för alla åldrar, träningsrundor och prova på 
för nya golfare. Solslingan är även öppen  
för pay and play. Alla slingorna är av en 
klassisk skogs- och parkkaraktär i underbar 
natur och miljö.

Karlstad Golfklubb bildades redan 1957 
och är därmed den äldsta klubben i regionen. 
Klubben har en välbesökt range och fina 
träningsområden. Här finns även en välsort-
erad golfshop och en uppskattad restau-
rang med konferensmöjligheter. Klubben 
har offensiva framtidsplaner och utveckling 
av anläggningen sker fortlöpande.

KluBBEN Är EN KOMPlETT anläggning som 
arrangerat flera internationella mästerskap 
och även fostrat duktiga golfspelare. Anders 
Forsbrand är en av flera duktiga spelare som 

Svenska Golfjournalisterna utser varje år en golfklubb i Sverige som  
utmärker sig positivt på olika sätt. Karlstad Golfklubb är en klubb som 
har gett avtryck i Golfsverige och nu fått denna utmärkelse för det 
arbete som görs inom klubben.

lagt grunden här. Ännu en vinnare på Europa- 
touren, christian Nilsson, är en mycket fin 
representant för klubben som tillsammans 
med klubbens Headpro Fredrik Eliasson 
bildar ett starkt tränarteam. Karlstad GK 
har även en bred och framgångsrik junior-
verksamhet. 

Karlstad som stad ligger vid den övre sidan  
av Vänern och Klarälven rinner vackert  
genom stadskärnan. Karlstad lever upp på 
sommaren och många semesterbesökare  
hittar hit för att ta del av restaurang och 
krogutbudet, och om man så vill det 
pulserande nattlivet!

KARLSTAD GOLFKLUBB 
– Årets Golfklubb 2014

Karlstad Golfklubb, Höja 510, 655 92 Karlstad
För tidsbokning ring 054-86 64 05 eller mejla 
info@karlstadgk.se. För mer info besök 
www.karlstadgk.se.

BEST WESTERN 
Gustaf Fröding 
DETTA GOlFHOTEll lIGGEr tre kilometer 
utanför Karlstads stadskärna, och bara ett 
stenkast från Karlstads Golfbana. Parkera 
ditt fordon på gratisparkeringen och kliv 
in i folkpoeten Gustaf Frödings värld. Med  
skogen som närmaste granne får du vara 
ifred när du kopplar av i hotellets härliga  
relax- och poolområde, eller njuter av 
kökets Värmländska läckerheter. 

Vill du ägna dig åt mer fysiska aktiviteter 
går detta alldeles lysande. Här finns ett helt 
nytt gym och en utomhus 6-håls putting-
green för dig som vill öva ditt närspel i golf.

Golfpaket 1:
– Logi, del i dubbelrum
– Best Breakfast by Tina
– Greenfee
Pris: 720 kr/person

Golfpaket 2:
– Logi, del i dubbelrum
– Best Breakfast by Tina
– Greenfee
– Middagsbuffé , exkl dryck
Pris: 895 kr/person

Golfpaket 3 dagar:
– Logi 3 nätter, del i dubbelrum
– 3 Best Breakfast by Tina
– 3 middagsbuffé, exkl dryck
– 3 greenfee
Pris: 2 565 kr/person

Golfpaket 6 dagar:
– Logi 6 nätter, del i dubbelrum
– 6 Best Breakfast by Tina
– 6 middagsbuffé, exkl dryck
– 6 greenfee
Pris: 5 010 kr/person

Hotellet samarbetar med följande golfbanor:
Billerud GK
Bryngfjorden GK
Forshaga-Deje GK
Hammarö GK
Karlstad GK
Kils GK
Kristinehamn GK
Sommarro GK

Erbjudandet gäller helger under för- och 
eftersäsongen samt hela sommarperioden.

vÄrmLAnD

ArVIKA GOlFKluBB lIGGEr i Västra Värm-
land med närheten till Västkusten och 
Norge. 18-hålsbanan öppnades för spel 
sommaren 1990 och är idag en av Värmlands 
mest populära golfbanor. Det är en lätt  
kuperad  parkbana, ritad av banexperten 
Nils Sköld. Par är 72. 

Arvika GK är en komplett golfanlägg-
ning med 18 spännande hål, puttinggreener,  

Arvika Golfklubb är en golfanläggning med 18 spännande hål, drivingrange, puttinggreen, restaurang, golfshop och 
en underbar natur. Här erbjuds en lätt kuperad parkbana som av många anses vara en av Värmlands mest populära.

drivingrange, restaurang och golfshop. An-
läggningen omges av  underbar värmländsk 
natur. Här finns alltid garanterade start- 
tider samt personlig och hög service som 
får dig att känna dig som hemma. Det här är 
en bana som är lika utmanade för ung som 
gammal, nybörjare som proffs. På Arvika 
Golfklubb är du alltid i fokus.

restaurangen bjuder på god mat och 

Arvika Golfklubb, Kingselviken, 671 25 Arvika
Kansli/Shop är öppet måndag-fredag 09.00-
18.00, lördag-söndag 09:00-15:00.

För kansli och tidsbokning ring 0570-541 33, 
070-388 41 33  eller mejla info@arvikagk.com. 
För mer info besök www.arvikagk.com.

trevlig service, golfshopen Golfstore har 
det bredaste sortimentet i regionen. Arvika 
Golfklubb erbjuder en trevlig miljö för golf, 
friskvård och avkoppling. Det geografiska 
läget är ytterligare en fördel, nära Arvika 
och till alternativa boenden i regionen.

Vill du bo på hotell så erbjuder Arvika 
Golfklubb golfpaket i samarbete med flera 
hotell och boende anläggningar.

Arvika Golfklubb

PÅ HAMMArÖ GK VÄNTAr en omtyckt golf-
upplevelse med kvalitet, där hålen upplevs 
som att ”gå i egna rum”. Enligt Svensk Golf 
är hål 18 på Hammarö klassat som ett av 
Sveriges bästa golfhål. 18-hålsbanan är en 
omväxlande, lätt kuperad skogs- och park-
bana med par 71 där framförallt de första 13 
hålen kantas av vacker värmländsk tallskog. 

Spela golf i Vänerskärgården. Hammarö GK erbjuder en variationsrik golfbana i en omväxlande 
natur med lång säsong, tack vare sandrik jord och det gynnsamma läget i skärgården.

Förutom tallarna karaktäriseras banan av 
en handfull platågreener som kan ge riktigt 
intressanta lägen. utmärkande för banan är 
också den i jämförelse tidiga säsongstarten 
tack vare närheten till Vänern. Banan är 
färdigställd av en av Sveriges mest erkända 
banarkitekter, Sune linde, och öppnades 
för spel 1991.

Hammarö Golfklubb
Barrstigen 103, 663 91 Hammarö
Telefon 054-52 26 50
www.hammarogk.se

Intill klubbhusområdet finns en korthåls-
bana med åtta spännande hål med längder 
från 45 till 95 meter. Korthålsbanan, som har 
en utmärkt kvalitet, är ett passande tids-
fördriv i väntan på sin starttid eller för att 
finslipa precisionen på inspelen. 

På restaurang Nitton serveras du dagligen 
en lunchbuffé och à la carte. 

Hammarö Golfklubb – pärlan vid Vänern
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GOlFDIGEST rANKAr Askersunds Golfklubb 
som en av distriktets bästa golfbanor. 
18-hålsbanan med sina generösa fairways 
och varierande storlek på greenerna ger 
också golfaren en lagom och utmanande 
blandning av längd och vatten. 

