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Spring 2019, golfers will experience a line of clothing that is sure to excite 
them as much as their last birdie. Abacus is, and should be, thrilled and 
proud of X-Series, their most technologically advanced line of clothing ever. 
Made for the active golfer who demands optimal performance, comfort and 
style from their golf clothes. X-Series meets these demands and more.

Utilizing 37.5® Technology, which uses natural materials to create the 
perfect “micro-climate” of 37.5 degrees where it matters the most, inside 
your garment, X-Series is unlike anything else on the market. It uses active 
particles from coconut shell and volcanic sand embedded at the fiber level 
meaning industry leading wicking properties keeping you comfortable and 
dry. These properties will never, ever wash out, unlike many other wicking 
treatments. Volcanic sand and activated carbon from coconut fiber creates 
800% more surface area which trap moisture and process it out of your 
microclimate, keeping you dryer, more comfortable and performing at your 
peak level. Unlike other performance fabrics, 37.5 Technology provides 
great odor control without added chemicals.

As an abacus® ambassador, Robert Karlsson, who with his 11 tournament
wins on the PGA European Tour holds the Swedish record, has used
X-series diligently in the past year: “It is the perfect combination of design,
function and quality. This is in itself abacus® signum in all products, but in
the X-series collection it´s definetaly to the highest level. It is only when you
test the products yourself that you understand the difference.”

A NEW GENERATION  
OF ACTIVE GOLF WEAR 
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Se hela vårt breda utbud och boka din resa
på golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

17 648 golfare som
bara tänker på golf
Det är nog med saker a�  tänka på när man spelar golf. 
Därför väljer mer än femtontusen varje år a�  resa med 
Golf Plaisir, Skandinaviens största golfresearrangör. 
Vi ordnar med transfers, förbokar greenfees, det ingår alltid 
halvpension och vi har egna golfvärdar på plats. Allt för a�  
du ska kunna njuta av livet och bara tänka på din golf.
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©2019 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Epic Flash och Flash Face Technology är varumärken och/eller registrerade varumärken som ägs av Callaway Golf Company. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom.

ARTIFICIELL 
INTELLIGENS

RIKTIG 
BOLLHASTIGHET

Callaways första Driver någonsin utvecklad genom att 
använda banbrytande Artificiell Intelligens.

 
Framställd genom kraften av maskininlärning maximerar Flash 

Face bollhastigheten vid samtliga punkter på träffytan genom sin 
varierande tjocklek i träffyta och vågiga struktur. 

 
Detta är en banbrytande teknologisk förändring. Framtagen utifrån 

15 000 virtuella prototyper, överskuggar träffytan allt annat på 
marknaden och är den längsta drivern från Callaway.

EPIC FLASH MAG AD DPS LANGS 205x260.indd   2 07/03/2019   09:24
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GVi syftar förstås på golf och inte politik. Det finns 
andra som har förtroendet att regera landet efter 
bästa förmåga.

Vår ambition med Golfpärlor är inte att regera, 
däremot inspirera till mer och bättre social golf.

I årets Golfpärlor slår vi dubbla rekord: 148 sidor 
med 175 pärlor varav 65 i våra grannländer 

Danmark, Norge och Estland.
Enligt oss är en golfsosse nördigt golfintresserad, aktiv på 

sociala medier och kanske också lite av influencer gentemot 
sina golfvänner. Känner du igen dig i detta får du gärna 
maila mig på par.fischerstrom@provisa.se. Kanske har vi en 
överraskning du kan ha glädje av i ditt golfsocialiserande.

Andra som socialiserar är Green Queens och JuAns Golf 
Loving Team som du kan läsa om på sidan 28.

Gillar du dessutom att tävla? Häng med oss på Golfpärlors 
Facebooksida där det under året blir ett 10-tal tävlingar med 
greenfeebiljetter att vinna. Kolla sidorna 26-27 om Golfpärlor 
Challenge är en utmaning för dig. Läs på sidan 28 om Race 
to Espana. Läs också insidereportaget om Ryder Cup-krossen 
i Paris på sidorna 10-17 från Martin Hardenberger som var på 
plats då det begav sig.

Trevlig läsning
Pär Fischerström
(äkta golfsosse som lever som jag lär)

äR DU SOSSE?

PÅ OMSLAGET 
EKERUM RESORT ÖLAND
Foto: Peter Cordén

REDAKTION
MARTIN HARDENBERGER
mhardenberger@gmail.com

LAYOUT & DESIGN
ANNELI MARKSTRÖM
anneli.markstroem@gmail.com

PROJEKTLEDARE
PÄR FISCHERSTRÖM
par.fischerstrom@provisa.se

www.facebook.com/golfparlor

TRYCK
UPC

Golfpärlor publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, 
men ange alltid källan.
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18 ................ TÄVLING GOLFPAKET
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26-27 ..........GOLFPÄRLOR CHALLENGE 

28 ................ RACE TO ESPANA

29 ................NOTISER
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124-129 ...... BEST OF NORGE
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– med priser för 57 000 kronor

– nedräkningen fortsätter



10

RYDER CUP
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RYDER
CUP
2018
Mitt i glädjefnattet i velodromen runt Le Golf 
Nationals 15:e green berättar Henrik Stenson 
om drömmen om att en dag bli Europas kapten.
Sekunder senare sänker Alex Norén matchens 
sista putt och den ljudvolym som redan nått 
max stiger ytterligare.
”Olé! Olé! Olé! Olé!”
Men glädjescenerna har grundats i hårt arbete 
och svåra beslut.
Det här är berättelsen om vad som ägde rum 
bakom kulisserna och vad som egentligen 
avgjorde Ryder Cup 2018.
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Glädjescenerna 
har grundats 

i hårt arbete och svåra beslut
TExT MARTIN HARDENBERGER

RYDER CUP

Henrik Stenson och Thorbjörn Olesen. 
Foto: Bildbyrån
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TExT MARTIN HARDENBERGER

>>

F
ör Henrik Stenson smäller vinsten i vad som kan 
vara hans sista Ryder Cup på hemmaplan högt.

– Det kommer att vara något som jag aldrig 
glömmer. Jag har spelat fyra Ryder Cup tidigare 
och alltid kvalificerat mig på egna meriter. Den 
här gången fick jag ett wild card av Thomas Björn 
och då känns det extra kul att gå ut och leverera.

Henrik Stenson – British Open-mästaren från 2016 och den bäste 
svenske herrgolfaren någonsin – hade haft en tuff säsong i ryggen 
men under Ryder Cup gick han på alla cylindrar.

Under lördagens foursomematch mot Dustin Johnson och 
Brooks Koepka, vid den här tidpunkten etta och trea i världen, hade 
Stenson sänkt två puttar när det gällde som absolut mest, i ett läge 
där hela Ryder Cup stod och vägde.

– Med läget som var så vet jag inte om jag har dragit i två 
puttar på det viset och som varit lika viktiga någon gång tidigare, 
säger Stenson.

Den vunna poängen gjorde att Europa kunde inleda den 
avslutande dagens singelspel i en komfortabel 10-6-ledning.

En sådan ledning hade bara ätits upp två gånger tidigare, 
senast vid vad som kom att kallas miraklet på Medinah sex år 
tidigare.

– Någonstans intalade jag mig att hela Ryder Cup hängde på 
vår match, sa Stenson.

”Lagt ned ett extremt jobb”
Champagnen flödar och under ett intervjuförsök mitt i segeryran 
blir både Alex Norén och Radiosportens Gunnar Brink nedsprutade 
med bubbliga droppar. Det är Sergio Garcia som är i farten dryga 
timmen efter att Norén sänkt Ryder Cups sista putt och blivit så 
glad att han var tvungen att hejda sig för att inte kasta sin putter  
i den gigantiska damm som ringar in 18:e green.

– Jag tror aldrig jag har mått så bra och så dåligt under en och 
samma vecka.

Pressen hade varit enorm och debutanten hade fastställt slut-
resultatet 17,5-10,5 – succén var ett faktum.

Samtidigt tittade Robert Karlsson mot sin vän och kollega, 
kapten Thomas Björn. Ett nederlagstippat Europa hade slagit de 
amerikanska stjärnorna och stått för tidernas skräll.

– Om jag skulle vilja bli kapten? Jag vet faktiskt inte. Jag tror 
inte folk förstår vilket jobb Thomas lagt ned, säger Robert Karlsson.

Kritiserade beslut
När Thorbjörn Olesen kom till Hills Golfklubb och Nordea Masters 
var han tillsammans med den tidigare världsettan Martin Kaymer 
det stora affischnamnet. Men han hade allt att förlora.

Inför tävlingen låg han på den åttonde och sista platsen på 
rankingen som innebar en plats i landsmannen Thomas Björns 
Ryder Cup-lag.

Mycket stod på spel.
British Airways lyckades slarva bort danskens klubbor. Men 

inget kunde stoppa honom. Olesen slutade fyra och platsen i 
Björns lag var praktiskt taget klar.

Olesen lyckades hålla namn som Eddie Pepperell och Matthew 
Fitzpatrick utanför topp 8 och när Björn sedan skulle ta ut sina 
kaptensval förlitade han sig på rutin.

De två framtidsmännen från England gick miste om sina platser 

precis som spanjoren Rafa Cabrera-Bello.
Istället valde Björn Henrik Stenson, Sergio Garcia, Paul Casey 

och Ian Poulter.
Kritiken var från många håll både hård och massiv.
Framför allt kritiserades valet av den spanske 39-åringen som 

sedan segern i US Masters drygt ett år tidigare varit helt under isen.
– Han har så många kvaliteter, och inte bara som spelare. 

Förutom att han är en spelare i världsklass så gör han sina vänner 
bättre, försvarade Björn sitt val.

– Det finns något speciellt i Europas omklädningsrum, och Sergio 
är essensen av det. 

Tvingades bänka kompisen
Det var något som kändes fel den där fredagsmorgonen i slutet av 
september.

Eftermiddagen innan hade temperaturen stigit upp över 30 
grader och fotbollsikonen David Ginola (ni vet han från L’Oréal-
reklamen) hade introducerat de båda lagen på en scen inför 
rekordstor publik.

Men buropen hade varit många, och främst riktade mot Patrick 
Reed som redan innan matchen visat upp ett hyschande finger 
och inlett sin ”beef” med den europeiska publiken.

Nu var det som om den i vanliga fall så eleganta publiken i Paris 
inte riktigt visste hur de skulle hantera situationen.

Det var första gången någonsin matchen spelades i Frankrike, 
och kanske avspeglade det sig. Efterföljande morgon släppte 

Sergio Garcia och Alex Norén. Foto: Christer Höglund
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>>

daggen, himlen rodnade sakta och de inbitna ville sjunga. Det var 
äntligen dags.

Men discodunk pumpade ut ur högtalarna och en speaker 
försökte på ett gapigt sätt öka souvenirkonsumtionen. Det skar sig.

Både Henrik Stenson och Alex Norén bänkades i den inledande 
bästbollen och Europa inledde katastrofalt.

USA vann tre av de fyra första matcherna, bara Francesco 
Molinari och Tommy Fleetwood gick segrade i sin match. Thorbjörn 
Olesen blev den som fick sota för det.

Men det var också mitt i denna mardröm som Thomas Björn 
tog sitt kanske svåraste, men också viktigaste beslut under hela 
Ryder Cup. Han bänkade sin landsman och vän. Thorbjörn Olesen 
fick inte spela en enda match till före söndagens singelspel.

Robert Karlsson:
– Vi ledare hade ett möte på sexans fairway där vi kom fram till 

hur vi skulle göra.
– Det kändes inte bra då, men blev väldigt bra till slut. Thorbjörn 

gjorde inget fel, men han spelade med Rory McIlroy och man kan 
inte vila Rory. Han är en av världens bästa spelare och på ett sätt 
lagets ansikte.

När vinden vände och Garcia skrev historia
Förmiddag blev eftermiddag och vinden vände.

Det nådde världens medier att Paulina Gretzky tagit bort bilderna 
på maken Dustin Johnson på sociala medier, och det blev allt mer 
uppenbart att Patrick Reed och Tiger Woods var två egon som inte 
passade ihop.

Europas superduo Francesco Molinari och Tommy Fleetwood 
kastade slängkyssar till varandra samtidigt som schismer blossade 
upp i det amerikanska laget.

19 år efter att Sergio Garcia blivit den yngste spelaren någon-
sin i Ryder Cup blev spanjoren nu debutant Noréns mentor – och 
tillsammans var de ostoppbara.

En vilt fistpumpande Ian Poulter gav nytt mod till Rory McIlroy 
som äntligen spelade till den potential alla vet att han har. Också 
de vann sin match och när eftermiddagen summerades hade 
Europa för första gången någonsin vunnit fyra av fyra matcher i en 
foursome-session.

– Spelarna var inte glada efter förmiddagens spel. Men vi vet att 
det här är ett maraton och vi litar och tror på varandra, sa Thomas 
Björn.

Genidraget
Under lördagen lyckades USA aldrig bryta den europeiska domi-
nansen och inför söndagens avgörande singelmatcher var ställ-
ningen 10-6.

I amerikanska medier frågade man sig hur det var möjligt och 
kapten Jim Furyk fick svidande kritik. Men kanske fanns svaret 
någon helt annanstans.

Thomas Björn utsågs i december 2016 till Ryder Cup-kapten. 
Där och då inleddes jobbet med uppdrag om att ta revansch efter 
den svidande krossen på Hazeltine ett par månader tidigare.

Dansken omtalades som en ”mysgubbe”, men det skulle också 
visa sig att han var en mysgubbe med sinne för siffror.

Snabbt identifierade Thomas Björn det europeiska lagets styr-
kor, men också amerikanernas svaghet.

I spelet från tee var de amerikanska stjärnorna betydligt mer 
långtslående, samtidigt slog Europas nyckelpjäser rakare.

Det gällde att sätta upp Le Golf National smalt och med straffande 
ruffar. Det skulle visa sig vara ett genidrag.

– Det är ingen hemlighet att det var vår taktik. Det är ju den 
möjligheten hemmalaget har och de gjorde ju också stora just-
eringar på Hazeltine, tog bort all ruff och var till och med inne 
och klippte i träd på några ställen för att det skulle vara brett och 
öppet. Dessutom satte de lätta flaggor och gjorde det nästan till 
en puttningstävling, analyserar Henrik Stenson.

Robert Karlsson:
– Vi hade en plan som vi höll oss till. Vi tittade på statistiken och 

det blev till slut ett ganska enkelt beslut att sätta upp banan så. De 
slår så mycket längre än oss, att det var vårt enda val.

Furyk spelade högt
Hur man sätter upp laget i söndagens avgörande singlar är ett 
riktigt rävspel kaptenerna emellan.

Både Furyk och Björn valde att gå ut hårt.
Justin Thomas ledde de amerikanska trupperna följt av Brooks 

Koepka, Webb Simpson och Tiger Woods.
Beslutet föll väl ut för Furyk, USA vann två av de tre första match-

erna och helt plötsligt vilade spänningen åter över Paris.
Efter att inte ha slagit ett enda slag sedan fredagsmorgonens 

“Nu var jag taggad och sänkte 
några riktigt, riktigt långa puttar. 
Publiken blev helt galen. 
Jag har haft extremt kul!
/ Thorbjörn Olesen

RYDER CUP

Alex Norén, Samuel Ryder, Henrik Stenson och Robert Karlsson. 
Foto: Christer Höglund
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MOVE YOUR DRIVER

15% rabatt när 
du hyr hos oss.
Läs mer på 
europcar.se/gol� orbundet

#europcarälskarsport



16

dormy.se
STOCKHOLM Barkarby / Kungens kurva / Arninge   GÖTEBORG Bäckebol / World of Golf   MALMÖ   ÖREBRO   JÖNKÖPING   NORRKÖPING   SUNDSVALL   HELSINGBORG

Köp 3 valfria golfhandskar 
till ordinarie pris, betala för 2. 

Du får den billigaste handsken på köpet.
Gäller dig som är medlem i Mitt Dormy. 

Du kan bli medlem när du handlar hos oss.

Tag 3 
betala för 2



17

förlustmatch var nog ingen mer taggad och revanschsugen än 
Thorbjörn Olesen. Han tog ut frustrationen på Jordan Spieth.

– Det här var massivt för mig. Bara att gå ner till första tee 
var helt sjukt. Jag ville så klart spela mer än vad jag fick, men 
killarna gjorde det så bra, berättade Olesen.

– Nu var jag taggad och sänkte några riktigt, riktigt långa puttar. 
Publiken blev helt galen. Jag har haft extremt kul!

Matchen var slut redan efter 14 hål och det innebar Europas 
första poäng för dagen.

På nytt hade vindarna börjat blåsa Europas väg.
När Phil Mickelson slog i vattnet på det 16 hålet var saken klar.
Publiken stormade banan och alla dansade runt italienaren 

Francesco Molinari.
Han som vunnit The Open Championship på Carnoustie några 

månader tidigare hade också vunnit samtliga fem matcher i Ryder 
Cup, och blev därmed först någonsin att lyckas med bedriften.

Passande nog blev det också hans poäng mot Phil Mickelson 
som tog Samuel Ryders pokal tillbaka till Europa.

Europas taktik hade fallit väl ut.

”Lämna egot hemma”
Presskonferenserna som efterföljde den redan klassiska matchen 
var två av de märkligaste tillställningar jag besökt.

Tiger Woods var när han kom till Paris en hjälte som återupp-
stått från det döda. Bara dagar tidigare hade han vunnit en sensa-
tionell seger i Fedex Cup-slutspelets sista tävling.

Men i Ryder Cup såg Woods sliten ut och det roliga tog snabbt 

slut. Woods förlorade samtliga fyra matcher han spelade och blev 
2018 den spelare som förlorat flest bästbollmatcher i Ryder Cups 
historia. Han såg ut som ett åskmoln.

– För mig personligen känns det inte bra. Jag förlorade fyra 
matcher och det är poäng som gått till Europa, var några av de få 
ord Woods yppade.

Senare samma kväll hävdade Patrick Reed i en intervju med 
New York Times att Jordan Spieth, som han tidigare skördat stor 
framgång tillsammans med, vägrat att spela tillsammans med 
honom. Och dessutom stod det snart också klart att de tidigare 
vännerna Brooks Koepka och Dustin Johnson råkat ordentligt i 
luven på varandra.

På dörren till amerikanernas omklädningsrum hade Jim Furyk 
hängt upp en skyllt med texten ”lämna egot hemma”. Budskapet 
hade inte gått hem.

Mindre än 20 minuter senare intog det europeiska laget samma 
stolar.

Sergio Garcia hade passerat Nick Faldo och blivit tidernas bäste 
poängplockare och Francesco Molinari var först genom tiderna att 
vinna fem av fem matcher.

– Jag är bara stolt över hela vårt lag, varenda en av killarna, sa 
Molinari.

Samtliga spelare i laget hade bidragit med en eller flera poäng.
– Det händer inte ofta, och det är något som beskriver det här 

laget väldigt väl. Det finns de som spelat fem matcher och de som 
spelat två, men alla har bidragit, sa Thomas Björn.

– Vi spelade som ett lag. 

RYDER CUP

Stående: Henrik Stenson, Justin Rose, Alex Norén, Sergio Garcia, Thomas Björn, Ian Poulter, Jon Rahm och Paul Casey.
Knästående: Tommy Fleetwood, Tyler Hatton, Thorbjörn Olesen, Rory McIlroy och Fransesco Molinari. Foto: Christer Höglund



18

Tävling
1.  Svara på alla frågorna

1. När var Barsebäck värd för Solheim Cup?
2. Vilken Finspånggolfare har vunnit en Major?
3. När går Forsbackas golfvecka?
4. Hur många kvm är Hooks spa?
5. Vilken TV-profil är delägare på Knistad?
6. Vilken Sophie är fostrad på Kungsbacka?
7. Vilken utmärkelse fick Landeryd 2017?
8. Vilket vatten ligger i närheten av Lysekil Holma?
9. Vad heter Ombergs pro?
10. Vad heter Skinnarebos restaurang?
11. Vid vilken sjö ligger Skyrup?
12. Hur många hål har Sotenäs?
13. Hur många PGA pros finns på S:t Arild?
14. Vilken arkitekt vidareutvecklar Strand?
15. Vad heter Tomelillas nya krögare?
16. Hur många sorters Calvados finns i samlingen på Wiredaholm?
17. Vilka datum går Wittsjöveckan?
18. Vilken tour gästar Åda i början av juli?
19. Vilket slott är granne till Ålands GK?
20. Vad finns på taket till Öijareds klubbhus?
21. Vad heter Österlens båda banor?

2.  Berätta vad du tycker är bäst respektive sämst med magasinet. 
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 golfklubb. Vi behöver ditt svar senast lördag den 1 juni.

Vinnarna utses av Golfpärlor och meddelas senast vecka 24. De presenteras 
sedan på Golfpärlors Facebook-sida. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Lycka till!

Bästa golfpaketet!
Äntligen är det dags för årets skönaste tävling! I år tävlar du om 21 fantastiska golfpaket för dig 
och en vän! Alla priser är för två personer och både greenfee och övernattning med frukost ingår. 

Priser
Du kan vinna golfpaket från:
• Barsebäck Golf & Country Club
• Finspångs Golfklubb
• Forsbacka Golfklubb
• Hooks Herrgård
• Knistad Herrgård
• Kungsbacka Golfklubb/Best Western 
  Hotell Halland
• Landeryds Golfklubb
• Lysekil Holma Golfklubb
• Ombergs Golf Resort
• Skinnarebo Golf & Country Club
• Skyrup Golf & Hotell
• Sotenäs Golfklubb
• S:t Arild Golfklubb
• Strand Golf Resort
• Tomelilla Golfklubb
• Wiredaholm Golf & Konferens
• Wittsjö Golfklubb
• Åda Golf & Country Club
• Ålands Golfklubb/Hotel Arkipelag/
  båtresa inkl. bil
• Öijared Resort
• Österlens Golfklubb

Tävla och vinn!
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NIKON COOLSHOT  
PRO STABILIZED  
TAR GOLFEN TILL  
EN NY NIVÅ
 

Den nya COOLSHOT PRO STABILIZED ger en stor fördel för 
golfare och coacher som förlitar sig på noggranna av-
ståndsmätningar. Med hjälp av tekniken som stabiliserar 
små handrörelser kan förbundskaptenen för Swedish Golf 
Team, Katarina Vangdal, snabbt identifiera överlappande 
föremål för att få en korrekt mätning till flaggan.
  

Katarina Vangdal har lång erfarenhet 
som tränare och coach. Idag ansva-
rar hon för hela verksamheten inom 
landslaget som består av anställda 
coacher och ett Performance Team 
av experter inom de områden som 
påverkar spelarnas prestationer. De 
genomför samlingar och läger hela 
året och tävlar frekvent både i Sverige 
och utomlands. För närvarande utgör 

även en stor del av hennes jobb förberedel-
serna inför OS i Tokyo år 2020.
  
ERGONOMISKA  
FÖRDELAR 
COOLSHOT PRO STABILIZED är ett smidigt 
verktyg och underlättar Katarinas jobb 
markant, genom bland annat dess ergo-
nomiska fördelar så som den lätta vikten 
och passform som gör att den ligger bra 
i handen, och dess stabilitet i att ta mått. 
Därför blir det lätt att ta med den på både 
träningar och tävlingar.
  ”Den är oerhört värdefull vid inspel 
under träning. Den går att ändra mellan 
att visa höjdskillnader och ställa om så att 

verktyget är lagligt under tävlingar, där vi inte får använda 
funktionen. I och med att vi kan identifiera höjdskillnaden, 
vilket är en viktig faktor i bland annat klubbval, ges vi de 
bästa förutsättningarna för bra förberedelse och bättre 
resultat” säger Katarina.

ID-TEKNIK OCH INDIKATOR FÖR  
FAKTISKT AVSTÅND
När du spelar på banor med uppförs- och nedförsback-
ar beräknar ID-tekniken lutningen för att kunna visa ett 
höjdjusterat avstånd som anger hur långt du ska slå bollen. 
När ID-tekniken inte används, visar indikatorn det faktiska 
avståndet som mäts. En grön LED-lampa* på framsidan 
av COOLSHOT PRO STABILIZED blinkar för att bekräfta att 
ID-tekniken inte används, vilket innebär att personer runt 
dig kan se att funktionen är avstängd. 

  ”Den absolut mest användbara  
funktionen är att kunna skifta mellan att 
slopa höjdskillnaden och enbart kunna 
mäta distans. Den har, jämfört med de  
avståndsmätare vi tidigare använt, riktigt 
bra synskärpa vilket bidrar till att lättare 
och snabbare kunna ta in målet. Det är 
ganska högt tempo både vad gäller trä-
ningar och tävlingar och därför måste det 
gå relativt snabbt och enkelt att använda 
verktyget och där är COOLSHOT PRO 
STABILIZED helt rätt för oss. Jag och mina 
kollegor i landslaget kan varmt rekom-
mendera COOLSHOT PRO STABILIZED,  
oberoende av vilken nivå du ligger på”,  
avslutar Katarina.

 SPORT
OPTICS

GOLF

”Jag och mina kollegor i landslaget kan varmt  
rekommendera COOLSHOT PRO STABILIZED,  

oberoende av vilken nivå du ligger på”

Läs mer om  
COOLSHOT PRO STABILIZED  
på nikon.se

Katarina Vangdal

Bästa golfpaketet!



20

DET VAR EN BRAGD i ordets rätta bemärkelse när Pernilla Lindberg 
vann ANA Inspiration för snart ett år sedan.

Lindberg som då rankades utanför topp 100 i världen ledde 
tävlingen från den första till sista rundan och besegrade sedan 
Inbee Park, en av tidernas bästa damgolfare, i ett särspel som 
varade över två dagar. Men det räckte alltså varken till Bragdguld 
eller pris på idrottsgalan.

– Jag är trots allt väldigt nöjd över att jag skyndade till Sverige 
för att vara med, sedan är det klart att det hade varit roligare att 
gå hem med ett pris, sa Lindberg efteråt.

– Tyvärr är det nog så att man i Sverige måste vara väldigt insatt 
i golfen för att förstå vilken världssport det är.

Sörenstams mardröm
Men inom golfvärlden har segern gett stort eko. Tidernas bästa 
golfare, förra Solheim Cup-kaptenen Annika Sörenstam, säger så 
här inför höstens stormatch:

– Pernilla var en kandidat till mitt lag också, men hon var ju 
inte i samma form då och kom inte med. Nu vann hon sju månader 
senare och har därmed en helt annan erfarenhet än vad hon hade 
när jag var kapten 2017.

Själv har Annika Sörenstam spelat åtta Solheim Cup och senast 
ledde hon det europeiska lag som blev fullständigt utspelat av 
amerikanska stjärnor i Des Moines.

Det var en vecka där allt gick emot det europeiska laget och 
där norska storstjärnan Suzann Petersen ryggskadad tvingades 
kasta in handduken två dagar innan matchen skulle gå av stapeln.

– Vi fick göra ändringar hela tiden. Var det inte det ena så var 
det det andra, summerar Sörenstam mardrömmen.

Slutresultatet skrevs till 16,5-11,5 för USA.

“Försöker att inte blicka tillbaka”
Som kapten bar Sörenstam stort ansvar, och efteråt höjdes röster 
om att hon tagit ut ett för orutinerat lag. 24-åriga svenskan Madelene 
Sagström och danska 21-åringen Emily Kristine Pedersen var kanske 

de som främst stack ut ur mängden.
– Jag försöker att inte blicka tillbaka och funderar inte så mycket 

över om jag borde ha tagit ut andra spelare. Men visst är det så 
att det finns de jag tog ut som inte har gjort någonting sedan 
dess, men just vid det tillfället så tyckte jag att de var de tolv bästa, 
säger Sörenstam.

Sett till världsrankingen är USA även i år glasklara favoriter till 
segern.

– Ser man till spelarna så är det inte mycket som skiljer sig gente-
mot senast. Suzann Pettersen är mammaledig och vi vet inte om hon 
kan spela. I och med att Catriona Matthew är kapten spelar inte hon 
heller. Samtidig har både Charley Hull och Pernilla vunnit sedan sist.

Hoppas på ny generation
Damernas Europatour har de senaste åren gått på knäna eko-
nomiskt och tävlingskalendern har de senaste åren varit långt 
ifrån fullspäckad. Samtidigt har USA vunnit de två senaste Solheim 
Cup-matcherna.

Trots dalande europeisk kvalitet ser dock Sörenstam en ljus 
framtid – och inte minst tack vare svenska framtidsnamn.

– Vi har många väldigt lovande spelare mellan 14 och 22 år. Några 
är på väg till college och några har blivit proffs. Linnea Ström och 
Julia Engström är två som precis blivit proffs och som jag gissar 
kommer vara med i Solheim Cup redan om två eller fyra år.

– De kan till och med komma med i år om de gör något väldigt 
speciellt, vilket de har chans att göra. Amanda Linnér och Ingrid 
Lindblad känns också väldigt imponerande, avslutar Annika.

Trots en av tidernas största golfskrällar fick Pernilla 
Lindberg i vintras lämna idrottsgalan och Globen 
helt utan pris. Men enligt ikonen Annika Sörenstam 
så har Bollnäs stolthet inget att misströsta för.
– Pernilla kommer att spela Solheim Cup i år, säger 
Sörenstam.

Annika 
Sörenstam
om Solheim Cup

TExT MARTIN HARDENBERGER

SOLHEIM CUP

“Linnea Ström och Julia Engström är 
två som precis blivit proffs och som 
jag gissar kommer vara med i Sol-
heim Cup redan om två eller fyra år.
/ Annika Sörenstam
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FöR SEGER I DEN senaste upplagan av Solheim Cup var Europa 
inför den avslutande dagen tvungna att ställa till med den största 
vändningen i matchens historia. Det var aldrig riktigt nära.

Men med tre segrar i bagaget – först i fredagens foursome och 
sedan i lördagens båda spelformer – var Anna Nordqvist inför singel- 
spelet ett av få positiva samtalsämnen i det europeiska laget.

30-åringen från Eskilstuna hade chansen skriva in sig bland en 
exklusiv skara. Sedan starten av Solheim Cup hade nämligen bara 
fyra spelare lyckats vinna fyra matcher och gå obesegrade genom 
ett helt Solheim Cup.

Svenskorna Sophie Gustafson och Caroline Hedwall (2011 respek- 
tive 2013) och amerikanskorna Morgan Pressel och Dottie Pepper 
(2011 och 1998).

När Anna Nordqvist som Europas högst rankade spelare, i ett 
riktigt tungviktsmöte, ställdes mot USA:s dito, Lexi Thompson stod 
således mycket på spel.

Som om att historiens vingslag inte var nog var Nordqvist dess-
utom tvungen att vinna för att hålla det europeiska hoppet vid liv.

Det började lysande för Nordqvist. Svenskan imponerade stort 
samtidigt som världstvåan Lexi Thompson var skakig.

Nordqvist vann de fyra första hålen och var fyra upp också efter nio.
Men sedan hände något.
På det elfte hålet satte amerikanskan ett inspel från 101 meter 

rakt i hål och sedan bjöd hon på en sällan skådad uppvisning. 
Räknat från tian där Thompson också gjorde birdie gick hon sju 

under par på de sex efterföljande hålen och när duon slog ut på 
det 16:e hålet ledde Thompson för första gången matchen.

Inför avslutningshålet var Thompson fortsatt ett upp.
Då visade svenskan nerver av stål.
Från fairway slog Anna Nordqvist ett av karriärens bästa slag 

och bollen stannade bara centimeter från hål och amerikanskan 
skänkte henne birdieputten.

Thompson hade å sin sida slagit upp sig till fem meter från hål 
och puttade nu för seger i matchen.

Bollen stannade precis bredvid.
– Det var nog den knäppaste golfrundan jag spelat, jag vet inte 

om jag var vaken i början och sedan spelade jag nog min bästa 
golf de sista nio, sa Lexi Thompson direkt efteråt.

Anna Nordqvist var märkbart tagen.
– Jag är helt mållös.
– Jag förväntade mig inte att hon skulle sänka den från fairway 

på hål 11 och sedan sänkte hon en långputt på 15 också. Det var 
imponerande att se hur hon reste sig efter en jobbig start. Jag har 
spelat bra hela veckan och det var skönt att få slå en bra järnåtta 
på sista hålet för att få dela matchen.

För Nordqvist hade hela Solheim Cup varit en speciell upplev-
else. Försnacket hade handlat om hennes kamp mot körtelfebern.

– Jag är helt slut. Men jag spelade bra och gjorde många birdies. 
Jag är stolt över både mig själv och laget.

USA vann till slut Solheim Cup 2017 med klara 16,5-11,5.

Ingenting 
talade för 
europeisk 
seger
Men Anna Nordqvist var ute efter en mirakelvändning.
Matchen mot världsstjärnan Lexi Thompson skulle gå 
till historien som en av tidernas mest dramatiska.

TExT MARTIN HARDENBERGER Anna Nordqvist och Lexi Thompson.
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ÅRET VAR 2014 då Henrik Stenson i par med Justin Rose gjorde stor 
succé i det Ryder Cup-lag som spelade skjortan av USA. Inför matchen 
hade förståsigpåarna kritiserat valet av spelplats med anledning av 
”det här inte är någon typiskt skotsk bana” vilket innebar att man 
därmed inte till fullo utnyttjade hemmaplansfördelen. Istället hade 
man valt en Jack Nicklaus-bana som var amerikansk i stilen. Men 
det skulle snart visa sig att dessa förståsigpåare inte alls förstod sig 
på. Europa vann stort.

Gleneagles i närheten av Edinburgh är ett golfparadis i lyxens 
tecken. Hotellet har hela nio restauranger och barer, varav en har 
två Michelinstjärnor. Gleneagles tre 18-hålsbanor heter Queen’s 
Course, King’s Course och PGA Centenary Course. De två förstnämnda 

designades på 20-talet av femfaldige British Open-mästaren James 
Braid och är lite typiskt för sin tid smala och trixiga.

I mitten och slutet av förra seklet glömdes Gleneagles bort och  
försvann från den skotska golfkartan. När man sedan skulle återupp- 
liva Gleneagles kontaktades ikonen Jack Nicklaus för att leverera en 
mästerskapsbana som kunde stå som värd för stora tävlingar.

Sagt och gjort. 1993 öppnades banan och 2014 spelades Ryder 
Cup på en supermodern bana som inte bara var den längst inlands-
banan i Skottland utan som också hade naturliga läktare i form av 
kullar som gav en läcker stadiumkänsla. Många minns atmosfären 
som matchens bästa någonsin.

Nu dukas det upp för en ny fest på Gleneagles.

GLENEAGLES 
– den perfekta platsen för golffest
Några av golfens största arkitekter har lämnat sina avtryck 
på platsen där också Europa tog en tung skalp i Ryder 
Cup 2014. Nu är det dags för tjejerna att göra samma sak.

SEDAN STARTEN I BöRJAN av 90-talet har Abacus gått 
från att vara ett litet familjeföretag till en internationell 
jätte. Man har slagit sig in på marknader världen 
över och har med undantag av 2017 levererat det 
europeiska lagets kläder sedan 2007. 

Vd:n Sven-Olof Karlsson har en gedigen bakgrund 
inom golfen. Han var delägare för agenturen till bland 
annat Titleist, FootJoy och Tommy Armour men sålde 
så småningom sin del i jakten på nya utmaningar. Den 
första egna Abacuskollektionen lanserades 1999.

– Vi har hela tiden haft stort fokus på funktion. Det skulle vara 
kläder som fungerar på golfbanan mycket bättre än vad som fanns 
förr, vi såg ett tomrum där. Det fanns inte kläder som man kunde 
röra sig bra i om det var varmt eller kallt och blött, säger Sven-Olof.

– Det är en stor ära för oss att åter igen få för-
troendet att klä det europeiska laget. Det är en 

bekräftelse på att vi gör något bra och det är också 
en enorm lärdom. För varje gång vi är involverade 

utvecklas vi och våra produkter och det är med stolthet 
man ser hur de europeiska spelarna använder våra kläder. 

Ett exempel är pitch x-series regnjacka. Både Laura Davies och 
Anna Nordqvist spelade i den trots att det inte ens regnade ute. 
Det säger en hel del om jackans funktionalitet och komfort, avslutar 
Sven-Olof.

Abacus har utvecklats till ett av golfbranschens ledande 
klädföretag. På Gleneagles bär Europa för sjätte gången 
det svenska företagets kläder.

ABACUS 
dressar Solheim Cup-laget

SOLHEIM CUP

Gleneagles PGA Centenary Course.

Solheim Cup-kaptenen Catriona Matthew 
och Abacus chefsdesigner Chris Mattsson.
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Det är en 
stor ära för oss att 

åter igen få 
förtroendet att klä det 

europeiska laget.
/Sven-Olof Karlsson
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Det är hög tid att skapa självförtroende från 

tee och inte vara rädd för att missa fairway. 