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

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

I golfrestaurangen erbjuds luncher och en 

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

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

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

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

Seasidebanan vid norra Vättern

NÄr Du KOMMEr ruNT kröken på öppnings-
hålet på Karlskoga GK:s 18-hålsbana har du 
påbörjat en promenad med såväl utmanande 
golf som vacker natur. 

Banan har gjort sig känd för sina luriga 
greenområden och tuffa korthål. Detta 
visade sig då bland andra Johan Edfors 
med flera svenska tourspelare besökte på 
dåvarande Telia Tour, idag Nordea Tour, två 
efterföljande år i början på 2000-talet.

Karlskoga Golfklubb erbjuder en 18-hålsbana samt en 9 håls par 3-bana som sedan öppningen 
2004 används flitigt av såväl erfarna golfare som nybörjare. Klubben bildades i mitten av 1970-talet. 

På banan väntar några nyckelhål som såväl 
kan ligga till grund för en bra score som 
fördärva densamma. Det korta åttonde hålet 
mäter 241 meter från gul tee. Här kan den 
djärve försöka nå greenen på utslaget. Även 
om du istället väljer att spela dig kort om 
bunkern så är det ett smalt hål där du spelar 
över en bunker upp mot en lurig green, så 
du måste hålla tummen på rätt sida greppet 
för att komma därifrån med ett bra resultat.

Karlskoga Golfklubb
Golfvägen 13, 691 94 Karlskoga
För mer information ring 0586-72 81 90 
eller besök www.karlskogagk.se.

På 12:e hålet väntar ett vackert inspel mot 
en green som vaktas av Valån på vänster 
sida. Samma vattendrag ska du sedan 
lyckas slå över för att pricka greenen på 
det sextonde hålet, ett korthål där många 
matcher avgjorts.

När du kommer in till klubbhuset efter 
rundan väntar ett besök i restaurangen där 
maten lovordats gång på gång från både 
gäster och medlemmar.

Karlskoga Golfklubb 
– utmanande natur och vacker golf

nÄrKe

KATrIENHOlMS GOlFKluBB har utsetts till 
Sveriges bästa golfanläggning av Golfhäftet, 
och Golf Digest rankar klubben som topp 
50, år efter år. Varje år står klubben värd för  
Katrineholm Open Hosted by robert Karlsson,  
som är en av Nordea Tours mest uppskattade 
och lovordade tävlingar på touren. 2015 kan 
även du göra som flera av de svenska proff-
sen, spela en helt fantastisk bana.

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

robert själv säger: 
– Katrineholm har 27 hål med 9 nya hål i 

skogen, 9 hål i parkland och 9 hål vid sjön. 
Detta erbjuder golfaren en fantastisk varia-
tion och test av sitt golfspel, ett test som har 
producerat flera elitspelare och svenska  
mästare från Katrineholm genom åren. Jag 
kan verkligen rekommendera ett besök.

På hål fem kanske du måste stanna en 

Kommentarer från klubbens gäster:

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

Katrineholms Golfklubb
Jättorp, 641 93 Katrineholm
För bokning ring 0150-392 70 eller besök 
www.katrineholmsgolf.se.Katrineholms Golfklubb 

– spela Sörmlands stolthet!

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

SÖrmLAnD

www.ericsberg.se

Café i Logi i Slottspark i Museum
Konferens i Guidning i Jakt

VÄLKOMMEN  
TILL ERICSBERG
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Strand – en ny pärla med gammal historia 

IDAG Är GÅrDENS GAMlA ladugård ombyggd 
till hotell och restaurang och du sitter på  
gamla foderbordet och avnjuter kockens 
3-rätters middag med lokala inslag av rekarne-
kött, Strandgös och Mälarpotatis. 

Efter middagen kan du avnjuta kaffet och 
avec i byggnadens synnerligen smakfulla 
lounge på plan två, med utsikt över Mälaren 
åt öster och golfbanans hål 1 och 18 åt väster. 

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

När det är sovdags tar du in på ett av rum-
men som är inredda på skullen där hö till 
korna tidigare förvarades. Originalbjälkarna 
är synliga i de flesta rummen och med 
utsikt över banan eller sjön kan du hitta  
din favorit med morgonsol eller kvällssol.

På morgonen tar du en kort promenad 
ner till bryggan 100 meter från hotellet och 
njuter av soluppgången över Söderfjärden. 
Här finns även en vedeldad bastu och bad-
tunna att koppla av i efter dagens golfrond 
på Strands omväxlande 18-hålsbana. 

DAGS ATT PEGGA uPP på hål 1 som ligger 10 
meter från hotellet. Hålet, en par 3, har en 
sandbunker till vänster om green och en 
gräsbunker bakom green. Dessutom sitter 
kioskens gäster på parkett och bedömer 
ditt utslag, så full koncentration gäller. 
Banan ligger i omväxlande Sörmlands- 
natur med skogshål och öppna partier med 
ständig närhet till backar och skogspartier. 
Några hål på banan har högt liggande utslag 
som bitvis ger dig en hänförande utsikt över 
golfbanan. Man kan förstå att Hertig Karl 
blev förtjust i Strand och hade han spelat 
golf hade han säkert sett möjligheterna här. 

Efter hål 9 kommer du in till kiosken och 
tar en välförtjänt fikarast. Här har du möj-
lighet att bedöma utslagen från 1:an, det du 

nyss själv var utsatt för när du startade för 
dagen. Du kan även se utslagen från 18:de 
tee samt hålla uppsikt över sällskapet bakom 
dig, när de spelar in mot 9:ans green.

EFTEr EN lycKAD rOND i goda vänners lag, 
med många spännande nya hål, hänförande 
utsikt, närheten till Mälaren, betande djur in-
till hål 6, kanske nåt utslag in i skogen på hål 13 
och en tuff stigning från hål 17 är du så på tee 
18. Här har du hela golfpärlan Strand fram-
för dig med gamla magasinet från 1600-talet 
till vänster om hotellet, gårdens flygelbygg-
nad från 1700-talet, huvudbyggnaden och  
ladugård från 1800-talet med en altan där 
alla dina vänner nu sitter och spänt förväntar 
sig att du får en kanonträff så bollen träffar 
flagg och vem vet...

Strand golf ligger mellan Eskilstuna och 
Strängnäs. Hotellet med 55 bäddar ligger  
mellan 1:ans tee och 18:e green.

För att boka golfpaket ring 016-39 50 80
eller mejla info@strandgolf.se.
För mer information besök www.strandgolf.se.

SÖrmLAnD

PÅ STrÄNGNÄS GK behandlas gäster som 
hedersmedlemmar och här fixar man enkelt 
starttider som passar ditt sällskap. Är det full-
bokat på 18-hålsbanan finns plats på röda 
banan – pay and play på nio ”fullvuxna” hål. 
Greenfee gäller heldag med möjlighet att spela 

Strängnäs GK – här är du hedersmedlem
Spela golf i Sörmlandsnatur med ekar obetydligt yngre än Gustav Wasa. Strängnäs 
är en parkbana där strategi och precision betyder mer än monsterdrivar.

både 18- och 9-hålsbanan till samma pris. 
Här kan du också njuta av extra bra er-

bjudanden som gratis parkering för husbilar  
och vagnar (inklusive el och vatten), en 
drivingrange och övningsområde för träning 
med egna bollar, svinglektion enskilt eller i 

Några kommentarer från Golfhäftets besökare

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

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

grupp med klubbens pro samt morgonfika, 
lunch eller öl efter ronden på golfkrogen. 

Du har nära tillgång till Sommarsträngnäs 
med Västervikens lockande utomhusserver-
ingar. Klubben erbjuder också golfpaket till-
sammans med lokala hotell i centrum.

SÖrmLAnD

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

GOLFPAKET 
        950 kr per person!