Vår nya teknik med justerbara vikter låter dig 

forma dina slag och hitta fairway med kontroll 

och konsekvens. Samtidigt får du den längd 

och de förlåtande egenskaper du behöver för 

att spela ditt bästa.

MOVABLE  

WEIGHT  

TECHNOLOGY 

Ändra tyngdpunkten 

för att kontrollera din 

bollflykt - tour-lik fitting 

du kan göra själv.

TESTA IDAG.

©2019 PING 
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P
Västervik

Den hetaste snackisen i Golfsverige?

Byråkratin drog ut på tiden, men Peter och hans kollega 
Joakim Sabel tvekade aldrig. Golf klassades av många på kom-
munen fortfarande som ”moderatbandy”, och någonting som 
var för överklassen.

– Det gäller att veta vilka personer man ska prata med, säger 
Peter och berättar om ögonblicket som skulle komma att bli 
avgörande för hela satsningen.

Vapendragaren blev avgörande
Peter hade redan investerat sex miljoner i olika typer av utred-
ningar när Per Stalebrant från Kanonaden klev in genom dörren.
Själv tyckte Peter att han kommit ganska långt. Men oj så fel han  
hade. Stalebrant ville se utredningar för ytterligare 350 000 
kronor.

– Per kom till mig 2017, och innan det så hade jag ingen 
aning om hur man massaberäknar och hur man bygger. Men 
den här killen hade unika egenskaper, han var inte bara driven 
men kunde också produktion och visste hur Västerviks kommun 
fungerar, säger Peter.

Kanonaden hade ramavtal med kommunen vilket gjorde att 
Per kände många av tjänstemännen.

– Vi som jobbar inom golfen har ofta ett problem där i och 
med att vi inte vet hur man uppvaktar kommuner och vem som 
är de rätta personerna att prata med, med de kontakterna Per 
hade kunde vi bygga upp en fungerande organisation, säger 
Peter.

– När Per kom in i bilden innebar det att jag fick en vapen-
dragare, det möjliggjorde bygget, säger Peter.

PETER BILLBERG äR Nackasonen som skolkade från skolan för  
att springa sig till en plats i handbollslaget Lugi.

Han trotsade sedan pappas råd och studerade juridik 
i Stockholm för att så småningom bli manager för en rad 
svenska golfstjärnor, bland annat Ove Sellberg, Pierre Fulke 
och Mathias Grönberg.

Numera är 56-åringen en av Sveriges främsta golfentre-
prenörer, och drömprojektet han tagit sig an i Västervik har 
äntligen nått sitt slutstadium.

Till hösten flyttar de första köparna äntligen in i den nya 
stadsdelen som vuxit fram mitt på Västerviks Golfklubb.

– Det är precis som med golf. Allting måste få ta sin tid. Det 
trillar till slut på sin plats bara du är tillräckligt envis, säger 
han om stadsdelen som kommer bestå av 27 kvarter och 13 
gator fyllda med villor, radhus, bostadsrätter, och hyreshus. 
Här finns också äldreboende, idrottshall och lekplats.

”Som Mona Lisa för mig”
Men det har varit en lång resa. 1996 tog Peter konkursboet. 
Fyra år senare förvärvade man marken som tidigare arrende-
rats av Västerviks kommun.

Då inleddes den stora scenförändringen.
Idén om att kombinera boende och golfbana hade funnits 

sedan starten och nu skulle man göra slag i sak. Det skulle 
skapas boende för upp till 2 000 personer.

– Det var ju som en Mona Lisa för mig. Det finns ju inga 
golfklubbar som bygger på det sättet i dag, att man lämnar 
260 000 kvadratmeter i golfbanans mitt finns inte.

1996 tog Peter Billberg över en golfklubb i kaos. I dag är Västervik den kanske hetaste snackisen i Golfsverige.
– Det har inte byggts något liknande någonsin tidigare i Sverige. Det finns inte, säger Peter och berättar om hur en 
helt ny stadsdel snart står klar mitt på en av landets kanske mest attraktiva banor.
TExT Martin Hardenberger



Den hetaste snackisen i Golfsverige?

JUST GREAT GOLF BALLS – NO BULLSHIT!
®

Kontakta oss
+46 (0)36 336 66 50
info@whitelabelgolf.com
www.whitelabelgolf.com

*Gäller på första ordern. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Koden är giltig hela 2019.

GENOM ATT TA BORT PRODUCENTENS VARUMÄRKE 
KAN VI KRAFTIGT REDUCERA TOTALPRISET 

HELT ENKELT BÄTTRE BOLLAR 
TILL OSLAGBARA PRISER!

WHITELABELGOLF.COM

HANDLA I VÅR WEBBSHOP 
FÅ 15% RABATT MED KODEN PÄRLA15PÄRLA15*



26

GOLFpäRLOR
Anmäl dig till gc@provisa.se
Räkna dina tre bästa resultat
14 finfina priser
Exklusivt hole in one-pris
Totala prisvärdet cirka 57 000 kronor

FANTASTISKA PRISER!
• Callaway Epic Flash driver. Värde 6 000 kronor
• Nikon Coolshot 40i laserkikare. Värde 3 300 kronor
• Ping resefodral. Värde 2 800 kronor
• Golf Plaisir presentkort 2 x 1 300 kronor
• Nikon Coolshot 20 laserkikare. Värde 2 300 kronor
• Callaway Hyper-Lite 1 Pencil bag. Värde 1 000 kronor
• Golftour Skåne: Mölle, Landskrona, Hinton Golf
• Golftour Västkusten: Strömstad, Lyckorna, Varberg
• Golftour Värmland: Hammarö, Karlstad, Bryngfjorden
• Golftour Dalarna: Leksand, Dalsjö, Falun-Borlänge
• Golftour Öland: Ekerum, Linksgolf Öland
• Golftour Småland: Sand, Isaberg
• Golftour Mälardalen: Vidbynäs, Orresta

Varje golftour innehåller greenfee för två personer till två alternativt tre toppbanor. 
Värde 2 000-3 500 kronor.

HOLE IN ONE-PRIS:Ett exklusivt paket med värde 
cirka 18 000 kronor bestående av:

* Ping G410 järnset* Två greenfee till tre olika 
”pärlor” inklusive Bro Hof 

Stadium Course* Golf Plaisir presentkort 
2 x 1 300 kronor

GÖR SÅ HÄR
1.  Mejla anmälan med namn, hemmaklubb, hcp och golf-id till: gc@provisa.se. 
 Regler och mer information skickas till dig efter anmälan.
2.  Spela golfpärlor.
3.  Mejla ditt bästa poängbogey-resultat från 3 olika golfpärlor till: gc_resultat@provisa.se, senast 30 september. 
4.  Vinnarna utses av Golfpärlor och meddelas senast vecka 41. De presenteras sedan på Golfpärlors Facebook-sida. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

v
v
v
v

Challenge
Vår tävling!  Vår tävling!  Vår tävling! 

v
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Du kan välja mellan ett 40-tal olika destinationer när du 
reser med Golf Plaisir. Och du blir alltid väl omhänder-
tagen av en golfvärd på plats. Allt är förberett för att du 
ska kunna spela golf och njuta av livet. Här erbjuds 
du en fin upplevelse med service, omtanke och bra 
boende nära golfbanan. Och givetvis mycket golf! 

Callaway och 
Golfförbundet samarbetar 
med fokus på både teknik och passionen för golf. 
Samarbetet gynnar alla – från juniorer till proffsen 
på tourerna. Callaway är teknikledande inom golfen 
och jobbar hårt för att hjälpa alla typer av golfare att 
nå bättre resultat på banan. 

CALLAWAY
– officiell partner 
till Svenska 
Golfförbundet

Som en av de mest framgångsrika klubb-
tillverkarna inom golfindustrin har PING 
en lång historia som sträcker sig till 
slutet av 1950-talet när Karsten Solheim 
skapade den första 1A putten i sitt 
garage. Puttern skulle visa sig vara 

drivkraften bakom Ping Anser – en 
av mest framgångsrika klubborna i 
sportens historia. 
1990 skapade Karsten och Louise 
Solheim tävlingen Solheim Cup 

som spelas vartannat år mellan de 
bästa kvinnliga spelarna från Europa 
och USA. Idag är PING synonymt  

med innovation, kvalitet 
och service inom 

golfvärlden. 

PING – sju årtionden av nytänk

Sponsorer 
till Golfpärlor Challenge

GOLF PLAISIR
– Sveriges mest kräsna arrangör av golfresor

Nikon 
COOLSHOT PRO STABILIZED 
tar golfen till en ny nivå

Den nya COOLSHOT PRO STABILIZED ger 
en stor fördel för golfare och coacher som 
förlitar sig på noggranna avståndsmätningar. 
Med hjälp av tekniken som stabiliserar 
små handrörelser kan förbundskaptenen 
för Swedish Golf Team, Katarina Vangdal, 
snabbt identifiera överlappande föremål 
för att få en korrekt mätning till flaggan. 
Läs mer om COOLSHOT PRO STABILIZED 
på nikon.se
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RACE
to España

R ace to España gör nu sitt fjärde 
år och har utvecklats till Sveriges 
största tour för parspel där täv-

lingsformen är scramble. 
Årets tour erbjuder 30 deltävlingar och 

en storslagen final på Alcaidesa Golf på 
Costa del Sol.

Årets stora nyhet är att bästa paret 
från varje deltävling vinner en underbar 
golfsemester till Spanien.

De par som ställer upp i flera deltäv-
lingar kan genom Order of Merit samla 
poäng och få ytterligare en möjlighet 
att kvalificera sig till Spanienresan.  

Totalt blir det 62 glada vinnare som 
åker till Spanien i december, förmodligen 
Europas största finalresa.

Utöver detta finns många andra fina 
priser på deltävlingarna och ytterligare 
en chans på en resa genom en Hole in 
One-tävling.

Alcaidesa Links har ett läge som är 
svårt att överträffa med en hänförande 
utsikt över Medelhavet och Gibraltar. 
Banan har en layout som utmanar 
golfare av alla kategorier. Här har flera 
större tävlingar avgjorts sedan banan 
öppnade 1992, bland annat Spanska 
PGA-mästerskapen.

Det blir god mat, härlig golf och en 
fantastisk final där vinnarna för hela 
2019 ska koras.

Race to España är Sveriges största 
tour för parspel där du tillsammans 
med en kompis, sambo, kollega 
eller vem som helst har chansen att 
vinna en underbar golfsemester till 
Costa del Sol i Spanien.

19/5 ......... Öregrunds GK

1/6 ............ GolfUppsala Söderby

8/6 ............ Forsbacka GK

9/6 ............ Saxå GK

15/6 ......... Brevikens GK 

16/6 ......... Vara-Bjertorp GK

23/6 ......... Kårsta GK 

29/6 ......... Trosa GK

6/7 ............ Sörfjärdens GK

12/7 ......... A6 GK 

13/7 ......... Kiladalens GK 

15/7 ......... Hagge GK 

16/7 ......... Åtvidabergs GK

17/7 ......... Chalmers GK

18/7 ......... Koberg GK 

19/7 ......... Karlstad GK 

20/7 ......... Grönlund GK 

23/7 ......... Finspångs GK

24/7 ......... Hammarö GK

25/7 ......... Lannalodge Golfresort

28/7 ......... Mauritzberg GK 

30/7 ......... Dynekilens GK 

31/7 ......... Kungälv-Kode GK

3/8 ............ Åda G&CC 

10/8 ......... Botkyrka GK 

17/8 ......... Sparren GK

18/8 ......... Ingelsta Golf

24/8 ......... GolfUppsala Edenhof

31/8 ......... Örbyhus GK

1/9 ............ Fagersta GK

1-8/12 ..... FINAL ALCAIDESA GOLF

SPELSCHEMA
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Organisationen Svenska Krögare utser varje år Årets Golfkrog 
och 2018 års pris går till Österåkers GK.
NAMNET PÅ ÖSTERÅKERS restaurang TwoSixtyFour är en hyllning till 
Henrik Stenson för hans makalösa prestation när han vann The Open 
på Royal Troon 2016. 

Detta skedde i en kamp mot Phil Mickelson i vad som sägs vara  
majorhistoriens mäktigaste duell. Henrik såg samtidigt till att ordna 
den lägsta segerscoren i en major någonsin, 20 under par och 264 slag.
Vad är det som gör TwoSixtyFour unik?
– Jag tycker vi verkligen har lyckats skapa en hemmahos-känsla. En fin 
miljö med flera rum i lokalen, allt från den mysiga loungedelen med 
sköna soffor till runda bord för trevliga samtal vid lunchen. På somrarna  
är vår uteservering en riktig oas att sitta och avnjuta lunchen på. Att 
maten serveras vid bordet och är fint upplagd på tallriken är något som 
ger positiv feedback. Lite mer känsla av lyx och kvalitet än vad som 
förväntas av en dagens lunch. Sedan tycker jag att vi har trevlig och 
engagerad personal, vi har många stamgäster och serverar vällagad 
mat med många gröna inslag, vilket är något som jag brinner lite extra 
för, säger kökschef Kevin Jansen.

Så löd rubriken i en av de tid-
ningar som skrev om den HIO  
som Anneli Nordström Lund-
qvist gjorde på Saare Golf i 
somras.
ANNELI OCH GÖRAN (eller JuAns  
Golf Loving Team som de kallar sig  
själva på Facebook) reste till Estland 
för att spela några av Golfpärlors 
banor. Den första dagen gjorde hon 
HIO på 10:e hålet. Med 90 meter till 
flaggan som vaktades av en bunker, 
valde Anneli en pitchingwedge och 
trots en lätt duff blev det ett lycko-
slag. På en närliggande green stod tre 
medlemmar och puttade. När Göran 
jublade höjde även de rösterna.  
Hole-in-one, hole-in-one ropade 
de varje gång de såg Anneli under 
resten av rundan.

Nyheten spred sig snabbt och 
när Anneli och Göran hålade ut på 
18:e väntade både medlemmar och 
klubbpersonal på att få gratulera. 
Och för att få smaka på champagnen 
som man enligt estnisk tradition ska 
bjuda alla spelare på banan på.

Nyheten hamnade i lokaltidning-
arna och en svenska blev genom ett 
slag omtalad på alla golfklubbar i 
landet. När de senare besökte Pärnu 
Bay Golf Links, där svenske Peter 
Nyberg är klubbchef, möttes de av 
gratulationer. Och en bana som var 
något mer utmanande. Men det är 
en annan historia …

Green Queens är Sveriges största klubb för golfande  
kvinnor mellan 22-65 år.
– VI INSÅG ATT det nästan inte fanns unga kvinnor ute 
på golfbanan. När vi började titta närmare på orsaken så 
såg vi att väldigt många tjejer slutade att spela golf efter  
juniortiden och klubbarnas egna satsningar på kvinnor 

Per Simonsson från A6 GK har ut-
setts Club Manager of the Year 
2018 av Golfadministratörernas 
förening.
– JAG  ÄR STOLT över ha fått detta 
ärofyllda pris. Jag gillar själv att ge  
utmärkelser men även att få. Detta  
triggar mig personligen att hela tiden 
arbeta för att utvecklas och vara 
nyfiken, säger Per.
Delar av motiveringen: 
Han har lyckats vända de flesta siffror 
på klubben till något positivt. Den nya 
klubbchefen blev en defibrillator för 
klubben. Genom att tänka nytt inom 
golfsporten har klubben blivit den 
klubb alla pratar om. 

Årets klubbchef har även haft stor 
inverkan på att klubben får vara kvar 
på området istället för bebyggelse.

oftast riktade sig till mycket äldre kvinnor, säger 
Emma-Mathilda Steen, en av de fyra kvinnorna som 
driver Green Queens Golf.
Satsningen startade 2015 och då på kvinnor i åldern 
22-39 år. Green Queens har idag breddats med ytter-
ligare en grupp för kvinnor över 39 år. Medlemmarna 
är allt från nybörjare till tjejer som tävlar på touren.

– Det skall vara roligt och prestigelöst att spela golf 
tillsammans. Våra event är alltid fyllda med mycket 
skratt och djupa diskussioner om saker i livet. Vi har 
högt i tak och stöttar och peppar varandra i alla lägen.  
Vi har hundratals exempel på tjejer som hittat vänner 
för livet genom oss och vi arbetar aktivt med att alla 
skall känna sig som ”en i gänget” redan från början.

– Tillsammans har vi skapat ett community som 
sträcker sig över hela Sverige där vi spelar golf, äter 
goda middagar, åker på härliga resor och umgås, 
avslutar Emma-Mathilda. www.greenqueensgolf.se

GOLFIVÄLJAKUL LÖÖDI 
HOLE-IN-ONE

ÅRETS 
KLUBBCHEF ÅRETS GOLFKROG ÖSTERÅKERS GK

- hårt arbete ger resultat

GREEN QUEENS – WOMEN´S GOLF SOCIETY

Andreas Ljunggren 
och Anna Fahlén.
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“Resultatet är långt utöver vad jag hade 
förväntat mig. Jag är mäkta imponerad 
över hur Christian och Henrik kunde se 
detta framför sig för snart 2,5 år sedan
/Andreas Ljunggren.
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”JAG TäNKER INTE RITA en bana som bara utnyttjas en vecka om året”, 
deklarerade Henrik Stenson när han tillsammans med golfarkitekt 
Christian Lundin satte pennan till pappret 2016. 

Exklusiva mästerskapsbanor finns det ju gott om i grannskapet. 
Vad de såg framför sig var rolig golf för medlemmar. Men också 
en bas för livet, som rymmer fysisk aktivitet, god mat och tid för 
familjen. 

Invigning sensommaren 2019
Cirka 80 000 lastbilslass med fyllnads- och byggnadsmaterial senare 
– motsvarande en kö till Blekinge och nog för att fylla hela Globen (!)  
– kan vi skönja konturerna av parkbana med amerikansk touch, 
införlivad med det böljande skärgårdslandskapet. 

I augusti är det dags för medlemmarna att pegga upp. I sep-
tember kommer mästergolfaren själv och klipper banden. Sedan 
kan du på inbjudan av medlem komma hit och spela en runda. 
’Vanliga’ greenfeespelare får ge sig till tåls till nästa säsong – fast 
redan i höst kan du förstås stilla din nyfikenhet med en lunch, en 
omgång padeltennis, lite träning på rangen eller en lägenhets-
visning.

Ny stadsdel tar form
Golf är nämligen bara förnamnet i den expanderande skärgårds-
kommunen österåker. 

Intill golfbanan planerar kommunen en helt ny stadsdel med 
bostäder, arbetsplatser, multihall, skola, dagis, äldreboende och 

Nedräkningen 
fortsätter
Är detta framtiden? Henrik Stensons signatur på Österåkers nya parkbana skvallrar om rolig golf. 
Men klubben banar samtidigt väg för en livsstil som ser till hela människans behov. 