- Logi i delat dubbelrum
- Frukostbuffé 
- En dags greenfee

info@hotellaurentius.se,  0152-104 44,  www.hotellaurentius.se

Golfpaket på Strängnäs GK

Golfpaket på ett litet, modernt stadshotell 
med eget surdegsbageri och en pulserande 
Harrys matkrog samt jacuzzi på taket.

Dubbelrum Standard  1495 kr/pers
Dubbelrum Delux  1795 kr/pers

I priset ingår: logi, frukostbuffé i vårt surdegsbageri, 
picknick att ta med på golfrundan, 2-rätters middag, 
Greenfee hela dagen samt golfbollar.

fredag, lördag & söndag
Bokningsbart: 

0152-228 80
www.hotelrogge.se
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Vill du veta mer eller boka, ring på 
08-551 70 000 eller mejla info@golfsouth.se.
För mer information besök www.kallfors.com 
eller www.vidbynasgolf.se.

I FlErA År HAr KAllFOrS Golfklubb jobbat 
med temat ”roligare golf”. Självklart ska en 
välskött golfbana vara grunden, men sedan 
vill Kallfors lite mer. 

På Kallfors kan du både spela golf, sova 
och konferera. På anläggningen finns ett 
personligt hotell med 17 dubbelrum med 
såväl konferensdel som relaxavdelning med 
bastu. Du kan också få en behandling på 
Kallfors spa, som erbjuder allt från ansikts-
behandlingar till fotmassage. Alla rum har 
utsikt över golfbanan och du sover skönt i 
Hästens sängar. 

Klubbhus, övningsområden och första 
tee ligger cirka 50 meter från hotellet.

I KluBBHuSET lIGGEr restaurangen Kall-

Kallfors
fors Kök som vill vara ett vardagsrum för 
alla! Här hittar du god, vällagad mat i mysig 
miljö. Från den generösa uteserveringen  
med mysiga utemöbler har du utsikt över 
hela 18:e hålet, och det är inte svårt att 
koppla av i ljuset av solnedgången. Kallfors 
Kök passar även utmärkt som festvåning 
och catering till både företag och privat-
personer. 

I den välfyllda shopen hittar du både 
golf-, active- och lifestyleprodukter. Från 
och med 2014 finns här, för första gången på 
en golfbana, Peak concept corner – både 
kul och unikt. Shopen vill nu helt enkelt 
mer än bara golf!

Du kan även träna på Kallfors utegym 
med 18 stationer som ligger i en skogs-

STocKHoLm

Golf South Sthlm
– Golfen förändras och vi utvecklas. Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf South Sthlm – ett nytt koncept där du får 
södra Stockholms två bästa och mest trivsamma golfklubbar i ett och samma medlemskap, säger Pelle Sättare, 
vd på Golf South Sthlm. 
Kraften i Golf South Sthlm utgörs av kombinationen av det ”vilda och vackra” på Vidbynäs och den ”roligare 
golfen” på Kallfors. Glädje, passion och omtanke är ord som genomsyrar allt och här ska alla kategorier golfare 
känna sig välkomna. Svårare än så är det inte. 
Tillsammans erbjuder Golf South Sthlm 72 hål och i stallet finns bland annat regionens två högst rankade banor, 
Vidbynäs South Course (1) och Kallfors 18-hålsbana (2).

dunge nära klubbhuset. Du kan också ta 
en joggingtur på löpspåret runt golfbanan. 
Om du vill ta det lite lugnare njuter du av 
boulespel på den nyanlagda boulebanan.

GOlF DIGEST MOTIVErING från 2013 samman-
fattar Kallfors väl:

“Numera med ett utegym. Bara en sån 
sak. Steg för steg utvecklas en av Sörm-
lands och Stockholms bästa anläggningar 
för boende, trivsam atmosfär, relax, mat 
och framförallt rolig golf. Kallfors signum.

Tidigare har man visat att banan håller 
för tävlingar på den svenska touren. Spel-
ytorna och kringytorna sköts med perfek-
tion, designmässigt finns flera hål med 
höga poäng i kategorin risk och belöning”.

VIDByNÄS GOlF cluB lIGGEr strax utan-
för Nykvarn, endast 30 minuter med bil från 
centrala Stockholm. Här finns två 18-håls-
banor, skogsbanan North course samt 
South course, en öppen parkliknande bana 
av mästerskapskaraktär. South course är 
rankad som den bästa banan i Sörmlands 
golfdistrikt, som topp 3 i Stockholms län och 
topp 20 i Sverige.

MÅNGA HAr FuNNIT SIG till rätta på Vid-
bynäs Gc och njuter idag av den fina anlägg- 
ningen. De 36 hålen är i erkänt fint skick 
och ligger i en härlig natur. Att banorna 
även skiftar i karaktär uppskattas också 
och bidrar till du alltid får nya upplevelser.  
Klubbens greenområden har också blivit 
valda till de bästa i Sverige.

PÅ VIDByNÄS Gc erbjuds även företagsgolf. 
Här kan du ge dina kunder en golfupplevelse 
utöver det vanliga, banan är rankad som den 
bästa banan i Södermanlands golfdistrikt. Vid-
bynäs skräddarsyr lösningar för företag, och 
du kan få hjälp med sponsoravtal, spelrätts-
konton, företagsdagar och gruppbokningar. 

GOlF DIGEST rANKADE Vidbynäs Gc:s golf-
paket som nummer två i Sverige 2012. Genom  
det kan du ta del av den helhetsupplevelse  
som Vidbynäs erbjuder. Förutom de två högt 
rankade 18-hålsbanorna av olika karaktär 
erbjuder klubben ett boende av hög klass på 
Vidbynäs Gård & Konferens. 

I golfklubbens restaurang, Vidbynäs Kök 
& Bar, kan du stilla din hunger med olika 
kulinariska matupplevelser.

Vidbynäs

Kallfors Golfklubb.

Vidbynäs Golf Club.

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

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

Klubben fick samma dag prinsens till-
stånd att uppkalla bunkern efter honom.

NyNÄSHAMNS GOlFKluBB har en 10-årig 
tradition av att arrangera stora tävlingar i 
form av Nordea Tour för damer. Tävlingen 
har varit väldigt uppskattad av både spelare 
och sponsorer vilket självklart sätter en 
form av kvalitetsstämpel på banan.

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

Klubbchef Ingela Tisén säger att trivsel och 
atmosfär skall genomsyra hela anläggningen 
och att god service är ett av ledorden. Här 
ska alla gäster känna sig som medlemmar 
för en dag eller två, eller ännu längre. 

Nynäshamns GK, Körunda 40, 148 91 Ösmo
För tidsbokning ring 08-524 305 99 eller maila
kansli@nynashamnsgk.a.se. För mer information
besök www.nynashamnsgk.se.

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

Nynäshamns GK 
Körunda  
– en plats att trivas på

Körunda Golf- och 
Konferenshotell 
MÅNGA GÄSTEr, FrÅN PAr till mindre och 
större kompisgäng, väljer att bo över på 
välkända Körunda Golf- och Konferenshotell. 
Här bor du några meter från banan, närmare 
blir det inte. Hälften av rummen har utsikt 
mot bana och drivingrange. Här bor du bät-
tre än bra och har restaurang, stor bar och 
lobby samt andra trivsamma utrymmen på 
en och samma plats.

I sjön Muskan har hotellet en populär ba-
stuflotte och inne i själva hotellet finns en 
relaxavdelning med bastulodge. Vill man ha 
omväxling till golfen så finns massor av ak-
tiviteter i närheten, inte minst i Nynäshamn 
med hela skärgården runt hörnet. Hotellchef 
på Körunda, lotta Wahlstedt är glad och nöjd 
över alla lovord för den mer än goda maten 
och omhändertagandet. Gästerna är ofta 
återkommande då det är lätt att trivas på an-
läggningen.