>>

TExT lotta fiscHerströM, FOTO peter cordén, Jonas alvsten

Christian Lundin och Henrik Stenson.

– Österåkers nya livsstilsanläggning tar form
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butiker – allt centralt beläget nära Runö station på Roslagsbanan, 
30 minuter från T-Centralen och med skärgården inpå knutarna. 

Om några år när Förbifart Stockholm öppnar (med anslutning 
till Norra Länken) och SL färdigställt sin tvärförbindelse från  
Arlanda till Arninge Resecentrum blir det ännu lättare att ta sig hit. 

Frågan är om någon Stockholmskommun kan erbjuda en så 
genuin helhetsupplevelse – med golfen som nav. 

Livsstilen styr
Anna Fahlén är operativt ansvarig för den dagliga driften på 
klubben:

– Vi förbereder oss för att bli central del i nya stadsdelen som 
växer fram. Vi tittar på vad man lägger sin tid på idag och om tio  
år. Människor arbetar. De vill ha bra mat, röra på sig, tillbringa 
tid med familjen. Hur kan vi som golfbana skapa en miljö och 
aktiviteter som stöder det?

Sedan processen inleddes har klubben gått från 6 till 20 års-

anställda och drygt 50 under säsong. 
– Det behövs för att kunna hålla rätt servicenivå och leverera  

en helhetsupplevelse. Restaurangen, som precis utnämnts till 
Årets Golfkrog (läs mer på sidan 29), serverar 200+ luncher dag-
ligen. Padeltennisen lockar stadigt ny publik. Till vintern kan vi 
erbjuda konstsnöspår. Sen tittar vi på begrepp som co-working 
(distansarbetsplatser). På sikt blir det kanske ute- och innegym 
samt löparspår och moutainbikespår, säger Anna Fahlén.

Som att komma hem 
– Gladast blir jag när medlemmar och gäster kommer och säger 
att vi har en härlig stämning här. Det känns som att komma hem, 
säger de. Det är det vi jobbar för: liv och rörelse, klubbkänsla på 
en ny nivå. Vår bästa medlem är inte den som betalar årsavgift och 
aldrig spelar, säger Anna Fahlén.

– Det är ett stort pussel vi lägger, bit för bit. Listan på vad vi vill 
åstadkomma kan göras hur lång som helst, men det gäller att hitta 

16:e green.13:e green.

9:e tee.

Driving range.
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en nivå som alla mäktar med.
Kommunen är helt med på noterna, markanvisningarna klara, 

fastighetsbolagen redo att sätta spaden i jorden, och medlemmarna 
blir allt mer stolta i takt med att anläggningen tar fastare form. 

Teamwork med nytänk
Klubbchef Andreas Ljunggren och banchef Magnus Ljungman kan 
se tillbaka på en hisnande resa. Det som från början var tänkt som 
en uppgradering, är på väg att bli en av Nordens mest spännande 
golf- och sportanläggningar.

– Vi har gått från vad vi skulle kunna till vad vi skulle vilja göra. 
Nu har vi byggt en ny golfbana ovanpå den gamla. Vi har skrotat 
27 hål och byggt 18 nya fullängdshål, en par-3-bana över 9 hål, plus 
en ny driving range och ett helt nytt träningsområde, berättar 
Magnus Ljungman.

Några grundläggande önskemål fanns: rolig golf, en mer central 
träningsrange, effektiv skötsel och mycket ’ögongodis’ som gör 

att man minns banan. 
Utifrån det fick Stenson & Lundin mer eller mindre fria händer. 
– Vi tycker det är ett projekt från månen och tillbaka, ändå är det 

förhållandevis blygsamt med internationella mått mätt. Det unika 
ligger i att det är självfinansierat och inte belastar medlemmarnas 
ekonomi. Finansieringen har skett genom att klubben avyttrat delar 
av sin mark för fastighetsutveckling, säger Andreas Ljunggren.

– I februari presenterade vi projektet för ett hundratal ameri-
kanska banchefer i San Diego. De var klart imponerade över att vi 
till och med får betalt för materialimporten (fyllnadsmassor från 
Förbifart Stockholm, red’s am). Utomlands är det ofta hiskeliga 
pengasummor inblandade, men då handlar det om privata banor 
finansierade av medlemmar med tjocka plånböcker. Det vi gör på 
österåker gör vi för våra ’vanliga’ medlemmar.

– Resultatet är långt utöver vad jag hade förväntat mig. Jag är 
mäkta imponerad över hur Christian och Henrik kunde se detta 
framför sig för snart 2,5 år sedan, avslutar Andreas Ljunggren.

Padelbanan.Andreas Ljunggren, Magnus Ljungman och Henrik Stenson.16:e green.

9:e tee. After golf – mys på terrassen 

Driving range.
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DET RÅDER INGEN TVEKAN om att ambitionen 
är på topp. De två banorna, som är ritade 
av Kyle Phillips – en av världens ledande 
golfbanearkitekter, är helt olika. Links har 
en stark prägel av Skottland och Lakes – med 
helt annan layout och ett annat gräs leder 
tankarna till Florida. Fast vi är i Skåne.

LAKES COURSE, där Europatourtävlingen 
Nordea Masters spelats 2014 och 2015, har en 
hel del vatten. Banan har en klassisk park-
karaktär, tolkad på svenskt vis. Här möter 
spelaren typiska grässorter, mindre greener, 
fler vattenhinder och stora bunkrar. Banan 
har byggts med de modernaste metoderna 
och helt i harmoni med naturen. Redan från 
öppningen har Lakes Course en tidlös känsla 
som kräver sin spelare.

Du spelar med klubbhuset i ryggen och 
blickar bort mot Baras vidsträckta fält. Den 
stora, specialbyggda sjön kantar flera av 
hålen och under rundan möter du både 
greener i kanten och halvt ute i sjön.

LINKS COURSE är en klassiskt tidlös golfbana 
skapad i samklang med naturen. Banan har 
de typiska linksdragen med stora, vidsträckta 
greener och många, små djupa bunkrar med 

I blickfånget rakt fram ståtar det magnifika klubbhuset. Det här är en av de 
häftigaste golfanläggningarna i norra Europa; PGA Sweden National i Bara, 
halvannan mil öster om Malmö. Helt klart en annorlunda anläggning!

branta kanter. Greenerna är byggda på en 
bädd av sand och onduleras för att efterlikna 
äkta, skotska links (sanddyner). Från hela 
Links Course har du utsikt över det vackra, 
rödteglade klubbhuset, och vid klart väder 
ser du ända till Malmös Turning Torso.

Banans nivåskillnad på över 20 meter ger 
en utmanande och spännande golfupplev-
else och för att undvika naturbäcken som 
rinner längs med sju av banans hål krävs 
extra koncentration. Enligt tradition är en 
linksbana utan träd, men på PGA:s bana 
finns faktiskt ett.

PGA Sweden National erbjuder också en av 
Europas mest moderna träningsanläggningar 
med två studios och den senaste tekniken. 
En studio för en optimal utprovning av  
klubbor och en med möjlighet att analysera 
din sving ner till minsta detalj.

HELA ANLäGGNINGEN – alla tre banor (inklu-
sive korthålsbanan), träningsanläggningen 
och klubbhuset med sina 16 eleganta sviter 
och den sagolika utsikten över de båda 
banorna, känns som golfarens paradis. 

Att äta en god middag, njuta av natten 
och spela internationell drömgolf har aldrig 
varit enklare än nu.

PGA Sweden National

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

Antal hål 36, (Links + Lakes)
Boende  ja, golfpaket 
Restaurang ja, med uteservering 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja 
Golfshop ja
Studio ja

040-635 51 00 
bokning@pgaswedennational.se
www.pgaswedennational.se

PGA Sweden National

SKÅNE
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SKÅNE

Linkspärlor 
på Falsterbonäset
Om du vill kombinera det bästa från två världar, alltså suveräna golfbanor och unik natur, 
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.

SKÅNE

Ljunghusens golfklubb, sjätte hålet. Fo
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Falsterbo GK
HäR HAR NATUREN skapat förutsättningar 
för golf utöver det vanliga. 

Sedan 1909 har det spelats golf på Fal-
sterbo. Banan är rankad som en av Skan-
dinaviens bästa. Fairways och foregreens 
är lågt klippta. 

De fasta och snabba greenerna är väl 
garderade av välplacerade bunkrar, men 
har också öppningar för låga inspel. Härtill 
kommer vinden som nästan alltid gör sig 
påmind på Falsterbo. Det är inte sällan man 
får tänka till en extra gång innan man väljer 
klubba. Allt detta inbjuder till kreativ golf. 

Våren är ofta mild och havsvattnet i öre-
sund gör att man spelar på mycket fina 
förhållanden långt in på hösten.

SKÅNE

Missa inte!
Över banan går Skandinaviens 
mest koncentrerade flyttfågelstråk. 

Antal hål 18
Boende  ja, se Hotell Gässlingen
Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-47 00 78
info@falsterbogk.se
www.falsterbogk.se

Falsterbo Golfklubb

1909

Näset Links 2019

Välkommen till
Näset Links 2019

UNDER HELGEN 27-29 september får du 
möjlighet att kombinera det bästa från två 
världar, suveräna golfbanor och unik natur 
på Falsterbonäset – Näset Links.

Du spelar golf på tre högklassiga golfbanor, 
Ljunghusen, Falsterbo och Flommen, bor på 
hotell Norregård i en lugn och harmonisk 
miljö samt får uppleva restaurang Badhytten 
mitt bland sanddynerna.

Tävlingsformen är fyrboll, bästboll, poäng-
bogey med shotgunstart alla tre dagarna. 
Deltagarantalet är begränsat till 72 (36 par). 
Max hcp i laget; 60 (officiellt hcp per respek-
tive spelare är ett krav).

Information och anmälan
•  Kostnad för tre greenfee, tre luncher, 
lördagkvällens middag exkl. dryck, samt logi två 
nätter med del i dubbelrum är 2 995 kronor inkl. 
moms per person

•  Anmälan som är bindande görs till 
Ljunghusens Golfklubb senast den
31 augusti via info@ljgk.se

För ytterligare information: www.ljgk.se/nasetlinks

Falsterbo Golfklubb. Fo
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Falsterbo Golfklubb.

Falsterbo, Flommen,
Ljunghusen
27-29 september
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Missa inte!
Flera av hålen gränsar till 
Östersjöns vita sandstränder 
med fina vyer över havet.

Antal hål 27
Boende  ja, se Hotell Gässlingen  
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

040-45 80 00
info@ljgk.se 
www.ljgk.se

Ljunghusens Golfklubb

SKÅNE

Ljunghusens GK
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.

Klubbhuset är modernt med en fin restau-
rang, stort klubbrum och mötesrum – alla med 
vacker utsikt över östersjön och golfbanan. 
Restaurangen är en av Skånes bästa krogar 
alla kategorier. I klubbhuset finns även en 
mycket välsorterad shop.

Banan förbättras ständigt. En bana i topp- 
klass kräver som bekant förnyelse och  
underhåll in i minsta detalj, året runt. Under 
de senaste åren har hålen 1 till 18 renoverats 
med nya hålsträckningar och förbättringar.

På banan har det arrangerats många större 

tävlingar genom åren och sommaren 2019 
arrangeras Lag-EM för herrar.

BADHYTTEN äR EN restaurang och festvåning 
som är placerad mitt på stranden i Skanör. 

Med känslan av att vara en del av naturen 
har Badhytten snabbt blivit en populär desti-
nation för såväl närboende som för långväga 
besökare. 

Strandhuset huserar en restaurang, lounge, 
barer, festvåning och nattklubb. 

Med en intensiv sommarsäsong är anlägg-
ningen även välanvänd för bröllop, privata 
fester och företagsarrangemang.

Restaurang 
Badhytten

Restaurang Badhytten

Öppettider: Håll utkik på hemsidan för
senaste informationen 
Adress: Skanörs hamn 
Mail: info@badhytten.com
www.badhytten.com
Sociala medier: @Badhytten

– med känsla av att 
vara en del av naturen
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Hotell Gässlingen

Hotell Gässlingen

HOTELL GäSSLINGEN ligger i hjärtat av 
Skanör och kan beskrivas som det lilla hotellet  
med de stora möjligheterna. Här finns de 
bästa förutsättningarna för en avkopplande 
golfhelg med gänget. 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, boka en 
massage och gör vistelsen till en oslagbar 
upplevelse. 

Näsets bästa golfhotell erbjuder en njut-
ningsfull och generös miljö för golf entusi-
aster, par och grupper. Här finns 29 rum, varav 
tre sviter, utomhuspool, fyra konferenslokaler 
och restaurang med 120 platser.

Här är det lätt att hålla med Carl von Linnés  
beskrivning av Falsterbonäset – härligast 
i världen!

Golfpaket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:
–  En greenfee på Ljunghusens, Flommens eller  
 Falsterbo Golfbana
–  Fri tillgång till relaxavdelningen och utomhus- 
 poolen
–  3-rätters middag
–  Övernattning i dubbelrum inkl. frukostbuffé
Pris från 2 095 kr/natt/person.

Observera att ytterligare en kostnad tillkommer 
för Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningsbart under perioden 
23/6-14/8 2019.
Boka ditt paket redan idag på 040-45 91 00 
eller på info@hotellgasslingen.com
Uppgradera gärna din vistelse med 5-rätters 
middag, Afternoon Tea eller varför inte en 
behandling i det thailänska Na’Jaa Spa:et.

För mer information se www.hotellgasslingen.com.

– en gömd pärla dit 
många återvänder

FLOMMEN äR EN golfbana på klassisk links-
mark. Den strandnära banan präglas av väder, 
vind och det naturliga vattensystem som heter 
Flommen. 

Banan är väl inpassad i sjösystemet med 
spännande konsekvenser för golfspelaren. 
Den präglas av vatten och vind. Det unika och 
naturskyddade våtmarksområdet har skapat 
rikligt med naturliga vattenhinder. 

Flommen är en sann utmaning för varje 
golfare – du kan förlora din boll i ett vatten-
hinder på samtliga 18 hål. Varje hål har ett namn 
med anknytning till banan. Klubben grund-
ades 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 

Flommens GK

Missa inte!
Det unika och naturskyddade 
våtmarksområdet har skapat 
rikligt med naturliga vattenhinder. 

Antal hål 18
Boende  ja, se Hotell Gässlingen 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-47 50 16
reception@flommensgk.se
www.flommensgk.se

Flommens Golfklubb

SKÅNE

något för alla tillfällen - lunch, fika, högtider, 
konferens eller företagsgolf.
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KLUBBEN ARBETAR aktivt för att ständigt 
utveckla klubben och dess verksamhet. 

Förutom en 18-hålsbana finns även bra 
träningsmöjligheter, som inkluderar en 6-håls 
korthålsbana, puttinggreener, chippinggreen, 
träningshål för korta järn och bunkerspel 
samt en belyst driving range under tak. Under 

Vellinge Golfklubb är en etablerad golfklubb med en 18-håls anläggning och hög trivselfaktor. Spela golf i ett öppet 
skånskt landskap på en lätt kuperad bana med inlandskaraktär och omväxlande layout, som passar de flesta golfare. 

vintermånaderna får klubbens medlemmar 
även tillgång till klubbens träningsloft. 

Klubbens restaurang håller även denna 
hög klass i en trivsam miljö med god service.

Klubben har idag omkring 1 500 medlemmar. 
Av dessa är tio procent juniorer. Verksamheten 
har ett brett utbud av aktiviteter som passar 

Vellinge Golfklubb 
– det självklara valet!

Missa inte!
Att besöka den utmärkta 
krögaren efter rundan.

Antal hål 18 + 6 korthål
Boende ja, Clarion Hotel® Malmö Live
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja, mat & kaffe på Toftadals  
  Gård
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-44 32 55
info@vellingegk.se
www.vellingegk.se
#vellingegk

Vellinge Golfklubb

både elit och bredd. Vellinge Golfklubb bildades 
1988 och valdes in i Svenska Golfförbundet 
som medlem nummer 236. Banan invigdes för 
spel den 19 maj 1991.  Sedan 2007 är klubben 
en del av det unika samarbetet ”En 4 Skåne” 
tillsammans med grannklubbarna Söderslätts 
GK, Tegelberga GK och Trelleborgs GK.

BANOMRÅDET GER, med sina rara växter 
och sitt delvis unika fågelliv en stark natur-
upplevelse. Från samtliga hål är havet synligt 
och det är en fantastisk vy med horisonten 
i fjärran och båtarna som seglar ut och in 
till Trelleborgs hamn. Här hittar ni även en 
väletablerad golfshop samt en restaurang 
med utsökt mat där havsutsikten gör det 
till en helhetsupplevelse utöver det vanliga.

Att spela golf på Trelleborgs GK  är absolut  

Trelleborgs Golfklubb
Trelleborgs Golfklubb är belägen på Stavstensudde strax väster om 
Trelleborg. Här erbjuds  en ovanligt vackert belägen och utmanande 
18-håls seaside-bana med tydlig links-karaktär. 

Missa inte!
Spela golf med havet intill 
på samtliga 18 hål.

Antal hål  18
Boende ja, i samarbete med Hotell   
  Dannegården
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja, Bistro Links by 
  Dannegården
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0410-33 04 60
kansli@trelleborgsgk.se
www.trelleborgsgk.se

en utmaning  för alla spelare. Med havet som 
närmsta granne kan vinden verkligen göra sig 
gällande och ställa stora krav eller att spela dig 
ett spratt. Ett bra exempel är  signaturhålet, 
hål 10, som spelas cirka 120 meter rakt ut mot 
östersjön, där det gjorts hole-in-one med 
allt från sandwedge till järn 3. Trelleborgs 
GK är en anläggning under utveckling. Flera 
förbättringsprojekt är igång för att uppfylla 
klubbens vision – Sveriges bästa links. 

Trelleborgs Golfklubb 

SKÅNE
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TEGELBERGA GOLFKLUBB i Trelleborgs kom-
mun är belägen fem kilometer söder om 
Svedala, endast 20 minuter från Malmö och 
15 minuter från Malmö Airport. 

Den ligger i ett öppet böljande landskap 
format under istiden med fantastiska vyer 
över skånska slätten, så fjärran från hur man 
föreställer sig sydvästra Skåne. Landskapet 
är så till den grad unikt att området klassats 
vara av riksintresse.

Banan har karaktären av en klassisk  

kuperad skotsk hedbana men i skånsk miljö, 
med intressanta naturinslag såsom de så 
kallade dödissjöarna som utgör minnen 
från den senaste istiden.

Tegelbergas golfbana är designad av Peter 
Chamberlain, för övrigt den första av de mer 
än 40 banor han designat i sin karriär. Alla 
27 hålen har unik karaktär och är fördelade 
på den ursprungliga 18-hålsbanan från 1990 
samt en fullängds 9-hålsbana (2002) som 
även tjänstgör som en av Sveriges bästa pay 

Tegelberga Golfklubb 
– en smak av Skottland i Skåne

Missa inte!
En utmanande bana i ett 
fantastiskt böljande landskap 
där varje hål har unik karaktär.

Antal hål 18 + 9
Boende Golfpaket i samarbete med  
  hotell och B&B i närheten,   
  se hemsidan
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja, i restaurangen som du   
  passerar efter 11 hål
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-48 56 90
kansli@tegelberga.se
www.tegelbergagk.se

Tegelberga Golfklubb

and play-banor där även du som är helt ny 
inom golfen kan testa dina färdigheter och 
kanske bli biten!

En högklassig restaurang med fullständiga 
rättigheter, en välrenommerad PGA-pro 
samt en utmärkt driving range och andra 
träningsområden gör Tegelberga till en golf-
anläggning i toppklass, väl värd ett besök. 

HäR SPELAR DU golf i en fantastisk skånsk 
lantmiljö på en utmanande bana med hed-
karaktär. Greenerna är kända för att hålla en 
hög och jämn kvalitet. Förutom 18-hålsbanan 
finns även väldigt bra träningsmöjligheter 
som inkluderar en 9-håls korthålsbana som 
även är öppen för pay and play, puttinggreen, 
två chipping-greener, fält för egna bollar, 
hål för korta järn och bunkerspel samt en 
driving range.  

Söderslätts Golfklubb
Söderslätts Golfklubb är belägen i Västra Grevie tre kilometer öster 
om Vellinge. En etablerad golfklubb med en 18-håls anläggning som 
grundades 1990.

Missa inte!
Spela golf i en fantastisk 
skånsk lantmiljö på en bana 
med hedkaraktär. 

Antal hål  18 + 9 korthål
Boende ja, i samarbete med Hotell   
  Dannegården
Husbilsparkering ja, fyra med el
Laddstationer ja, tre för elbilar
Restaurang ja, Söderslätts Golfkrog
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-42 96 83
soderslattsgk@sslgk.se
www.soderslattsgk.com

Under tiden du spelar kan du ladda din 
elbil gratis i någon av klubbens laddstationer. 
En etablerad golfshop och en restaurang 
som serverar utsökt mat är också en del av  
utbudet. Och efter nio hål är kiosken redo att 
ta emot din beställning. Söderslätts Golfklubb 
erbjuder en fullserviceanläggning under 
ständig utveckling. Målsättningen är att 
tillgodose dina högt ställda förväntningar 
på en härlig golfupplevelse.

Söderslätts Golfklubb

SKÅNE
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äLSKAR DU ATT putta på riktigt bra greener 
så ska du definitivt besöka Rönnebäck som 
är mest känd just för att alltid leverera rik-
tigt bra greener så gott som året om. Banan 
ligger i ett landområde som till större delen 
består av grus vilket gör banan torr och fin 

större delen av året. En del av hålen kan 
lätt föra tankarna till Skottland med lite 
linkskaraktär medan du på några andra hål 
kan få känningar av olivlundar i Toscana. 

Banan har även stått värd för flera tävlingar  
på Svenska Touren. I klubbhuset finner du 
det mesta du kan behöva innan och efter 
rundan, god mat i restaurangen och prylar 
från shopen.

MAN TROR KNAPPT det är möjligt, bara några 
minuter från centrala Malmö i det “platta” 
Skåne ligger denna kuperade bana som 
slingrar sig mellan det gamla kritbrukets 
dammar och följer landskapets böljande 
kontur. Du kan till och med ta stadsbussen 

Rönnebäck

SKÅNE

Kvarnby 

Som medlem måste detta vara bland det bästa man kan få, en klubb med tre olika banor med 
stor variation. Så klart gäller det även om man kommer som gäst till Malmö och vill spela golf.

Hinton Golf club 
– Malmös bästa golfanläggning?
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Missa inte!
Skånes första par 6-hål 
på 620 meter.

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja, begränsat utbud
Studio nej, bara range och övnings- 
 område
040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Sofiedal

eller törstig. Dagens lunch serveras måndag 
till fredag 11-14.

SOM EN AV DE FöRSTA klubbarna i Sverige 
introducerades månadsvis betalning av spel- 
och medlemsavgift likt Spotify där avgiften 
dras månadsvis från det kort man valt att 
göra sin betalning med. Hinton Golf Club 
är en klubb i framkant med ett brett utbud 
av golf som är väl värd ett besök (eller tre).

till banan. I restaurangen fixar Vivian det 
mesta du kan önska från frukost till middag 
eller bara något hembakat för själen. 

UNDER 2018 FICK banan visa upp sin fulla 
potential efter de senaste årens förbättringar. 
Bland annat spelades Herrarnas Seniortour 

H35/H45 här i maj, samt under juni månad 
gästade damerna från SGT för att avgöra 
Hinton Golf Open by Dygnet Runt Städ. 

Banan har även stått värd till ett flertal 
tävlingar på Juniortouren under sommarens 
gång. Under 2019 kommer tjejerna på SGT 
tillbaka för att göra upp ännu en gång om 
titeln och prispengarna. 

Inne i restaurangen ser Tofälts Mat & 
Gastronomi till att du varken går hungrig 

Sofiedal

Hinton Golf club 
– Malmös bästa golfanläggning?

Missa inte!
Sveriges bästa greener.

Antal hål 18, samt en 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja
Studio ja

040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Rönnebäck

SKÅNE
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Missa inte!
Ubåten i dammen på hål 10.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja, begränsat utbud
Studio nej, bara range och övnings- 
 område

040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Kvarnby 
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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 titulerats 
”Vackraste infarten till en golfbana i Sverige”.

DE TVÅ BANORNA har olika karaktär. Gamla 
banan ses som Sveriges bästa parkbana och 
Kungsbanan är en “naturbana”. Gamla Banan 
är den mer utmanande mästerskapsbanan, 
medan Kungsbanan är mer snabbspelad och 
för alla spelarkategorier den mer tilltalande 
banan. Båda banorna har samma höga kvalitet 
och finish.

Kungsbanan utgör, med sin kuperade ban-
sträckning, en enastående naturupplevelse. 
Gamla Banan har under flera tourtävlingar 
varit omtyckt av toppgolfare från hela världen 
och med sina sex tees är den ett val som du 
som spelare kan göra för att få din rond till 
den utmaning du vill ha.

Det är mycket god tillgänglighet på båda 
banorna så du kan lätt få speltider.

FöR TRäNING FINNS en toppmodern driving 
range med 9 målgreener (Titleist Performance 
range), instruktörer, en 6-håls barnbana samt 
en övningsbana med fyra hål. Bokskogen 
Golf Academy by Active Golf, med Svensk 

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.

Golfs tränare Fredrik Tillgren ger dig alla 
möjligheter att utveckla din golf.

Gamla Banan har varit en utmaning för 
många kända spelare, då det arrangerats 
många stortävlingar här. 

På Gamla banan har det spelats Europa-
tour, Challengetour, Ping Junior Solheim 
Cup, Annika Invitational, Nordea Tour- 
finaler, VM- och EM-tävlingar.

Med några steg bakåt i tiden kan man  
konstatera att Bokskogens GK ligger på  
historisk mark. På Kungsbanans 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, restaurang,  
golfshop och moderna konferensrum. 

Maderiet driver restaurangen som finns på 
Bokskogens golfklubb. Maderiet vann ”Södra 
Sveriges bästa golfrestaurang 2013”. Omgivna 
av en fantastisk miljö mitt ute i skogen erbjuds 
gästerna, oavsett om du spelar golf eller inte, 
en matupplevelse signerat Maderiet.

Bokskogen samarbetar med Scandic-
hotellen i Malmö, samt en hel del andra hotell 
i närområdet.

Missa inte!
Bokskogen ligger 20 minuter 
från Malmö centrum och hela 
Bokskogen fick 2015 utmärkelsen: 
”Skånes vackraste plats” i världsnaturfondens 
kampanj ”Svenska pärlor 2015”.

Antal hål 36, samt 6-håls barnbana,   
 och 4-håls träningsbana
Range Titleist Performance Range
Boende  ja, mindre stuga, samt flera  
 hotellpaket med närliggande  
 hotell 
Husbilsparkering    ja, utan el
Restaurang ja
Kiosk ja, 2 
Golfbilar ja, 16
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

040-40 69 00
info@bokskogen.com
www.bokskogen.com

Bokskogens Golfklubb

SKÅNE
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SKÅNE

GOLF DIGEST SKRIVER i en hyllningsartikel 
om Sjöbo Golfklubb: ”Hålen på Sjöbo GK 
stiger man in i, som i salarna i ett palats – 
vart och ett av hålen är helt avskilt från de 
andra av tät och hög skog, mestadels gran 
och tall. Det är fascinerande, magiskt och 
väldigt avkopplande.” När stormen viner som 
värst i det blåsiga Skåne, då är det lugnt och 
skönt i skogen. 

Banan ligger på ett område med sandjord, 
vilket gör golfspel möjligt under större delen 
av året. Breda fairways lockar fram drivern och 
ger även höghandicapare chans till en bra 

SJÖBO GOLFKLUBB 
– spela golf i majestätisk tallskog!

I natursköna Björka, strax väster om Sjöbo väntar en oförglömlig golfupplevelse. Sjöbo 
ligger i hjärtat av Skåne, 30 minuter från Malmö och 60 minuter från Köpenhamn.

spelupplevelse. Kluriga inspel mot upphöjda, 
välbevakade greener sätter eliten på prov. 
Något av det mest intressanta bandesignern 
Tommy Nordström ritat i Skåne. 

Ett väl tilltaget upplyst träningsområde för 
så väl inspel som puttning, har nu dessutom 
kompletterats med en golfstudio för bland 
annat svinganalys. Rangen ligger precis vid 
första tee. Inget att skylla på, alltså! 

2016 flyttade klubben in i sitt nya klubbhus. 
Stoltheten är en fullvärdig restaurang där du 
lätt slinker ner för en god bit mat eller något 
att dricka.

Missa inte!
Sjöbo GK är en av Skånes 
mest välbesökta golfbanor.
Nu med fullvärdig restaurang!

Antal hål 18
Boende  ja, 3 kilometer 
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

046-631 09 
info@sjobogk.com
www.sjobogk.com

Sjöbo Golfklubb

HäR HAR DU en riktig golfpärla mitt i Skåne, 
endast 25 minuter från Malmö. 

Golfbanan är byggd på Romeleåsens 
sluttningar och utmanar elitspelaren såväl 
som motionsspelaren. Den kuperade och 

Romeleåsens Golfklubb har en av Skånes vackraste golfbanor med fantastiska 
greener i underbar skogsmiljö. Hål 8 har vunnit pris som ett av Sveriges 100 
bästa hål.

Romeleåsens GK   
– arrangerar SM för H50 den 12-14 juli 2019 

höglänta terrängen bjuder från vissa av ut-
slags- eller greenområdena på en betagande 
utsikt. Från greenen på 6:ans hål ser du vid 
klar sikt långt ner mot österlen. Klubben har 
ett genuint klubbhus med en välsorterad 

Missa inte! 
Hål 8 har vunnit pris som ett av 
Sveriges 100 bästa hål.
SM-arrangör för H50.

Antal hål 18 + 6 korthål, samt övnings- 
 område för egna bollar
Boende  ja, golfpaket kan bokas, samt  
 nyrenoverad camping vid hål 9,  
 vackert belägen i skogen
Husbilsparkering  ja, vid campingen
Restaurang ja, Romele Kro, en klassisk 
 golfrestaurang
Kiosk ja, i anslutning till klubbhuset 
Golfbilar ja, 13
Golfvagnar ja, elvagnar och golfvagnar
Golfshop ja, med Custom Fitting (Titleist,  
 Cobra & Ping) 

046-820 14 Klubben
046-821 11 Romele Kro
info@ragk.se
www.ragk.se

Romeleåsens Golfklubb

golfshop, customfitting för Titleist, Ping och 
Cobra. Restaurangen Romele Kro serverar 
lunchbuffé dagligen och har fullständiga  
rättigheter och även à la carte. Ta dig tid att 
spela golf i underbar kuperad miljö. 
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Mitt i Skåne utmed E22 finns en plats som inte är lik någon annan. Elisefarm 
är en välrenommerad anläggning som vunnit priser som låtit tala om sig 
inte bara i Sverige. I härlig herrgårdsmiljö finns denna privata anläggning 
som gått från att vara ett traditionellt skånskt jordbruk till att satsa
på mat, konferens, golf och spa.

Elisefarm Golf Club  
– prisbelönt golfanläggning

GOLFANLäGGNINGEN räknades som en av 
topp 10 i Sverige redan efter tre år och som 
”En av Europas bästa nya golfbanor” av den 
amerikanska tidningen Golfers Magazine. 
Martin Hawtree har skapat en klassisk engelsk  
hedbana med utmanande bunkrar som ställer 
krav på precision både från tee och mot 
greenområden, och som dessutom testar 
spelarens repertoar i närspelet.

En gles men hög svingelruff skapar, till-
sammans med traktens typiska stengärds-
gårdar, en naturlig inramning för varje hål. 
Vinden är oftast närvarande och gör att banan 
spelas på olika sätt. Under 2017 anlades 17 nya 
tees för att skapa en kortare bana som är mer 
anpassad för medelgolfaren, för den som vill 
ha utmaning finns flera intressanta alternativ. 

Elisefarm har blivit utsedd till Sveriges Bästa 
Golfpaket och nyligen hamnade Elisefarm som 
nr 2 i rankingen av Sveriges Bästa Golfhotell. 

Men det är inte bara golf på Elisefarm. 
Sedan ett år har anläggningen utökats och 
renoverats. Den största matsalen har plats 
för 200 personer, hotellet har 50 bäddar och 
i början av året invigdes en helt ny spa- och 
relaxavdelning. En stor utomhusjacuzzi i tre 

avdelningar, bastu med en härlig utsikt över 
fälten och en inbjudande relaxavdelning med 
bambutema väntar efter golfrundan. Den 
nya delen utgör ett fint komplement till den 
befintliga utomhuspoolen, bastun och inom-
husjacuzzin och de fyra behandlingsrummen.

På Elisefarm finns mycket vilt såsom änder 
och fasaner och här odlas sparris. Genom 
att följa säsongens variationer och sylta och 
salta kan köket använda naturens skafferi 
under hela året. Det skapas Mormors mat 
med twist och bli inte förvånad om du hittar 
Elisefarms kockar i färd med att plocka örter 
och svampar i omgivningarna. 

Herrgården som utgör mittpunkten på 
anläggningen har anor från 1700-talet och 
ligger vackert beläget med en hänförande 
utsikt över Ringsjön. Här är den naturliga 
samlingspunkten swimmingpoolen direkt 
utanför salongerna. 

Hotellrummen ligger i de ursprungliga 
byggnaderna som har renoverats med stor 
varsamhet. Det finns 24 individuellt inredda 
rum – alla med hotellstandard. Vill du bo 
på en av Skånes bästa golfbanor finns nu 
möjlighet till det.

Missa inte!
Golf Digest har rankat Elisefarm 
som Sveriges Bästa Golfpaket. 
Banan rankas som en av 
Sveriges bästa. Nu har du som 
bor här tillgång till det nya spaet 
med inhomhus- och utomhusjacuzzi. 

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med boende   
 mitt på golfbanan (bland   
 annat Herrgården) 
Spa ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja
Studio ja

0413-330 70
info@elisefarm.se
www.elisefarm.se

Elisefarm Golf Club

SKÅNE
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Sydöst om Markaryd invid E4, ligger den, gömd bland 
mäktig bokskog och tall, vackra Wittsjö Golfklubb. 
Banan är belägen i ett kuperat landskap där historiens 
snapphanar huserade för länge sedan. Numera är det 
inte snapphanar man eftersöker i Skånes norra delar 
bland sjöar och vattendrag, nu är det birdies och par. 

Wittsjö 
Golfklubb

BANAN LäMPAR SIG för alla sorters golfare, alla som har förmågan 
att hålla utslagen rakt, hellre än långt skall bli belönande. 

På Wittsjö golfklubb finns utmärkta träningsområden, restaurang 
med god och närande ”mad”. På Wittsjö Golfklubb har man sedan 
2018 även sex nybyggda stug-lägenheter med plats för upp till 24 
boende. Redan första året blev klubben ett välbesökt golfresemål 
med närmare 700 sålda golfpaket.

Wittsjö Golfklubb har alltid plats för dig som redan golfar och vi tar 
även hand om de som önskar lära sig det ädla och något frustrerande 
spelet. Klubben är sedan ett tjugotal år tillbaka kända för att arrangera 
mycket populära golfskolor. Under 2019 lanserar man en ny variant 
av skolor, läs mer om detta på klubbens hemsida.

Wittsjö Golfklubb 

Missa inte!
Wittsjöveckan med 
roliga tävlingar 7-12 juli. 

Antal hål 18
Boende  ja, i 6 st två- och trerumsstugor
Restaurang ja, med fin terrass och 
 uteservering, vid hål 10:s tee  
 finns half way house
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja, ca 20
Golfshop ja

0451-226 35
info@wittsjogk.se
www.wittsjogk.se

G K

www.wittsjogk.se • info@wittsjogk.se • 0451-226 35

Bo på golfbanan!

GOLFPAKET 
fr. 1150 kr
• övernattning
• greenfee
• frukost & lunch

En av Skånes äldsta och vackraste banor ligger i snapphane- 
skogarna i norra Skåne, nära E4:an vid avfart Markaryd. 
Vid vårt träningsområde har vi byggt sex läckra boenden för 2–6 
personer. Samtliga fullt utrustade. I vårt klubbhus finns restaurang 
och allt du behöver för en härlig vistelse hos oss.

Läs mer på www.Wittsjogk.se
Boka via info@wittsjogk.se
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Missa inte!
I sommar, juli 2019 är 
Barsebäck för tionde året i rad 
värd för Elitserien för både 
damer och herrar.

Antal hål 36, samt 9-håls korthålsbana
Boende  ja, hus samt hotell
Restaurang ja
Kiosk ja
Bastu ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

046-77 62 30     
golf@barsebackresort.se
www.barsebackresort.se

Barsebäcks G & CC

SEDAN DESS HAR mycket hänt! Det har under 
årens lopp arrangerats 13 Europatourtävlingar, 
Nordea Masters senast 2017. 2003 var Masters 
Course på Barsebäck värd för Solheim Cup. 