Golfpaket Birdie
Övernattning i delat dubbelrum,  entré till 
relax, en greenfee, 4-rätters middag samt 
frukostbuffé. Pris 1 895 kr.

Golfpaket par två
Två nätters övernattning i delat rum, entré till 
relax, två dagars greenfee, 2-rätters middag 
dag 1, 4-rätters middag dag 2, samt frukost-
buffé båda dagarna. Pris 3 195 kr.

Körunda Golf & Konferenshotell
Körunda 31, 148 91 Ösmo
För bokning ring 08-520 390 30 
eller mejl info@korunda.se.
Läs mer om våra paket och boka online på 
www.korunda.se.
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TANKArNA PÅ EN golfbana på Drottning-
holm daterar sig långt tillbaka, närmare 
bestämt till 1930-talet. Dessa tankar avfärd-
ades dock av HKH Gustaf V med orden “en 
sådan gubbsport”! Två decennier senare 
blommade det upp igen. 1956 gjorde arkitekt 
Anders Tengbom samt eldsjälarna Herbert 
Kastengren och Einar Bristedt ett nytt försök 
att bilda en ny klubb i Stockholm och nu 
började snöbollen rulla.

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

DEN NyBIlDADE KluBBEN hade stort stöd 
av Gustaf VI Adolf och det var naturligt-
vis otänkbart att någon annan än kungen 
skulle inviga banan den 26 september 1959. 
Det berättas att kungen blev så förtjust i 
spelet vid invigningen att han sköt upp en 
väntande middag och försvann ut på golf-
banan med vännerna Herbert Kastengren, 
Anders rabenius och ragnar Sachs.

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

DrOTTNINGHOlM VAr uNDEr många år 
den stora mästerskapsbanan i Sverige. 
Klubben har ett oslagbart svenskt rekord 
som arrangör för nio stora internationella 
mästerskapstävlingar. 

Den första stora tävlingen var Volvo 
Open 1970 där Jack Nicklaus missade en 
putt för särspel och kom ett slag efter seg-
raren Jean Garailde. 

1973 spelades Scandinavien Enterprise 
Open där Sven Tumbas vision var att tävlingen  
skulle bli den femte största tävlingen i 
världen. Den senaste stora tävlingen som 
spelades på klubben var HP Open 2003 där 
Annika Sörenstam slutade trea efter Sophie 
Gustafsson och Suzann Pettersen. 

2013 VAr KluBBENS första hela säsong efter  
den 18 månader långa renovering som 
genomfördes 2010-2011. Arkitekt Johan  
Benestam har lyckats bevara den vackra 
hålsträckningen från 1958. 

Med sin nya layout har klubben fått ett 
nytt vackert ansikte som verkligen förhöjer  
golfupplevelsen. Med avrinningsområden 
(run-offs) runt greener med foregreenklipp-
höjd, välplacerade bunkrar på fairway och 
runt greener får golfaren planera sin golf. 

Kungl. Drottningholms GK
Lovö Kyrkallé 1, 178 93 Drottningholm
För mer information och bokning mejla 
info@kdrgk.se eller ring 08-759 00 85.

Kungl. Drottningholms GK 
– en upplevelse utöver det vanliga

Förändringen att skapa en golfbana där det 
är spelskicklighet och inte längd som gäller 
är fulländad.

TIDNINGEN GOlF DIGEST placerade klubben 
som fjärde bästa bana i Stockholm. Topp 100 
golf courses placerade klubben på en 19:e 
plats i hela Sverige. Ett mycket bra betyg 
första hela säsongen!

MASTErSBANAN HAr renoverats från grund-
en till en riktig mästerskapsbana med hjälp 
av Sveriges bästa golfare och Europatourens 
goda råd. 2007 och 2008 stod Mastersbanan 
värd för Europatourtävlingen Scandinavian 
Masters. Mastersbanan visade sig vara en 
tuff utmaning  även för de bästa spelarna 
och med Mikko Illonens vinnarscore på -6 på 
Scandinavian Masters 2007 och Peter Hanson  

Arlandastad Golf – svåraste Europatourbanan

på -9 året därpå kan banan räknas som, om 
inte Sveriges svåraste mästerskapsbana, i 
varje fall en av dem. 

Varje dag singelklipps greenerna, bunk-
rarna prepareras och banan klipps för att den 
ska ge spelaren den perfekta utmaningen  
och upplevelsen. 

Nya Banan invigdes 2001. Arkitekten Peter 
chamberlain skapade en bana som påminner 

ARLANDASTAD

GOLF

Arlandastad Golf
Norslunda Gård, 195 95 Rosersberg
För mer information och bokning ring 
08-594 722 20, mejla info@arlandastadgolf.se 
eller besök www.arlandastadgolf.se.

En tuff utmaning! Antar du den? Tourspelare och världsstjärnor har spelat här – nu är det din tur!

STocKHoLm

om en skotsk linksbana och är idag ett perfekt 
komplement till Mastersbanan. 

under åren har klubbhuset byggts om och 
renoverats och rymmer idag en högklassig  
restaurang samt konferensmöjligheter. På  
anläggningen finns det även övernattnings-
möjligheter, en korthålsbana, omklädnings-
rum med bastu och gym, samt ett stort trä-
ningsområde med range och övningsgreener. 

Arlandastad Golf är en komplett golf- 
anläggning i toppklass endast 30 minuter 
från Stockholms city och bara 7 minuter 
från Arlanda flygplats.
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HuSBy Gc ÖSTErHANINGE är en öppen 
parkbana där de naturliga förutsättningarna 
tagits till vara. Husbyåns breda raviner utgör 
naturliga hinder på många hål. 

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

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

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

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

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

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

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

Husby GC Österhaninge – vänlig och trivsam atmosfär 

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

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

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

Boende i samarbete med Golfdestination  
Stockholm och Horsfjärdens Vandrarhem.
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Arninge Golfklubb
– trevlig hemmaklubb som gillar gäster!

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

Klubben bildades 1988 och alla 18 hålen 

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

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

 När du spelar på Arninge ingår alltid vagn och 
banguide. Behöver du boende finns det bra 
hotell i närheten av banan. Eller så bor du inne i 
Stockholm eftersom det är så nära.  

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

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

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

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

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

STocKHoLmSTocKHoLm

TÄBy GOlFBANA lIGGEr vackert belägen 
runt Vallentunasjöns västra strand vid 
Skålhamra gård. Banan är mycket karak-
tärsfull och ställer stora krav på spelaren, 
som får vara förberedd på både branta lä-
gen och utmanande puttar i skog-, park- 
och sjömiljö. 

NÅGOT SOM KluBBcHEF lars Tingvall 
verkligen vill slå ett slag för är Täby 
GK:s unika utvecklingsprogram genom  
deras golfakademi och ungdomssatsningen  
Team Täby.

– Vi ger dig de bästa förutsättningarna 
att utvecklas som spelare oavsett om du 
är en fritidsgolfare eller vill satsa helhjär-
tat på sporten. Tack vare vårt samarbete 
med entreprenören TeeView kan vi genom 
vår golfakademi erbjuda alla som vill, en  
spelarutveckling i toppklass, självklart med 
all tänkbar teknisk utrustning som till  
exempel TrackMan och SAM Putlab, säger 
lars Tingvall.

I klubbens barn- och ungdomssatsning 

Historisk mark möter modern sportanläggning vid Vallentunasjöns strand. 
Täby Golfklubbs ungdomssatsning och framgångsrika golfakademi gör att 
klubben står stark inför framtiden

Team Täby jobbar cirka 20 personer ideellt 
med mer än 200 barn och ungdomar  
i regelbunden träning. Team Täby har  
rejält ökat intresset och mer än fördubblat  
antalet aktiva ungdomar i klubben, som 
idag räknas till en av landets främsta 
golfklubbar just på ungdomssidan. 