I sommar, juli 2019 är Barsebäck för tionde 
året i rad värd för Elitserien för både damer 
och herrar där flera av Sveriges bästa spelare 
gör upp om den prestigefyllda titeln. 

Barsebäcks 
Golf & Country Club   
– en av Europas vackraste 
och bästa golfanläggningar

Barsebäck Golf & Country Club räknas som en av Europas vackraste och 
bästa golfanläggningar. Redan på 1980-talet fastslog Jack Nicklaus, en av 
golfhistoriens mest berömde och meriterade golfare, Barsebäcks vackra 
läge och golfbanornas höga kvalitet. Spelare som Annika Sörenstam, Nick 
Faldo och Colin Montgomery har alla instämt i Jack Nicklaus beröm.

Kombinationen med de båda mästerskaps-
banorna, Masters Course och Donald Steel 
Course i den omväxlande naturen är oslagbar. 

Skogshål med mäktiga furor blandas med 
hål i parklandskap och intressanta vatten-
hinder. Och längs öresund ligger rena seaside-
hål med Köpenhamn i blickpunkt på andra 
sidan sundet. 
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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. 

Banans smarta layout runt hela klubbhus-

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”. 

området ger dig en stor flexibilitet att spela 
antingen 9, 14 eller 18 hål. 

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 
nytta av den närspelsträning som erbjuds här. 

Kävlinge golfklubb 
– en utmanande bana på historisk mark

Kävlinge Golfklubb 
Missa inte!
Den nya moderna korthålsbanan 
och den välsorterade golfshopen. 
Klubben är SM-arrangör 2019.

Antal hål 18, samt korthålsbana
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering    ja
Bastu ja
Restaurang ja, golfkrog med uteservering 
 som har utsikt över banan
Kiosk ja
Golfbilar ja,  4
Golfvagnar ja
Golfshop ja, en av Skånes mest populära

046-73 62 70 
kansli@kavlingegk.se
www.kavlingegk.se

NäRA HAVET, ALLDELES VID Lommabukten, 
ligger örestads Golfklubb, en klubb som 
formats och utvecklats till en av Skånes vän-
ligaste. Golfbanan är en riktig skånsk bana 
med öppen park och typiska hedar. 

örestads golfbana är öppen för spel året 
om. Klubben erbjuder 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-håls- och 

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

Örestads Golfklubb – golf för alla

korthålsbanan tillämpas bollränna. 
örestads GK erbjuder goda träningsmöj-

ligheter, en stor drivingrange med 25 mattor 
varav fyra ligger under tak, två puttinggreener, 
pitchingområde samt den populära korthåls-
banan där du vässar ditt närspel.

Efter avslutad rond slinker du in i res-
taurangen för något svalkande att dricka, 
en bit mat, en fika eller bara en aptitretare. 
Självklart erbjuder restaurangen även den 

Missa inte!
Happy Mondays! Helgfria 
måndagar erbjuds rabatterad 
greenfee, 250 kronor för seniorer 
och 100 kronor för juniorer.

Antal hål  45, varav 18 korthål
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja

040-41 05 80 
info@orestadsgk.com
www.orestadsgk.com

Örestads Golfklubb

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 
spendera den dyrbara fritiden. 
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Kävlinge Golfklubb erbjuder fördelaktiga 
golfpaket med boende på samarbetshotellen.  
På den populära campingen bor du nära 
klubbhuset i en fin skånsk gårdsmiljö. 

I klubbhuset serveras vällagad mat i res-
taurangen. 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. 
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ERIKSTORP, BYGGD 1960, är en välkänd och 
uppskattad park- och seasidebana. Från flera 
utsiktspunkter längs banan öppnas storslagna 
vyer ut mot öresund och in mot Landskrona. 

Banan öppnades under 2017 i en ny sträck-
ning. Hildesborg som invigdes 1987, är en 
parkbana och fick även den härom året en 
ny utsträckning  med sex helt nya hål ritade 
av Johan Benestam.

Anläggningens kvaliteter uppskattas både 
av amatörer och proffs.

Gästerna sätter stort värde på närheten 
och tillgängligheten till alla faciliteter som 
parkering, upplyst driving range med studio, 
boende med restauranger och spa, samt bara 
350 meter till badplatsen Lill-Olas Brygga.

Tillsammans med Mötesplats Borstahusen 
har man lyckats skapa en unik golfupplevelse 
vid öresunds kust – Sveriges bästa om man  
frågar Svensk Golfs läsare som utsåg Lands-
krona till Sveriges bästa golfstad 2017 och 2018.

Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven, erbjuder 
Landskrona Golfklubb spel på de två högklassiga 18-håls banorna Erikstorp och 
Hildesborg samt en 6-håls bana. Detta tillsammans med ett stort serviceutbud, 
ger de bästa förutsättningarna att skapa lyckade arrangemang för dig som gäst. 

Landskrona 
Golfklubb  
– med fin utsikt över sundet och Ven

Mötesplats 
Borstahusen 
– en femstjärnig 
semesteranläggning
ETT SEXTIOTAL MODERNA och charmiga 
hus tillsammans med Skånes bästa camping 
utgör Borstahusens härliga mötesplats. I 
anslutning till boendet finns även inbjudande 
vandringsleder, motionsslingor och utegym.

 God mat och dryck är prioriterat. Här 
skäms gästerna bort med flera goda alterna-
tiv. Erikstorp Kungsgård är en modern bistro 
där fokus är på hantverket och råvarorna, 
omnämnd i White Guide sedan många år.

Precis vid 18:e greenen ligger Landskrona 
GK Brasserie, perfekt efter rundan för en snabb 
matbit och något gott att dricka. Nattmaten 
hittar ni i gatuköket nere på stranden.

 Hållbarhet och det lokala samhället  är 
viktigt och därför är det självklart att boendet 
är miljöcertifierat. Som pricken över i finns 
ett mysigt spa där man alltid blir personligt 
bemött. Det går bra att boka behandlingar 
eller spontant komma förbi på drop-in. 

 Ytterligare ett stenkast bort finns gamla 
fiskeläget där mysiga små fiskhandlare delar 
plats med enklare matställen och glass-
försäljare.

Prisexempel – Golfpaket 2 övernattningar 
vid 4 personer (helg)
 2 x Övernattning, del i A-hus inkl slutstädning, 
sängkläder och handduk
2 x Frukostbuffé
2 x Bistromeny
2 x Greenfee Landskrona GK 18- hål
Pris 3 439 kr/person
 
0418-108 37
bokning@motesplatsborstahusen.se
www.motesplatsborstahusen.se

Mötesplats Borstahusen

Missa inte!
Boende på banan!
Parkera bilen och njut av tillgången 
till en massa aktiviteter; golf, 
minigolf, motionsslingor, utegym, 
spa, restauranger, hav och strand.

Antal hål  36, samt 6 korthål
Boende   ja, se golfpaket Mötesplats  
  Borstahusen
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0418-44 62 60 
info@landskronagk.se
www.landskronagk.se

Landskrona Golfklubb
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Visste du att!
Nordvästra Skåne tillhör världens 
näst mest golfbanetäta område 
– bara i Florida ligger banorna 
tätare! 

Antal hål 18, samt 6-håls korthålsbana
Boende  ja, se Scandic och Söderåsens  
 egna boende på klubben 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 40
Golf-/serviceshop ja

042-733 37
info@soderasensgk.se
www.soderasensgk.se

Söderåsens GK

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

– Söderåsen har det jag tycker är det 
viktigaste på en golfbana, bra greener och 
en väldigt fin natur som gör att jag aldrig 
tröttnar på att spela där. Dessutom är det 
en väldigt trevlig klubb där jag alltid känner 
mig välkommen.

Söderåsens GK erbjuder sina golfare stora 
generösa träningsområden där både sving 
och närspel kan nötas in. Du väljer själv om 
du vill slå från mattor, gräs eller under tak. 
Drivingrangen är öppen alla dagar dygnet 
runt, med undantag för de tillfällen då den 
cirka tre timmar långa klippningen sker.

Klubbens motto är ”att leverera en familjär 
känsla, där du känner dig välkommen, får 
den bästa servicen och får tillgång till en 
golfanläggning i suverän kondition.” Och de 
lyckas faktiskt. Banarbetarna underhåller och 
förbättrar anläggningen dagligen. 

Restaurangen välkomnar alla när man efter 

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

en lång runda slinker in för en öl, en kaffe, en 
aptitretare, lunch eller middag. Söderåsens 
golfklubb är en bra anledning för att ta med 
sig golfbagen söderut.

Golfpaket på Scandic Helsingborg Nord
– En övernattning i delat dubbelrum inklusive  
 den stora och ekologiska frukostbuffén
– Greenfee med bokad starttid
– Fri parkering
– Gratis tillgång till relaxavdelning med bastu  
 och pool, välutrustat gym samt biljardbord
– 2-rätters middag inklusive kaffe

Maila din förfrågan direkt till hotellet 
och ange gärna dina önskemål om starttid.
Pris från 950 kronor per person.

042-495 20 00
helsingborg@scandichotels.com
www.scandichotels.se/helsingborgnord

Scandic Helsingborg Nord

Söderåsens GK 
– porlande vattendrag och ståtliga ekar

Scandic 
Helsingborg Nord 
– ett komplett golfpaket på 
trevligt och golfnära hotell
FRÅN DET STRATEGISKA läget tar du dig en-
kelt till Söderåsens Golfklubb. Om du önskar 
transport mellan klubben och hotellet går 
det enkelt att lösa mot en mindre avgift. 

Erbjudandet är för dig som uppskattar 
god mat, avkoppling och framförallt golf på 
en förstklassig bana.

Söderåsen Golf Lodge

HäR ERBJUDS BOENDE på klubben för upp 
till 10 personer. 

De tre nyrenoverade lägenheterna ligger  
mitt i hjärtat av anläggningen och det är inte 
mer än 10 meter till närmaste puttinggreen. 

Golfpaket
– Övernattning (del i dubbelrum)
– Greenfee
– Frukost 

Pris mån-torsdag 825 kronor/person
Pris fre-söndag 975 kronor/person

042-733 37
info@soderasensgk.se

Bo på 
Söderåsens GK!

SKÅNE
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MöLLE GK HAR turen att som få klubbar i 
landet kunna erbjuda en fantastisk 18-håls-
bana och en trevlig träningsanläggning uppe 
på Kullaberg och i direkt anslutning till den 
vackra bad- och vandringsorten Mölle. 

Mölle Golfklubb är belägen högt uppe på Kullaberg – ett av Europas vackraste 
naturreservat. Klubben bildades 1943 och har sedan dess blivit omtalad för sin 
välskötta bana och sin trivsamma och sociala miljö. 

MÖLLE GK  – Kullahalvöns golfpärla

Banan med sitt unika läge mitt i ett natur-
skyddsområde formas i hög grad efter de 
förutsättningar som berget ger och den har 
vunnit erkänsla från både medlemmar och 
gäster för sin höga kvalitet och naturupp-

levelse. På banan belönas du för din kreativitet, 
din intuition och ditt mod – med ett ständigt 
levande hav och den vilda naturen som ditt 
närmsta vittne. Kullagårdens Wärdshus med 
anor sedan Tycho Brahe, ligger vägg i vägg 
med kansli, reception och shop och sätter 
pricken över i:et med sina mysiga hotell-
rum och fantastiska måltider i genuin miljö. 
Värdshuset driver även kiosken som du hittar 
vid 12:ans tee. Vill du boka konferenslokal? Ja, 
även detta ordnar värdshuset för dig.

Mölle Golfklubb
Visste du att!
Mölle GK var först i Sverige med att 
arrangera en tävling på Ladies European Tour

Antal hål 18 
Boende  ja, 16 rum och 31 bäddar
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

042-34 75 20
info@mollegk.se
www.mollegk.se 
Facebook: Mölle Golfklubb #möllegk
Instagram: @mollegolfklubb

2001 KOMPLETTERADES anläggningen med 
den separata 9-hålsbanan, Parkbanan, som 
med sin fullängd och par 36 är öppen för Pay 
and Play. ängsbanan beskrivs som en öppen  
ängs- och parkbana med flera inslag av  
vatten och ruff. 

Allerum golfbana byggdes i etapper med den första 9-hålsslingan klar 1993. 
Två år senare invigdes 18-hålsbanan som långt senare döptes till Ängsbanan.

Allerum Golfklubb 
– rum för alla

Parkbanan ligger i ett vackert öppet land- 
skap inhägnat av trädridåer och gamla sten-
gärdsgårdar.

Klubbhuset är nyrenoverat och restau-
rangen på andra våningen öppnade 2017. 
Utsikten över ängsbanan är hänförande och 

Allerum Golfklubb
Missa inte!
29-31 augusti avgörs Scandic 
PGA Championship – damproffs-
tävlingen som ingår i både 
LET Access Series och Swedish Golf Tour. 

Antal hål 18 (Par 72) + 9-håls Pay   
  and Play-bana (Par 36) 
Boende  Golfpaket med flera hotell, 
  bl.a. Scandic Helsingborg
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja, efter hål 9 på Ängsbanan
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja, Golfstore-ansluten

042-930 51
bokning@allerumgk.nu
www.allerumgk.nu 
Facebook: Allerum Golfklubb
Instagram: #allerumgk, @allerumgolfklubb

från uteserveringen på balkongen ser man 
avgörandet på 18:e green väldigt väl. 

Självklart finns hiss och fullständiga 
rättigheter. 

Lokalen lämpar sig för både små och stora 
sällskap, fester och bröllop. 
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Visste du att!
S:t Arild Golfklubb rankas årligen 
som en av de bästa banorna i 
Sverige av tidningen Golf Digest. 

Antal hål 18, samt 9-håls korthålsbana   
 pay and play
Boende  ja, golfpaket se hemsidan
Husbilsparkering    ja, 4 med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 70
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja

042-34 68 60
golf@starild.se
www.starild.se

S:t Arild Golfklubb 

S:t Arild Golfklubb har ett utmärkt läge i nordvästra Skåne, omringad 
av de välkända turistorterna Viken, Mölle, Skäret och Arild. 

S:t Arild 
Golfklubb
– allt du kan önska

VäLSKöTTA OCH JäMNA greener är ett känne- 
tecken för banan. Tillsammans med de stän-
diga vindarna från havet gör detta banan 
till en upplevelse både för naturälskaren 
och den som vill utmana alla de tekniska 
svårigheterna.

Här finns även en mycket inspirerande 
9-håls par 3-bana, komplett med snabba 
greener, vattenhinder, bunkrar och träd-
holmar. Klubben har en avslappnad atmosfär 
på den gamla skånegården, med härlig ute-
servering och mat som lagas från grunden 
med fina råvaror och mycket kärlek. 

På klubben finns också en Golfstore Flag-
ship Store med generös butiksyta där du hittar 
det mesta och det bästa inom golfutrustning, 
som mängder av läckra golfkläder och ett 
brett utbud av testklubbor. 

I Studion på S:t Arild Golfakademi finns all 
avancerad teknisk utrustning i kombination 
med någon av klubbens fyra PGA pros som 

gör utprovningen fulländad. En perfekt miljö 
för lektioner, träning och utprovning av exakt 
rätt utrustning för ditt spel.

Spela golf på 
dagen och testa 
vin på kvällen!
INTE LÅNGT IFRÅN S:t Arilds golfbana ligger 
vingården, Arilds Vingård. De första vin-
rankorna planterades 2007 och 2011 startade  
hotell- och restaurangverksamhet. Idag 
finns 20 hektar med 120 000 vinrankor och 
23 hotell rum till uthyrning.

Gården har anor från 1700-talet. Den är 
byggd i korsvirke och med vasstak. Till-
byggnader och renoveringar har gjorts med  
traditionella material och byggnadssätt.

I några av gårdens byggnader har hotell-
rum byggts. Det är små fräscha rum och alla 
har eget badrum med dusch och toalett. Varje 
rum har egen ingång med en liten uteplats. 
Merparten är  dubbelrum men det finns några 
flerbäddsrum. 

Gården ligger omringad av böljande fält  
och vinrankor. På gården finns en restaurang 
där det går att avnjuta god mat och naturligtvis 
smaka på gårdens egna viner, detta samtidigt 
som ni blickar ut över vinfälten.

 Under sommarsäsongen erbjuds även en 
visning av vingården inklusive ett tankprov 
varje dag klockan 17.00.

Stora Golfpaketet
Greenfee
Övernattning (del i dubbelrum), inkl. frukost
Visning av vingården inkl. tankprov (varje dag 
kl 17.00 under sommarsäsongen)
3-rätters middag (ex dryck)
Pris från 1 250 kronor per person/natt, del i 
dubbelrum.
Erbjudandet gäller i mån av plats.

Lilla Vägen 71, 263 73 Arild
042-34 64 20
info@arildsvingard.se
www.arildsvingard.se

Arilds Vingård



54

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.

BJÄREHALVÖN 
MED GOLF OCH HAV

Båstad Golfklubb.

SKÅNE
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Med golfbanor i toppklass satsar Bjärehalvön på att bli 

Nordens bästa golfdestination. Här kan du svinga klubban på några 

av landets vackraste golfbanor, alla av skiftande karaktär. 

Det mesta av det bästa får du med våra golfpaket på Torekov Hotell, 

Hotel Riviera Strand och Hotel Skansen. 

DESTINATION BJÄREHALVÖN

GOLFPAKET
Från 1 545 kr/person

Boka på hotelrivierastrand.se

• En övernattning i dubbelrum   
    med frukostbuffé

• En tvårätters meny

• En greenfee på Åkagårdens     
    GK eller Äppelgårdens GK

• Entré till pool och gym

GOLFPAKET
Från 1 795 kr/person

Boka på torekovhotell.se

• En övernattning i dubbelrum   
    med frukostbuffé

• En trerätters meny

• En greenfee på någon av    
    Bjärehalvöns golfbanor

• SPA med bastu, varma bad  
    och japanska utomhuspooler

GOLFPAKET
Från 1 895 kr/person

Boka på hotelskansen.se

• En övernattning i dubbelrum   
    med frukostbuffé

• En trerätters meny

• En greenfee på Båstad GK  
    eller Bjäre GK

• Tillgång Spa & Kallbadhus     
    gäller endast mån-tors.

Allt för golfentusiasten



56

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 under 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.  

MITT PÅ VACKRA BJäRE finner du Åkagårdens 
Golf & Lodge. En plats som ger dig en upp-
levelse oavsett om besöket avser golf, mat 
eller övernattning.