Det är dessutom gratis att spela för barn 
upp till 12 år, tillsammans med en vuxen 
som är medlem.

Täby GK
Skålhamra Gård, Skålhamravägen 46, 187 70 Täby
För Reception, tidbokning och shop ring 
08-510 232 61 eller mejla reception@tabygk.se.
Besök hemsidan www.tabygk.se.

Täby GK – bjuder på det lilla extra

Såstaholm Hotell 
& Konferens
DET Är NÅGOT SPEcIEllT med Såstaholm. 
Det unika läget endast 20 minuter från  
Arlanda och Stockholm, den personliga  
servicen, känslan samt maten gör att 90  
procent av gästerna kommer tillbaka 
igen och igen. Ta en titt på TripAdvisor så 
förstår du. 

Såstaholm är en plats för passionerade 
livsnjutare. Här är motion, umgänge och 
avkoppling i fokus. restaurangen håller 
också högsta standard. Som weekendgäst 
kan du välja bland flera olika matkoncept. 

Golfweekend på Såstaholm 
Njut av en härlig golfhelg på en av Sveriges 
bästa golfbanor, Täby GK, och avsluta dagen i 
en harmonisk atmosfär och med god mat från 
Såstaholms välrenommerade kök. 
Såstaholm har allt för att ge dig en lyckad 
weekendupplevelse.

Golfpaketet innehåller:
–  Greenfee för två personer på Täby GK
–  En skön natts sömn i dubbelrum i ett av  
 hotellets Art Deco-inspirerade rum
–  Ett glas cava, serveras tillsammans med  
 smårätter som tilltugg
–  En stor härlig frukostbuffé

Middag ingår inte i paketet med kan beställas 
i samband med bokning.

Pris för 2 personer i dubbelrum: 3 090 kronor.

För bokning ring 08-510 194 00 eller 
mejla info@sastaholm.se.
Besök hemsidan www.sastaholm.se.
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BrO HOF SlOTT Är EN golf- och naturupplevelse i världsklass, designad 
av robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golfbanedesigners. 
Banan ligger sagolikt vackert i ett gammalt kulturlandskap, direkt 
vid Mälaren, krönt av det renoverade Bro Hof Slott. Varenda detalj 
har putsats till fulländning och ledordet perfektion har svävat över 
alla inblandade. Honnörsorden är kvalitet och hög tillgänglighet.

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

The Stadium course är en ”lakesidebana” och en spelupplevelse 
för alla kategorier golfare, beroende på hur man väljer att spela. 
Från gul och röd tee är banan härlig och trevlig, från vit tee svår och  
utmanande från svart får proffsen en stor utmaning.

The castle course öppnade sommaren 2010. Banan ska genom-

Bro Hof – en fulländad golfupplevelse

Kombinationserbjudande!
Boka både The Stadium Course & The Castle 
Course vid samma tillfälle för 2 195 kr. Spela båda 
banorna samma dag eller välj två olika tillfällen. 
Vagn, banguide och rangebollar ingår.
 
Bro Hof Slott, 197 91 BRO
30 minuter från Stockholm City
 
För bokning av golfpaket med boende 
ring 08-545 279 90 eller mejla 
info@brohofslott.se.
För mer information besök www.brohofslott.se.

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

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

KluBBEN Är KOMPlETT med restaurang, 
företagsgolf och ett Bro Hof Performance 
center där Taylor Made, callaway och Titleist  
finns representerade, alla med sin egen 
inredda studio. 

Vässa spelet och gör säsongen 2015 till 
din allra bästa. Boka privatlektioner och 
kurser, eller varför inte förnya din “start 14” 
i bagen och boka in en custom Fitting. 

Detta är en state-of-the-art anläggning 
där utprovning av klubbor görs med Henrik 
Nyström eller någon annan av Bro Hofs ut-
bildade custom-experter. De knyter samman  
en golfares sving och utrustningsbehov på 
ett naturligt sätt.

EN SPÄNNANDE SÄSONG väntar på Bro Hof 
med ett nytt gäng som tar över restau-
rangen och erbjuder nya smaker i slottet. 
Personerna bakom den nya restaurangen 
startade Svenska Golfrestauranger 2004 
och verksamheten på Bro Hof blir deras 
flaggskepp. 

Det nya konceptet innebär att etablera 
en golfrestaurang av absolut toppklass och 
med toppklass menas att god mat och dryck 
skall serveras i en gemytlig miljö, utan långa 
väntetider.

Lejondals SlottElite Eden Park Hotel 
EXKluSIVA ElITE EDEN PArK Hotel är ett  
premiumhotell mitt i centrala Stockholm, 
intill den rogivande Humlegården och det 
livfulla Stureplan. Tidlöst elegant designade 
rum med bästa komfort, är den perfekta 
inramningen för nödvändig vila efter en 
hektisk arbetsdag eller för en avslappnande 
helg. 

Hotellet erbjuder två spännande res-
taurangmiljöer. Miss Voon – en restaurang 
med asiatiska influenser där de välkända 
krögarna Melker Andersson och Danyel couet 
står för den gastronomiska upplevelsen – och 
gastropuben Bishops Arms.

Hotellets har gym, relaxavdelning med 
bastu och eget garage.

Golfpaket Elite Eden Park Hotel
I paketet ingår, del i dubbelrum, frukostbuffé, 
tillgång till gym, golf-kit på rummet samt 
greenfee på Bro Hof Castle Course.

Pris från 1 895  kr/person i dubbelrum.

För bokning av golfpaket ring 08-555 27 00 
eller mejla info.edenpark@elite.se.
För mer information se www.elite.se.

lEJONDAlS SlOTT Är VAcKErT beläget vid 
lejondalssjön, bara fem minuter med bil från 
Bro Hof. Där finns rika möjligheter till fiske 
och bad. Området och parkerna runt slottet 
är mycket natursköna, och slottet med sin 
vackra tegelrosa färg gör skäl för epitetet 
“sagoslott”. På lejondals Slott känner  
varje gäst  sig varmt omhändertagen och  
kan vistas i slottets alla salonger och  
samlingsrum. Gästerna har också fri tillgång 
till de två relaxavdelningarna. 

I samma regi som lejondals Slott finns 
crystal Plaza Hotel. Här bor du mitt i Stock-
holms hjärta, ett stenkast från Stureplans 
storstadspuls. crystal Plaza Hotel erbjuder 
111 rum som kombinerar klassisk charm 
med modern komfort och personlig service.  
crystal Plaza Hotel erbjuder även golfpaket.

Golfpaket Lejondals Slott
I paketet ingår en övernattning i dubbelrum 
med slottsfrukostbuffé, fri wifi, fri tillgång till 
releaxavdelning och gym, en greenfee på Castle 
Course.
Pris från 1 695  kr/person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg: 250 kr
Tillägg för 3-rätters middag: 495 kr

För bokning av golfpaket ring 08-584 80 800 
eller mejla info@lejondalsslott.se.
För mer information se www.lejondalsslott.se.
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VISBy GOlFKluBB BIlDADES 1958 och har 
sedan starten lockat golfande turister från 
världens alla hörn.

Anläggningen ligger naturskönt alldeles 
vid Östersjöns strand med en vidunderlig 
utsikt över både Stora och lilla Karlsö. 

Visby Golfklubb är en seasidebana med 
linkskaraktär.

Närheten till Östersjön är så påtaglig att 
du ser havet från banans samtliga 27 hål.  
Avslutningen är lika magnifik som spekta- 
kulär. 18:e hålet är ett par 5 längs med  
stranden till ett greenområde precis vid 
strandkanten och bara några få meter från 
restaurangens uteservering. 

2009 ÖPPNADE BANAN upp efter en reno-
vering signerad av Pierre Fulke och Adam 
Mednick och har hyllats sedan dess. 

”Ni vet den där frågan om vilken bana 
man vill spela resten av sitt liv. Det här 

Visby 
– en upplevelse utöver det vanliga!
Rosor, ruiner, pittoreska gränder och kulinariska upplevelser. Visby och 
Gotland erbjuder även en golfupplevelse utöver det vanliga. 20 minuters 
bilfärd söder om Visby hittar du Kronholmen och Visby Golfklubb.

är en sådan bana!”, säger Patrik Sjöland,  
Europatour vinnare.

 Banan anses av många vara en av Sveriges 
och Europas allra bästa och vackraste.

Även ”The rolex-WOrlD´S TOP 1 000 
GOlF cOurSES” anser att banan tillhör topp 
300 i världen.

Bo bekvämt på 
Scandic Visby!
ScANDIc VISBy lIGGEr mitt emot färje- 
terminalen med några minuters promenad 
till den medeltida stadskärnan. 

Som gäst har du fri tillgång till gymmet, 
poolerna och bastu/relax. 

I restaurangen kan du koppla av med 
god vällagad mat efter säsong. 

Hotellet genomgick en omfattande om- 
och tillbyggnad 2013. Scandic Visby har 
214 rum i flera byggnader där varje hus är 
döpt efter ett gotländskt fiskeläge. Alla rum 
är smakfullt inredda med Gotlandskänsla i 
rumskategorierna dubbelrum, familjerum 
och svit. 

Flera av rummen är handikappanpassade 
och i några rum är husdjur välkomna. 

Visby Golfklubb
Västergarn Kronholmen 415, 
622 30 Gotlands Tofta
För tidsbokning ring 0498-20 09 30 eller mejla 
info@visbygk.com.
För mer information besök klubbens hemsida.
www.visbygk.com.

Golfpaket Scandic Visby
I paketet ingår resa tur och retur med 
Destination Gotland.
2 x övernattning i dubbelrum, inklusive frukost.
2 x greenfee på Visby Golfklubb.
Pris från 2 650 kr/person. (Gäller ej v26-32.)

För bokning av golfpaket ring Daniel Bengtsson 
på 0498-20 12 79 eller mejla på 
daniel.bengtsson@destinationgotland.se.

I
I

goTLAnDSTocKHoLm

NÄrHETEN TIll MÄlArEN ger banan dess 
karaktär och inbjuder till en svårslagen 
golf- och naturupplevelse. Banan känne-
tecknas av klassiska golfhål insprängda i 
den vackra Mälardalsnaturen. Gigantiska 

Sveriges golfjournalister har utsett Sigtuna GK till Årets Golfklubb.
– Det är glädjande och hedrande. Vi har arbetat målmedvetet och långsiktigt med miljöfrågor och kontinuerligt 
förbättrat både golfbanan och vår juniorverksamhet, säger klubbens ordförande Lars Kjellberg.

ekar, Mälarens vatten, ett rikt fågelliv, öppna 
fält – här finns alla förutsättningar till en 
fantastisk runda även de dagar svingen 
inte är på topp.

– Vår vision är att vara en naturlig och 

Sigtuna Golfklubb
Norra Vibyvägen 187, 193 91 SIGTUNA
www.sigtunagk.se
info@sigtunagk.se
Telefon 08-859 254 012

sigtuna GK – Årets Golfklubb 2015

Sigtuna stadshotell

Golfpaket på 1909
I paketet ingår: 
–  en övernattning i dubbelrum med 
 slottsfrukostbuffé
–  en natt i skandinaviskt designat dubbelrum   
 med frukost
–  badrock, tofflor och lyxiga Molton Brown   
 produkter på rummet
–  ett glas Champagne innan middagen i 
 hotellets pianolounge
–  3-rätters middag fritt ur 1909:s à la carte
–  greenfee på Sigtuna Golfklubb
Pris från 2 320 kr per person

Telefon 08-592 501 00
www.sigtunastadshotell.se

Stora Brännbo Hotell Anstalten
PÅ BEKVÄMT AVSTÅND från Stora Brännbo 
ligger Sigtuna golfklubb, endast 5 minuter 
med bil. Här erbjuds after golf med bar-
meny, gym, jacuzzi, sköna sängar, läcker 
frukostbuffé och promenadavstånd till  
Sigtunas shopping och sevärdheter.

SPElA GOlF OcH BO lyXIGT på stadens 
femstjärniga hotell. Årets golfpaket på 
1909 Sigtuna Stads Hotell är fyllt av motion, 
avkoppling och god mat.

lättillgänglig mötesplats för alla, vare sig 
du är golfare eller inte. Vår målbild är att 
såväl medlemmar som gäster ska ha till-
gång till en bana i absolut toppklass vad 
det gäller finish, avslutar lars Kjellberg.

Golfpaket på Stora Brännbo
I paketet ingår: 
–  green fee på Sigtuna Golfklubb
–  valfri varmrätt på ankomstkvällen i Stora   
 Brännbos restaurang eller bar
–  övernattning i dubbel eller enkelrum
–  generös frukostbuffé som ger dig rätt start   
 på dagen
Pris 1 250 kr/person i dubbelrum eller 
1 450 kr/person i enkelrum.

Telefon 08 - 592 575 00
www.storabrannbo.se

HOTEll ANSTAlTEN lIGGEr i en unik och 
1000-årig kulturmiljö, bara 400 meter från 
Sigtuna GK. 

Anstalten  är ett litet hotell med stora 
möjligheter. Här råder en familjär anda som 
gör att du alltid känner dig välkommen.

Golfpaket på Hotell Anstalten 
I priset ingår en övernattning med del i dubbel-
rum, frukostbuffé, och en greenfee på Sigtuna 
golfklubb en knapp kilometer från hotellet.
Pris 895 kr/person i dubbelrum.

Telefon 08 - 599 293 30
www.hotellanstalten.se
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Upsala Golfklubb – mer än bara golf

DET VAr PÅ uPSAlA Golfklubb golfen intro-
ducerades i uppland. Klubben bildades 1937 
då man fram till början av 60-talet spelade  
på en 9-hålsbana i Hågadalen i utkanten av 
uppsala. 1964 invigdes den nya 18-hålsbanan 
vid Håmö Gård i läby någon mil utanför upp- 
sala, där man idag erbjuder golf på 36 hål.

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

På Upsala GK spelar du på en 18-hålsbana i absolut toppklass vad gäller greener, greenområden, fairways 
och tees. Upsala Golfklubb rankades 2014 som 27:e bästa golfanläggning i Sverige enligt Golf Digest.

Klubben rankades 2014 som nummer 27 i  
Sverige av Golf Digest, och många spår att 
framtidens upsala Golfklubb kommer att bli en 
av de bästa i Mälardalen, kanske i hela Sverige. 
Idag erbjuds här en 18-hålsbana, par 72, av 
mästerskapskaraktär, en fullängds 9-hålbana, 
par 35, och en kortare 9-hålsbana, par 31, som 
är en pay and play-bana, mycket uppskattad 
av nybörjare och seniorgolfare. Inför säsongen 
2013 byggdes även drivingrangen om. 

EN BrA GOlFANlÄGGNING består inte bara 
av golfhål, utan även av klubbhus, restaurang, 
shop och en komplett utemiljö. Klubben har 
därför även renoverat klubbhuset, restau-
rangen, köket, shopen och uteserveringen.

Många nöjda gäster besöker klubben 
under sommaren och åker från uppsala för 

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

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

att äta lunch ute på upsala Golfklubb.
2013 blev upsala Golfklubb, som 6:e klubb 

i Sverige, GEO-certifierad (Golf Enviroment 
Organization) vilket innebär att klubben idag 
har den högsta miljöcertifiering som finns 
att uppnå i Europa.  