Med utsikt över både skog och hav spelar 
du 18 varierande hål på en bana med hög finish  
och fina greener. Layouten på hålen ger 
dig möjlighet att välja egna spellinjer men 
glöm inte vinden som ofta är den största 
utmaningen här. 

Båda slingorna börjar och slutar vid 
klubbhuset och du kan därför välja att bara 
spela nio hål. Du finner även en riktigt fin ”pitch 
and put” bana med 6 hål. Ta med dig en wedge 
och en putter och spela golf i Åkagårdens 
Nangijala. Här finns även möjlighet för icke 
golfare att prova tjusningen med golf då dessa 
6 hål är öppna för alla, Pay and Play. Sedan ett 
par år tillbaka kan du även spela footgolf och  
frisbeegolf här. 

Mitt i banan ligger Åkagårdens Lodge. En 
stor villa, 240 kvm, där du och dina vänner  
njuter av lugnet och utsikten. 

Villan är inredd i skandinavisk design, fullt 
utrustad med allt du kan tänkas behöva för 
att få en lyckad vistelse. 

ÅRSTIDEN PRäGLAR UPPLEVELSEN och gör 
att du kan komma hit flera gånger om och 
alltid mötas av något nytt. Under sommaren 
är detta en av Sveriges hetaste metropoler. 
Då är pulsen hög och folkvimlet intensivt 
på stranden, i hamnen och i byn. Tennistur-
neringen Swedish Open spelas på banorna 
i anslutning till Hotel Skansen och lockar 
massor med folk till Båstad 

Här finns två banor med helt skilda karak- 
tärer, den traditionella Gamla banan och 
den utmanande Nya banan, båda numera 
rankade topp 50 i Sverige. 

Med en utmärkt restaurang och bra trän-
ingsmöjligheter är Båstad Golfklubb den per-
fekta platsen för en heldag med golf.

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

1990 stod 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.

Båstad GK

Missa inte!
Gamla Banan på Båstad GK är 
Sveriges näst äldsta 18-hålsbana 
och den första som byggdes med 
18 hål direkt.

Antal hål 36, samt en teknikbana
Boende  ja, samarbetar med hotell 
 i Båstad och Torekov 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, på båda banorna 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja, +50
Golfshop ja

0431-783 70
kansli@bgk.se
www.bgk.se

Båstad Golfklubb

Missa inte!
Mitt på banan finns perfekt 
boende för golfgänget och du 
kan boka din starttid på golf.se 
obegränsad tid i förväg gällande år.

Antal hål 18, samt 6 korthål
Boende  ja, välj att bo i den fullt   
 utrustade Lodgen eller   
 på samarbetande hotell  
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 30
Golfshop ja, medlem i Golfstore

0431-41 77 30
info@akgk.se
www.akgk.se

Åkagårdens Golfklubb

Åkagårdens GK Torekovs GK

Åkagårdens Golfklubb. Fo
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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.

PÅ BöLJANDE KULLAR 150 meter över havet 
sträcker sig Bjäre Golfklubb. Vyerna över 
Skälderviken, Kullaberg och Danmark gör 
detta läge till en pärla av rang. Här andas 
man anor och historia och detta område lik-
nas med Toscanas  landskap. Den natursköna 
banan, ritad av Svante Dahlgren, kan närmast 
beskrivas som en härlig hedbana med engelsk 
karaktär som följer naturens egna former. Här 

Missa inte!
Salomon Krog, klubbens egna 
krog som serverar en vällagad 
lunch och bistromeny med som är 
helt gluten- och laktosfri med de 
bästa råvarorna från Bjäre.

Antal hål 18 samt korthålsbana
Boende  ja, Hotell & Lodge finns på   
 banan 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, efter hål 2, 9 och 15 
Golfbilar ja, 16
Golfvagnar ja, 80
Golfshop ja

0431-36 10 53
info@bjaregolfklubb.se
www.bjaregolfklubb.se

Bjäre Golfklubb 
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Bjäre GK

Torekovs Golfklubb.

Bjäre Golfklubb.

Missa inte!
Längst ut på Bjärehalvön ligger 
Torekovs GK, en klassisk linksbana 
med utsikt över Hallands Väderö 
och havet från alla hål.

Antal hål 18, samt en övningsbana   
 med 6 hål
Boende  ja, golfpaket i samarbete   
 med Torekov Hotell 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0431- 44 98 40
info@togk.se
www.togk.se

Torekovs Golfklubb erbjuds fem olika tees med en variation som 
tillfredsställer golfare på alla nivåer. Partier 
med hög ruff som sinkar spelet är undanröjda 
men utmaningar saknas definitivt inte. 

Den fikasugna finner kiosken efter hål 2, 9 
och 15 där det alltid erbjuds lättare fika och 
till exempel hembakade kanelbullar.

Hos Bjäre GK har du aldrig mer än 100 meter 
till de olika faciliteterna. Klubben erbjuder 
inte bara utmärkta träningsområden och en 
fantastisk golfbana, här finns även Bjäre Golf 
Academy för dig som vill vässa spelet, Hotell 
& Lodge för övernattning och Restaurang 
Salomon Krog med närodlade råvaror för 
den ultimata Bjäreupplevelsen som sent ska 
glömmas.

Bjäre Golfklubbs motto är ”Snabbare, 
gladare golf i Skånes Toscana”. 

SKÅNE
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Missa inte!
Här spelar du två fantastiska 
golfbanor vid Östersjökusten, 
i underbar Österlennatur. 
Klubben ligger 7 kilometer norr om  Simrishamn.

Antal hål 36, samt 6-håls korthålsbana
Boende  ja, golfpaket bokas på 
 0414-270 00 eller via mail 
 info@lillavik.se
Husbilsparkering  ja, intill klubbhuset på Djupadal
Restaurang ja 2, med uteservering
Kiosk ja, en på varje bana
Golfbilar ja, 24
Golfvagnar ja
Golfshop ja, på Lilla Vik
Studio ja, vinterhalvåret på Djupadal

0414- 41 52 50
info@osterlensgk.com
www.osterlensgk.com

Österlens Golfklubb

LILLA VIK, parkbanan med seasidekänsla, 
löper delvis på östersjöns strandbrink och 
bjuder på vackra naturupplevelser. 

Havsutsikten och den ypperliga kvaliten 
på banan  leder nästan alltid till en varak-
tig och djup förälskelse. Om våren skimrar 
skir äppelblom som i skördetid byts till ett 
färgsprakande skådespel.

DJUPADAL äR EN öppen, vacker hedlands-
bana byggd på ren sandjord. Utsikten från 
högsta punkten är magnifik. Vid klart väder 
ser du tvärs över Hanöbukten ända till  
Blekinge. Med inbjudande fairways och ut-

ÖSTERLENS GOLFKLUBB  
– kom hit och bli förälskad
På Österlens Golfklubb hittar du Lilla Vik och Djupadal – två fantastiska 
18-hålsbanor som ger dig stora upplevelser av både golf och natur i ett 
underbart landskap, oavsett årstid.

manande greenområden är Djupadal en 
storslagen golfupplevelse och spännande 
för alla golfspelare.

TACK VARE KLUBBENS läge i Skåne och vid 
kusten erbjuds här golf på ordinarie greener 
praktiskt taget året runt. Många väljer att 
tidigarelägga säsongstarten på klubben 
eller förlänga säsongen långt in på hösten. 

Här kommer du garanterat att njuta,  
gammal som ung, ensam, ett par eller ett 
helt gäng. österlens Golfklubb och hela 
österlen visar upp sin bästa sida för att du 
ska få en fantastisk totalupplevelse.

SKÅNE
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Bo bekvämt mitt i det böljande Österlen där du kan spela på fem banor med helt olika karaktär inom 
20 minuters bilväg. På kvällarna kan du njuta av den vackra utsikten från restaurangen på Tomelilla Golf 
medan du bjuds på en lyxig två- eller trerätters middag gjord på lokala råvaror.

Tomelilla Golf 
– en total golfupplevelse mitt på Österlen

FRÅN KLUBBHUSET kan du följa spelet på 
banans alla 18 hål. 

Banan byggdes 1986 och har sedan 2010 
genomgått en hel del förändringar. Bland 
annat har den fått nya damtees som förenklat 
banan, vilket blivit en succé. Banan har också 
kortats och är roligare även från gul tee. För 
den långtslående och låghandikapparen finns 
fortfarande möjligheten att spela en längre 
variant av gul tee. Räcker inte det finns en 
riktig utmaning i svart tee som mäter cirka 
6 400 meter! 

öSTERLENPAKETET, ÅRETS NYHET!
österlenpaket ger dig möjlighet att bo på 
Tomelilla Golfs bekväma hotell mitt på öster-
len och att spela golf på några av Skånes 
bästa banor. 

Hotellet, endast 35 meter från första tee, 
har fräscha och rymliga rum. Härifrån har 
du också mindre är 20 minuter till fyra andra 

Tomelilla Golfklubb

Missa inte!
Läs om det nya 
Österlenpaketet

Antal hål 18 hål, korthålsbana 9 hål   
 golf, footgolf, golfäventyret
Boende  ja, på banan, hotell 32 bäddar
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja
Bastu ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja
Golfshop ja, välsorterad
Studio ja, Trackman studio/simulator

0417-194 30
tomelillagolf.se
info@tomelillagolf.se

SKÅNE

banor med helt olika karaktär. Banorna du 
kan välja att spela är: Tomelilla GK, Sjöbo 
GK, Ystad GK och österlens GK (Djupadal och 
Lilla Vik). Du får hjälp att planera din vistelse 
och starttider bokas åt dig på alla banorna, 
enklare kan det inte bli!

NYA KRöGARE
Maten är en väldigt viktig del av upplevelsen 
i ett golfpaket. Därför är det spännande att 
presentera rekryteringen av de nya  krögarna 
Gustav och Henrik. De har en gedigen bak-
grund som kockar och kommer bjuda på en 
oförglömlig upplevelse. Deras yrkesskicklighet 
och känsla för traktens råvaror garanterar 
er en smakupplevelse ni sent kommer att 
glömma! 
Att restaurangen erbjuder fantastiska vyer 
över både banan och det skånska landskapet 
ger ytterligare en dimension till er vistelse 
hos Tomelilla golf.
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Sedan 1924 har det funnits en golfbana i Åhus, men den har nog aldrig varit så
 fin som idag. Åhus Östra är nu i toppklass och rankas till den femte bästa banan 
i Sverige och åttonde bästa i Norden av Golf Digest 2018.

Åhus – inte bara vodka …

ÅHUS öSTRA BANAN har gjorts om, samtidigt 
som man har varit mån om att behålla dess 
unika karaktär. Nu finns här nya greener och 
torvade kanter i alla bunkrar. Man har byggt 
ett helt nytt bevattningssystem och fantastiska 
dammar i trä och betong i olika nivåer, så att 
vattnet porlar vackert nedför trätrapporna. 

Den andra banan – Åhus Västra – är bara 12 
år gammal men redan en beprövad mäster-
skapsbana. När du slår ut på 18:e hålet siktar 
du på kyrktornet i byn. Banorna ligger näm-
ligen mitt i Åhus. 

Förutom den höga kvaliteten på banorna 
är tillgänglighet nyckelordet när det gäller 
golf på Kristianstads Golfklubb.

Utbudet av boende, utsökt mat och miljöer 

där du kan slappna av och diskutera dagens 
runda är stort, därför skräddarsyr Kristianstad 
GK ditt golfpaket efter just dina önskemål.

Missa inte!
Åhus Östra är rankad som den 
femte bästa banani Sverige 
och åttonde bästa i Norden 
av Golf Digest 2018.

Antal hål 36
Boende  ja, stort utbud av golfpaket  
 på närliggande hotell 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio  ja

044-24 76 56
receptionen@kristianstadsgk.com
www.kristianstadsgk.com

Kristianstads Golfklubb
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2018 firade Sölvesborgs GK dubbelt. Klubben bildades 1988 och kunde krydda 30-årsjubiléet med att ha 
utsetts till Årets Golfklubb i Sverige av föreningen Golfjournalisterna. ”Sölvesborgs Golfklubb har utvecklats 
till en multifunktionell idrottsarena utan att man tappat fokus på golfen, och är en plats där såväl medlemmar 
som gäster kan umgås och njuta av allt som erbjuds.”

SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 
– Årets Golfklubb 2018

SPELAR DU GOLF i Sölvesborg, spelar du på 
Sveriges 22:a bäst rankade bana (GolfDigest, 
2018). 

Klubben har som mål att ständigt förbättra 
och utveckla anläggningens alla delar. 

Efter den lyckade bunkerrenoveringen 2015 
med design av arkitekten Christian Lundin 
har klubben till årets säsong genomfört en 
rejäl förbättring av bland annat två hål. Det 
handlar om hål  11 och 16 samt tee på hål 3, 
5 och 17. Palissader i dammarna på hål 11 
och 16 har gjort att dessa hål kommer att 
bli signaturhål för anläggningen. även vid 
denna förbättring har klubben använt sig av 
Christian Lundins tjänster.

Banan är byggd på ett sandrikt underlag 
som tillåter spel året runt. Den är charmig, 
lättvandrad och lagom svårspelad och från de 

Sölvesborgs Golfklubb

Missa inte!
Under Sölvesborgsveckan i juli
spelas fantastiskt roliga tävlingar.

Antal hål 18 samt 9
Boende  ja, välutrustade stugor 
Husbilsparkering   ja, med el och grillplats
Spa/Gym ja, eluppvärmd badtunna   
 och gym
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0456-706 50
info@solvesborgsgk.se
www.solvesborgsgk.se

blEKiNgE

flesta hål ser man havet. Träd kantar fairway 
och gör att varje hål bildar egna rum. 

Sölvesborgs Golfklubb är med sin tidiga 
säsong och sina mycket bra träningsmöj-
ligheter, en perfekt anläggning för att anordna 
träningsläger på.

När du parkerar bilen på Sölvesborgs 
Golfklubb har du alla förnödenheter i direkt 
anslutning.

Klubbhuset med sina faciliteter som om-
klädningsrum, kansli, golfshop och restaurang 
som är öppen året runt. 

Där finns även driving range, padeltennis, 
himalaya, golfstudio, puttinggreener och 
övningsområde med inspelsgreen. 

50 meter från 1:ans tee ligger sex stycken 
stugor för uthyrning med grillplats och bad-
tunna för upp till 8 personer. 
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Ekerum Resort Öland är Världens Mest 
Miljövänliga Golfanläggning enligt 
World Golf Awards. Golfhotellet på 
Ekerum har dessutom utsetts till Sveriges 
bästa fem år i rad och 18-håls banan 
Långe Jan har nominerats fyra år i rad till 
Sveriges bästa golfbana.

EKERUM RESORT öLAND är en av Sveriges 
mest kompletta anläggningar för boende, 
konferens, mat och dryck, sport, spa, hälsa, 
bröllop, evenemang och återhämtning. Här 
finns något för alla – sommar som vinter.

Golfspelaren har 45 vackra golfhål att välja 
mellan och kan bo direkt vid första tee. Den 
högklassiga restaurangen, den vackra naturen 
och den hänförande utsikten får du på köpet. 

De två 18-hålsbanorna erbjuder en härlig 
variation. Från fairways som slingrar sig  
genom öländska sandområden till en böljande 
hedbana med gräset vajande i vinden. 

Kalmarsund gör sig hela tiden påmint 
genom sin glittrande kuliss. Njut av golf, god 
mat och avkoppling på solsäkra öland, nära 
till både sol och bad, Solliden, Borgholms 
Slott och Stora Alvaret.

Missa inte!
Ekerum Resort Öland erbjuder 
en av Sveriges mest unika golf-
upplevelser med tre banor och 
51 hål. Som spelare möts du av 
hed-, sand och parkbanor som varierar i utseende 
och inramning för att stärka totalupplevelsen.

Antal hål 45, samt 6 -håls korthålsbana
Boende  ja, golfpaket bokas på 
 0485-80 000 eller mail 
 info@ekerum.com
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja, med uteservering 
 i västerläge
Pizzeria ja 
Glasseria och café ja
Kiosk ja, i klubbhuset och efter 9 hål 
Golfbilar ja, 25
Golfvagnar ja
Golfshop/Butik ja

0485-80 000
info@ekerum.com
www.ekerum.com

Ekerum Resort Öland 

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

Ekerum 
Resort Öland 
– Världens Mest Miljövänliga 
Golfanläggning

ölaNd
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GOLFEN BöRJADE UNDER tidigt 1800-tal på 
Skottlands östkust. Banorna fick anpassas 
till land och natur utan ingrepp. 

På LinksGolföland har 200 år senare en 
replika gjorts och naturen har fått styra. 
Banan har alla Linksattribut; hårda fairways 
och greener, torvade bunkrar, dubbelgreen 
och havskontakt från varje hål.

Beroende på vindförhållandena  upplever 
du en ny bana varje dag då vinden ständigt 
växlar här vid Lands End på södra ölands 
udde. Som spelare innebär det att du vid 
varje givet tillfälle på banan kanske måste 
välja mellan 5-6 olika klubbor istället för en 
enda som du är van vid på en skogs- eller 
parkbana. Det är en utmaning då det långa 

LinksGolfÖland
Det finns 30 000 golfbanor i världen 
varav Linksbanor utgör mindre än en procent. 

spelet ofta blir okontrollerat på banan, men 
när man förstår det strävar man efter bättre 
kontroll och successivt inser man betydelsen 
av den gyllene Linksregeln; ”ju mer vind 
desto lugnare swing”! 

De växlande vindarna är anledningen till 
att LinksGolföland som första bana i världen 
infört Vindslope, nu kan alla golfare anta 
utmaningen att spela en riktig LinksGolf 
med behållning!

Spela med hickoryklubbor och historiens 
vingslag förstärks! När du bokar hickorypaket 
får du låna klubbor. Du svingar omedvetet 
lugnare, får bättre längdkontroll och det 
karaktäristiska smackjudet hörs när du 
träffat rätt.

Missa inte!
En golfupplevelse utöver det 
vanliga. Topprankad för banans 
estetik av Golf Digest.
LinksGolf is GolfPassion.

Antal hål 18, varav två hål topp-100,   
 enligt Svensk Golf
Boende  ja, rent, skönt och bekvämt  
 på banan 
Husvagnsparkering   ja, med el
Bastu/Relax ja
Restaurang ja, en av arton utvalda   
 Golfilicious restauranger
Bistro Ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfshop ja

0485-665 995 
info@linksgolfoland.se.
www.linksgolfoland.se

LinksGolfÖland



64

HäR SLÅR EN GäRNA TANKEN: ”Vad fanns här 
förr?” 1725 anlades ett järnbruk där det idag 
finns klubbhus och parkering. I 180 år bedrevs 
här en framgångsrik järnbruksverksamhet. 
Här har det med andra ord slagits järn i 
flera hundra år.