Upsala Golfklubb – Nr 1 i Uppland.

UppLAnD

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

I år gör man bara några mindre justeringar 
på banan och räknar med att under sä-
songen kunna erbjuda en riktigt bra upp-
ställningsplats för husvagnar och husbilar. 

Enköpings Golfklubb – nära till allt
Kom till ”Sveriges närmaste stad” och låt dig förföras i fyra timmar.

Klubben tar också gärna emot företag och 
ordnar hela din företagsgolf från början till 
slut.

Banan ligger väldigt stadsnära och är en 
variation med en hel del björkar, enbackar 
och öppna landskap i en härlig blandning. 
Vill du övernatta finns tre fräscha stugor all-
deles vid 18:e green som kan ta emot upp till 
12 personer samtidigt, och vill du njuta av 
god mat finns en av Enköpings bästa krogar 
direkt vid 1:a tee och 18:e green.

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

Behöver du hjälp med din swing eller 
puttningsteknik står klubbens mycket  
populära tränare Veronica och Niklas 
beredda att rycka in.  

UppLAnD

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

Med sin imponerande huvudbyggnad från  
1600-talet och 18-hålsbanan anlagd intill  
Mälarens strand, erbjuder Frösåker Golf &  
country club såväl högklassig golf som 
härliga naturupplevelser. 18:e hålet är ett 
majestätiskt par 4 hål och har 2005 röstats 
fram som Sveriges bästa avslutningshål. 

Intill banan ligger Frösåkers krog, vars 
motto är att ge golfarna det de vill ha – god 

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

mat, hög stämning och bra tillgänglighet. 
restaurangen serverar dagens lunch och à la 
carte meny, och har fullständiga rättigheter. 

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

Matz Evenssons Golf Academy är inrikt-
ade på att hjälpa golfare på alla nivåer att bli 
bättre och ha roligare med sin golf. I Frösåker  
Golfshop hittar du också ett utmärkt sorti-
ment med utrustning för både den erfarne 
och den nye golfaren. 

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

Varför bli guldmedlem på Frösåker 2015? 
Se hemsidan www.fgcc.se.

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

Frösåker Golf 
& Country Club 
– härligt belägen vid Mälaren
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Säsongen 2014 övergick Söderbys och Edenhofs golfklubbar till en gemensam klubb som heter 
GolfUppsala. Sammanslagningen har varit mycket lyckad och klubben satsar hårt på att utveckla 
båda anläggningarna. Banorna heter givetvis Söderby Golf och Edenhof Golf som tidigare.  

GolfUppsala 
– satsande klubb med två anläggningar

SÖDErByS GOlFANlÄGGNING Är VAcKErT belägen i natursköna Näs-
dalen, endast 7 minuters bilresa från uppsala centrum. 9-hålsbanan 
anlades i mitten av 90-talet och är för många det första mötet med 
Söderby Golf. Banan är lämpad för träning, både för nybörjare och 
mer erfarna spelare. Den är väl underhållen och har flera utmanande 
hål med både vatten och bunkrar att ta hänsyn till. I anslutning till 
banan finns också en range.

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

Söderby Golf AB ägs och drivs av makarna 
Jonas och Gabriella Ekström. Gården har 
funnits i familjen Ekströms ägo sedan 
början av 1900-talet.
Söderby Golf AB driver sedan 2006 även 
Edenhof Golf beläget i Bälinge, norr om 
Uppsala.

Söderby Golf 018-430 19 70
Golfpaket 018-430 19 77
Edenhof Golf 018-33 41 85
Citybutik 018-100 200
www.golfuppsala.se

erbjuda spel åt alla kategorier av spelare. 
Vid 18:e green ligger Söderbys klubbhus med restaurangen 

Söderby Golf & Krog, som har anor från 1600-talet. I klubbhuset ligger  
även en av Sveriges största on course-golfshoppar, som ingår i 
GolfStorekedjan. under de senaste åren har Söderby utökat med 
ett flertal nyheter, bland annat en nybyggd studio för custom fitting 
samt fem golfsimulatorer för att utveckla vinterträningen. 

2012 arrangerade Söderby för femte gången den mycket prestige- 
fyllda mästerskapstävlingen NOrDEA Tour och fick väldigt fina vits-
ord av såväl amatörer som de professionella spelarna. 

2015 är NOrDEA TOur tillbaka då en av årets fyra finaltävlingar 
spelas på Söderby. Klubben har även arrangerat Europatouren för 
Handigolf vid tre tillfällen. 

18-HÅlSBANAN Är DESIGNAD av Sune linde. 
Banan är av mästerskapskaraktär och har 18 
mycket spännande och utmanande hål med 
omväxlande karaktär. Inom anläggningen 
finns också en mycket fin 9-hålsbana där 
alla som vill kan få pröva på att spela golf, 
även utan grönt kort. För närspelsträningen 
finns en stor puttinggreen och ett nytt när-
spelsområde. 

under 2014 byggdes även tak över en del 
av drivingrangens utslagsmattor. Här finner 
du också ett komplett klubbhus, med bra 
restaurang, shop och omklädningsrum.

Hål 18 på Söderby.

UppLAnD

Söderby 
Golf Lodge 
MITT EMOT SÖDErByS klubbhus ligger det 
nya golfhotellet Söderby Golf lodge. Hotell-
et består av nio 4-bäddslägenheter där du 
kan boka mycket prisvärda golfpaket med 
boende, golf och middag.

Söderby Golf lodge erbjuder ett person-
ligt och prisvärt boende i naturskön miljö 
endast sju minuter från uppsala centrum 
och bara ett stenkast från första tee. 

lägenheterna är 42 kvadratmeter stora 
och har tre rum; ett allrum med (bädd)soffa, 
TV, kylskåp och vattenkokare. De har två 
sovrum med två enkelsängar i varje rum. 
Toalett med dusch finns och trådlöst inter-
net ingår i alla rum.

GoLfpakEt 2015
helggolfpaket (tor, fre, lör)
I golfpaketet ingår 1 natts boende i lägenhet med 
frukost, 1 helggreenfee samt en 3-rätters middag.

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

Vardagsgolfpaket (sön, mån, tis, ons) 
I golfpaketet ingår 1 natts boende i lägenhet 
med frukost, 1 vardagsgreenfee samt en 
3-rätters middag.

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

Under juni och juli är det sommarerbjudande 
på vardagsgolfpaketen!
Pris: 995 kr per person

Edenhof GolfSöderby Golf

Söderby Golf Lodge.

Hål 18 på Söderby.

UppLAnD
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OM Du VErKlIGEN VIll ha en upplevelse 
utöver det vanliga ska du besöka banan 
som blev utsedd till distriktets bästa av 

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

Golf Digest 2014. Banan är en skogs- och 
parkbana som utmanar spelare med högt  
som lågt handicap med undulerade greener  

samt vattenhinder. Hofors Golfbana blev 
utnämnd av Svensk Golfs chefredaktör Tobias 
Bergman till en av Sveriges två vackraste 
golfbanor 2011 med motiveringen ”Ger 
sjönära en ny innebörd”. Hofors GK fick 
även utnämningen Årets Golfklubb 2012. 
På anläggningen finns åtta dubbelrum med 
prisvärda golfpaket. campingen med el-
platser har nybyggda toaletter med dusch.

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

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

Hofors Golfklubb – en skönhetsupplevelse!

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

HotellS ö d e r H.
Montörsbacken 4, Söderhamn

0270-266 200
www.hotellsoderh.se

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

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

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

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

Söderhamns GK är en av södra Norrlands 
bästa och mest välskötta anläggningar med 
stort fokus på finish och helhetsupplevelse.
Golfklubben erbjuder en trevlig restaurang 

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

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

Vill man bo på golfbanan erbjuds förmån-
liga priser i vandrarhemmet “Torpet” vid 
nionde greenen eller i den nybyggda stug-
byn i direkt anslutning till klubbhusområdet.

HÄLSIngLAnD

ÅLAnD gÄSTrIKLAnD

– ÅKTE TIll ÅlAND utan att veta vad som 
skulle hända – ett dygn senare åkte jag hem 
med ett leende på läpparna. Två rundor 
på roliga och väldigt fina banor med helt 
olika karaktär. Service och bemötande var  
perfekt både i shop, reception och restau-
rangen. Återkommer gärna och kommer 
varmt rekommendera vänner, säger Peter 
Wessberg från Eskilstuna i Sverige.

De snabba 2-2,5 timmars färjeförbin-
delserna mellan Sverige och Åland, med 
möjlighet till taxfreeshopping ombord, 

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

tillsammans med förmånliga paketpriser  
bidrar till att göra Ålands Golfklubb till 
Östersjöns golfpärla.

PÅ ÅlANDS GOlFKluBB erbjuds två 18-håls-
banor, Slottsbanan och Kungsbanan, samt 
den nya korthålsbanan Prinsessan. 

Slottsbanan breder ut sig längs havs-
viken Slottsundet. Här spelar du på gamla 
kungsmarker. Med sin parklika stil och 
storslagna utsikt över Ålands medeltida 
slott Kastelholms slott är banan vacker som 

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

Golf-Åland All in One-paket inklusive båtresa, 
övernattning & golf bokar du enkelt via:
Ålands Turist & Konferens Ab 
www.turistkonferens.com 
henrik@turist-konferens.ax
Telefon +358 (0)18-15 987

Ålands Golfklubb i Kastelholm 
– golfpärlan i Östersjön!

få och har blivit många av våra spelares  
absoluta favorit.

För dig som söker lite större spelutmaning  
är Kungsbanan den rätta, där öppnare och 
tajtare hål varvas om vartannat i en natur-
skön och kuperad skogsmiljö.

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

GOD MAT FÖrHÖJEr upplevelsen av en per-
fekt golfdag. under fina sommardagar trivs 
restaurangens gäster på den inbjudande 
uteserveringen. Krögarparet Hasse och Bitte 
önskar alla golfare välkomna till den ny-
renoverade restaurangen.
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ÖSTErSuND-FrÖSÖ GOlFKluBB erbjuder 
en komplett golfanläggning med 18-hål, 
9-håls pay and play samt en äventyrsbana. 
Anläggningen kompletteras med driving-
range, ett stort övningsområde, en erfaren 
pro och välsorterad golfshop samt restaurang. 

På ÖFG finns det golfalternativ för alla! 
Anläggningen, som ligger på Frösöns syd- 
sluttning, inramas av den fantastiska utsikten  
över Storsjön och den jämtländska fjäll-
världen, något som är påtagligt för 18-håls-
banan som är av kuperad parkkaraktär med 
upphöjda greener som utmanar spelaren.

SVENSK GOlF Nr 5 2014 SKrEV följande om 
hål nr 1: ”Den ändlösa vyn över Storsjön 
och Oviksfjällen bidrar tveklöst till att detta 
ständigt knockar oss som ett av Europas 
mest intagande öppningshål. Spelmässigt 
får vi här en välkomnande start på ronden 
med ett utslag där det glädjande nog mest 

Östersund-Frösö 
Golfklubb 
– Sveriges bästa golfupplevelse?
Ett besök på Östersund-Frösö Golfklubb brukar inte lämna någon oberörd. 

handlar om att släppa loss totalt” 
Innan du slår ut på Östersund-Frösö 

Golfklubb bör du höja blicken, ta ett djupt 
andetag och låta dig inspireras av de fantas-
tiska omgivningarna. 

Efter avslutad runda vilar du ut i restauran-
gen och summerar en härlig golfupplevelse. 

Sveriges bästa? – det är i alla fall klubbens 
mål!

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

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

Tröttnar man på att slå långa bollar 
in i skogen, kan man alltid söka sig till  
klubbens 9-hålskorthålsbana i fäbodmiljö, 
eller boka in en tid för träning och utbild-
ning med klubbens PGA-pro – som också 
driver en välsorterad golfshop.

Mellan banorna ligger Fäbokrogen som 
serverar dagens husman och à la carte eft-
er en lång dag på fjället. Kan det bli bättre?  

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

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

ytterst tveksamt menar vi, och uppenbar-
ligen andra med oss, så försäkra dig om ett 
bra bord.

JÄmTLAnD

Quality Hotel & 
Resort Frösö Park
Quality Hotel & resort Frösö Park är ett nytt 
konferens- och sporthotell i Östersund, i 
Jämtland, med fokus på nya mötesmiljöer i 
kombination med träning och spa. Quality  
Hotel & resort Frösö Park har bedårande 
utsikt över Storsjön och fjällvärlden och  
ligger endast 3 minuter från flygplatsen och 
bara 2 kilometer från golfbanan.

Quality Hotel & resort Frösö Park är ett 
personligt hotell med både hög och låg puls. 
Här är det lätt och självklart att röra på sig. 
Ta en skön joggingtur eller en promenad på 
S:t Olavsleden, en skidtur eller skridskotur på 
Storsjön eller slå några slag på en av Sveriges  
vackraste golfbanor med milsvidd utsikt 
över fjällen. På spaavdelningen finns varma 
pooler både ute och inne samt gym, yogasal,  
behandlingsrum, ång- och vedeldad bastu.

antal rum & bäddar
200 rum och 700 bäddar
10 sviter

konferenslokaler
Lokaler för 4 till 4 400 deltagare
25 olika mötesrum varav 3 konceptrum
4 000 kvadratmeter flexibel golvyta

festvåning
300 gäster i privat festvåning 
1 500 sittande matgäster på Frösö Convention 
Center
2 500 i biosittning på Frösö Convention Center

kommunikationer
Åre Östersund Airport ligger i direkt anslutning 
(50 min. från Arlanda och Bromma)
10 minuter till Östersund (tågstationen)
60 minuter till Åre

aktiviteter
Spa och gym med inom- och utomhuspool
Längd- och skridskospår
Löparspår
Utegym
Vandringsleder
Cykling – MTB och landsväg
Pilgrimsled
Frösö golfbana
Frösö kyrka

www.frosoparkhotel.se
www.frosoconventioncenter.se

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

JÄmTLAnD

Hotell Klövsjöfjäll
KlÖVSJÖ Är FANTASTISKT vackert på som-
maren. Här finns många fina leder, vägar 
och stigar för kortare eller längre cykelturer, 
promenader eller vandringar.

Vattnen kring Klövsjö erbjuder fint fiske. 
I Klövsjön främst abborre, gädda och sik. I 
Svartåstjärnen ädlare fiskar som öring och 
regnbåge. Båt och kanoter finns att hyra.

Klövsjö är också känt för sina mathant-
verkare. Där finns bland annat eget bryggeri 
och restaurang, Kullens ostar och Klövsjö 
stenungsbageri. 

Golfbanan är rankad som en av de bästa 
i Norrland. under några veckor under hög-
sommaren går det att spela under nästan 
alla dygnets 24 timmar. 

Golfpaket Klövsjöfjäll
Bo 4 kilometer från golfbanan på Hotell 
Klövsjöfjäll.
Golfpaket 1 095 kr inklusive del i dubbelrum, 
2-rätters middag och greenfee en dag.
För bokning av golfpaket ring 0682-41 31 00 
eller mejla info@klovsjofjall.se.
För mer information se  www.klovsjofjall.se.