Isaberg GK har två fina golfbanor, västra  
och östra, som genom åren fått många lovord 
och åtskilliga gånger har rankats högt i olika 
omröstningar. 

2018, 2017 & 2016 rankades östra banan 
som Sveriges bästa golfbana av Golfhäftets 
besökare. Västra banan har rankats på 4:e, 
2:a och 3:e plats under dessa år.

Isaberg – historia och framtid
Isaberg har en av Sveriges vackrast belägna golfbanor – terrängen är lagom 
kuperad, mjuka fairways omgivna av stolta furor, gröna kullar med liljekonvaljer 
och vackra enebuskar. Och Nissan med det imponerande fallet och vilda forsen. 
Att Isaberg GK har blivit utsedd till Sveriges bästa golfbana 3 år i rad av golfarna 
själva är inte så konstigt.

Isaberg Golfklubb 
Missa inte!
2018, 2017 & 2016 rankades Östra 
banan som Sveriges bästa golfbana 
av Golfhäftets besökare. Västra banan 
har rankats på 4:e, 2:a och 3:e plats under dessa år.

Antal hål 36, samt korthålsbana
Boende  ja, 6 stugor och 3 lägenheter 
Husbilsparkering    ja, 10 elplatser, 150 kronor/dygn
Bastu ja, i klubbhuset
Restaurang ja, nyrenoverad golfkrog   
 med stor uteservering som   
 har utsikt över banan
Kiosk ja, 2, på västra och östra banan
Golfbilar ja,  13, förbokas via receptionen
Golfvagnar ja, 3-hjulingar cirka 50 st
Golfshop ja, Isaberg Golf Academy
Studio ja, Isaberg Golf Academy

0370-33 63 30
info@isaberggolf.com 
www.isaberggolf.com

östra banan har under åtta år varit värd för  
Swedish Golf Tour Isaberg Open hosted by 
Patrik Sjöland. 

Klubben har sex stugor samt tre lägen-
heter till uthyrning. Totalt kan 54 personer bo 
över. Dessutom har klubben 10 elplatser för 
husbilar/husvagnar. Golfkrogen är precis ny-
renoverad och erbjuder god mat från morgon 
till kväll. På klubben finns dessutom Isaberg 
Golf Academy som drivs av Erik Andersson. 

Om man vill kombinera sin vistelse med 
andra aktiviteter så byggs det under våren 
en Padelbana som beräknas stå färdig under 
maj månad.

SmÅlaNd
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KALMAR GOLFKLUBB sätter medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rummet.

Kontinuerlig utveckling är klubbens främsta 
ledord vilket gör att det alltid är värt ett besök.

Båda banornas första tee och driving range 
ligger alldeles intill klubbhuset – här har du 
nära till allt. Med en välsorterad golfshop och 
en restaurang som alltid rankas i topp bland 
golfrestauranger i Sverige kommer du trivas. 
Den Gamla Banan har alltid varit ett kvalitets-

Kalmar Golfklubb – nytt klubbhus 2017

begrepp i Golfsverige, och är känt för ett första 
slag över Kalmarsund framför restaurangens 
stora uteterrass. Den Gamla Banans sträckning 
är av mästerskapskaraktär,  och med green-
områden skapade av Pierre Fulke 2009 utgör 
den en spännande utmaning. 

Den Nya Banan som karakteriseras av 
tallridåer har reviderats av klubbens bästa 
spelare genom tiderna Joakim Haeggman och 
Åsa Gottmo – hål 9 och 10 bär deras signatur.

Kalmar Golfklubb grundades 1947 och är känd för sin vackra miljö och höga kvalitet. Klubben firade sitt sjuttionde 
år 2017 med att inviga ett helt nytt klubbhus. Här bjuds du magisk utsikt över Kalmarsund samtidigt som du äter 
lunch och kan spela två banor med helt olika uttryck – allt i toppkvalitet.

Missa inte!
Att äta lunch eller ta en öl på 
terrassen med utsikt över hela 
Kalmarsund. Det är livskvalitet!

Antal hål 36
Boende  ja, hotellpaket erbjuds 
 med flera hotell centralt 
 i Kalmar – 7 kilometer från   
 banan
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja, med stor terrass  med   
 utsikt över Kalmarsund och  
 första tee på Gamla banan
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0480-47 21 11
reception@kalmargk.se
www.kalmargk.se

Kalmar Golfklubb 

Missa inte!
Att spela ett varv på Sveriges 
kanske häftigaste korthålsbana.

Antal hål 18, samt 9 korthål
Boende  ja, flera olika golfpaket, 
 se hemsidan 
Restaurang/Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0383-183 10
info@vetlandagk.com
www.vetlandagk.com

Vetlanda Golfklubb

BANAN äR EN BLANDNING mellan skogs- och 
parkbana där alla kategorier av golfare kan 
få uppleva klubbens motto “Upplevelse och 
spelglädje”. 

2015 invigdes och öppnades Vetlanda 

VETLANDA GOLFKLUBB – upplevelser och spelglädje
Golfbanan är belägen i Östanå fritidsområde 2,5 kilometer från Vetlanda centrum. 
Klubben har en 18-hålsbana i vacker småländsk natur intill Emån och sjön Grumlan. 

GK:s nybyggda 9-håls korthålsbana. Sveriges  
vackraste och häftigaste? Ja det tycker många  
besökare och det kommer kanske även du 
att tycka. Här hittar såväl nya golfare samt 
etablerade golfare en utmaning.

På anläggningen finns en av Smålands största 
och mest välsorterade Golfstore-butiker. 
Givetvis finns också en restaurang här. Den 
har fullständiga rättigheter med en tillhörande 
uteplats i vacker småländsk natur.
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SEDAN 1963 HAR familjen Edberg drivit 
verksamheten med stor kärlek och omsorg 
och har genom åren utvecklat Hooks Herrgård 
till en fantastisk anläggning.

Det strategiska läget på Hooks Herrgård 
är perfekt för konferens, företagsgolf eller en 
golfhelg med vänner. Det är bara några tim-
mars bilfärd oavsett om du kör från Stockholm, 
Göteborg eller Malmö. Väl framme kan du 
låta bilen stå, och njuta av bra golf, god mat, 
mysigt boende och ett härligt spa. 

BÅDA BANORNA äR POPULäRA bland gäster 
och medlemmar. 

Som namnet antyder är Parkbanan öpp-
nare, 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. 

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

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

Dessutom finns en fantastisk spaanlägg-
ning intill herrgården. Varför inte kombinera  
ditt golfpaket med spaentré för att kunna 
krypa ner i sköna bad efter rundan. Här kan 
du njuta av bastulandskap med upplevelse-
duschar, varma och kalla källor, kneipp och 
swimmingpool. Det finns också utrymme för 
träning, i grupp eller på gym, samt sköna 
behandlingar.

PÅ HOOKS HERRGÅRD bor du endast en wedge 
från golfbanan och avnjuter utsökta måltider 
med fantastisk utsikt över den rofyllda sjön. 
Med 103 rum, 240 bäddar, 20 moderna kon-
ferenslokaler, 1 300 kvm spa och två golfbanor 
finns det gott om plats för alla. Här finns alla 
möjligheter till ett skönare liv.

Hooks Herrgård

Hooks Herrgård – ett slags skönare liv

Visste du att!
Hooks Herrgård ligger 3 mil 
söder om Jönköping. Här spelas 
över 50 000 golfrundor per år på 
två banor och du bor 100 meter från första tee.

Antal hål  36 
Boende  ja, golfpaket med boende  
  i hotellrum              
Husbilparkering  Ett fåtal platser på anlägg- 
  ningen. En fullutrustad   
  camping finns 2 km bort
Spa/Gym  ja
Restaurang ja, golfrestaurang samt   
  restaurang i herrgården 
Kiosk  ja, efter nio hål
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop   ja
Studio  ja

0393-210 80
info@hooksherrgard.se
www.hooksherrgard.se
Tidsbokning 0393-214 20
www.hooksgk.se

SmÅlaNd
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PÅ KLUBBEN FINNS allt du kan tänkas behöva 
för din golf. En förstklassig 18-hålsslinga, 
en fullsorterad PQ-shop, ett av Sveriges 
modernaste Fittingcenter i samarbete med 
Callaway, övernattningsmöjligheter och en 
9-håls pay and play-bana av hög kvalitet. 

Passa även på att njuta av en god lunch 
på Golfrestaurangen ”Ryds Mat”. Du kan 
välja att sitta inomhus eller på någon av ute-

Skinnarebo 
– golfarens val, klubbarnas förebild, 
värnar om hela familjen
Strax utanför Jönköping ligger Skinnarebo G&CC. Skinnarebo Golf är en 
naturlig skogsbana med bara tio minuters bilresa in till centrala Jönköping. 

platserna, där du till exempel kan se inspelet 
på det vackra 18:e. 

På Skinnarebo Golf & Country Club väntar 
en underbar bana, fyra nya stugor på banan
med sammanlagt 16 bäddar och en fräsch  
uppställningsplats med egen dusch och toalett 
i direkt anslutning. 

Här får du alltid fin service med ett positivt 
bemötande. 

SmÅlaNd

Missa inte!
Fyra stugor för övernattning 
som komplement till 
uppställningsplatsen för husbilar. 

Antal hål 18, samt 9
Boende  ja, 4 stugor
Husbilsparkering    ja, med el samt egen dusch 

och toalett
Spa/Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

036-690 75
skinnarebo.golf@telia.com
www.skinnarebo.nu

Skinnarebo G&CC
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WIREDAHOLM äR EN golf- och konferens-
anläggning, vackert beläget vid Vireda- 
holmssjön 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 
inslag. Du kan även koppla av i baren, som 
har ett gediget utbud av avec. Varför inte testa 
någon av de drygt 160 sorters Calvados som 
finns i samlingen? 

På anläggningen finns 46 bäddar fördelat 

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!

på 21 dubbelrum och ett större hus med 
plats för fyra personer. Hotellrummen ligger 
i direkt anslutning till huvudbyggnaden med 
restaurang och uteservering. 

Banan är en naturskön park- och skogs-
bana, som ger dig 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. 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 Missa inte!

På Wiredaholm finns 
Skandinaviens största 
Calvadossamling! Provning kan 
bokas i samband med er vistelse.

Antal hål 18, samt 9 korthål
Boende  Ja, 46 bäddar
Husbilsparkering    ja, med el
Spa/Gym bastu vid badplats
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk enbart kaffe, ingår i greenfee 
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja, 50
Golfshop förbrukningsartiklar, 
 bollar och handskar

0390-311 40
info@wiredaholm.se
www.wiredaholm.se

Wiredaholm Golf & Konferens 

SmÅlaNd
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Missa inte!
Sand Golf Club är en unik
linksbana som ligger mitt i
inlandet, bara 12 kilometer från
Jönköping med fantastiska greener
från tidig vår till sen höst.

Antal hål  18
Boende  ja, golfpaket från 1495 kronor,  
  boende, frukost, 2- rätters 
  middag, fri hyrvagn och 
  18 hål golf
Gym  ja
Restaurang  ja, Uppmans kök med terrass 
  vid 18:e green
Golfbilar  ja
Hyrset  ja
Grästee på rangen Ja
Golfshop ja
Golfpro Ja

036-308 308
info@sandgolfclub.se
www.sandgolfclub.se

Sand Golf Club

DE VäLRENOMMERADE golfbanearkitekterna 
Arthur Hills och Steve Forrest fick uppdraget 
att designa denna unika skapelse. De fick till-
gång till en plats med ren sandjord som ger 
den ultimata förutsättningen för att bygga en 
högklassig linksbana av bästa internationella 
USGA standard.

Sand har fem olika tees 46, 52, 57, 63 och 
67 vilket ger alla spelare möjlighet att välja 
sin egen utmanande golfupplevelse. Banan 
mäter från 4 540 meter till 6 670 meter och 
har redan fått flera fina  utmärkelser under 
sin relativt korta livslängd.

Bo bekvämt på golfbanan i någon av de 
63 bäddarna. Välj att bo på Golfhotellet eller 
på Herrgården.

I Golfhotellet är det moderna dubbelrum 
med balkong och utsikt över 12:ans fantas-
tiska golfhål. 

Sand Golf Club 
– bo, spela och njut av en anläggning utöver det vanliga

Här sover du i bekväma enkelsängar som 
lätt kan sättas ihop till dubbelsäng. 

Du kan även bo mysigt i  herrgården där det 
på  varje våningsplan finns gemensam dusch 
och wc. Kylskåp finns om du önskar förvara 
matvaror eller dylikt. På övervåningen är  
det  ett samlingsrum med soffa och fåtöljer.

Båda byggnaderna ligger i anknytning till 
klubbhus, restaurang, första tee och range. 
I samtliga rum finns tv och trådlös internet-
uppkoppling och som hotellgäst har du till-
gång till klubbhusets faciliteter såsom bastu, 
gym, relax, loungeavdelning och restaurang.

Klubbhuset är modernt inrett med stora 
ytor och ljuvlig stämning. Det består av re-
ception, restaurang med en härlig terrass, 
fina konferensmiljöer, trendig golfbutik samt 
bastu och gym. 

En perfekt plats att umgås på efter rundan.

Sand Golf Club öppnades 2005 då ett par entusiastiska entreprenörer beslutade 
sig för att omvandla en gammal potatisåker till en av nordens bästa golfbanor.

SmÅlaNd
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PETER BILLBERG TOG över klubbens konkurs-
bo 1996. Redan då kläckte han idén om att 
bygga bostäder vid den klassiska banan i 
Västervik.

Efter en långsam start har saker och ting 
accelererat över de senaste åren.

2002 ville den dåvarande ägaren sälja 
marken och Peter och kollegan Joakim Sabel 
slog till.

Vad de då inte visste var att det skulle 
dröja ytterligare 16 år innan de kunde sätta 
spaden i marken.

– Det första motståndet man får kommer 
alltid från miljövänner, och då får man gå 
igenom och dokumentera fauna och flora. Vi 
hade bland annat en rödlistad hasselsnok, och 
det var något vi fick ta hand om, berättar Peter.

Västerviks Golfklubb 
– bostäder, två nya hål och en moderniserad driving range
En av Sveriges mest populära golfbanor har fått ett ansiktslyft. Det har inte bara öppnats upp bostäder till upp 
emot 2 000 personer – på Västerviks Golfklubb har man även fått två nya hål och en moderniserad driving range.
– Du kan vara lugn, vi har tagit hänsyn till var slicen hamnar, skojar klubbens ägare Peter Bilberg

Detta var så klart bara början på en lång 
rad logistiska och byråkratiska processer, 
bland annat gick man igenom hela fem olika 
planarkitekter innan det 2017 äntligen blev 
dags att börja bygga.

När det väl blev dags var planen att bygga 
snabbt. Ett projekt som för många hade 
tagit upp till 15 år – det handlar trots allt om  
260 000 kvadratmeter mitt inne på en golfbana 
– färdigställdes här på en femtedel av tiden.

– Vi har sparat mycket tid, och det blir 
ingen arbetsplats för de som flyttar hit. Detta 
är också en del av vad som gör att vi kan 
finansiera bygget, säger Peter.

Den Sune Linde-designade golfbanan i 
Västervik är den nionde mest spelade i 
landet och en plats där kändisar som Joakim 

 Haeggman, Jarmo Sandelin och Mats Hallberg 
ofta svingar loss.

Men banans största tillgång är att den är 
en traditionell golfbana som ligger vid vattnet 
och mitt i en sommaridyll som under hög-
säsong likt Torekov, Båstad och Falsterbonäset 
dubblar antalet invånare. Och från och med i 
vår så kommer alltså alla dessa besökare att 
bli bjudna på något lite extra.

Driving rangen har byggts om och från 
och med våren kommer man att kunna slå 
utslag från tre olika positioner med höjderna; 
330, 230 och 130 centimeter över markytan.

– Det gör att man kan slå från tre olika 
nivåer, dessutom kommer vi ha både natur- 
och konstgräs.

Medan du står på utslagsplatserna ser du 
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Missa inte!
Ny moderniserad driving range 
med spännande faciliteter.

Antal hål 18, samt övningsområde
Boende  ja, hus med 10 bäddar,   
 endast 50 meter från range,  
 pris 2 000 kronor per natt för  
 hela huset
Husbilsparkering    ja, gratis husvagnsparkering 

vid spel
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0490-324 20
kansli@vasterviksgolf.se
www.vasterviksgolf.se

Västerviks Golfklubb

ut över ett månlandskap med riktiga greener. 
Det är bara att sikta och slå.

230 meter bort finns två stänger som 
påminner ett amerikanskt fotbollsmål där 
du kan försöka trä dina drives.

– Vi tror mycket på att ett attraktivt trän-
ingsområde lyfter vår medlemsrekrytering 
och juniorverksamhet, säger Peter innan 
han berättar om förändringarna på banan.

– Vårt första hål har alltid varit lite klurigt. 
Det är banans svåraste hål, och det har vi 
gjort om nu för att det ska bli lättare och att 
man ska se havet direkt. Som vi ser det så gör 
ettan och 18:e tillsammans med bemötandet 
i klubbhuset en stor del av helhetsintrycket.

Ombyggnaden av de nya hålen kommer 
att vara klar i maj.

Det handlar alltså om ett jätteprojekt. Det 
första och bästa av sitt slag i Sverige, sägs det.

Det alla nu frågar sig är så klart hur det 
kommer att bli när allt är färdigt.

– Man märker det och känner av det, men 
det blir inte som i USA där du kan slå in i husen 
vid sidan av banan. Men det är klart att det 
kommer att ändra karaktären på banan en 
del. Men du kan vara lugn, vi har tagit hänsyn 
till var man kan hamna när man slicar, skojar 
Peter och tillägger:

– Du kan se golfbanan från varenda ett 
av husen.

Peter Billberg och hans kolleger hoppas 
den nya stadsdelen ska locka både Väster-
viksbor, Linköpingsbor och stockholmare 
att flytta ut till den idylliska skärgårdsmiljön 
vid golfklubben.

Här erbjuds allt från arkitektdesignade 
villor till radhus och bostadsrätter.

Du kan också köpa en tomt och designa 
ditt hus precis som du vill.

– Tomterna är på 1 256 till 3 000 kvadrat-
meter, där finns möjlighet att bygga ett hus. 
Man kan välja vilket hus som helst och så får 
man utsikt mot havet, säger Peter.

– Priset ligger från 1,7 miljoner till 2,5. Man 
skulle kunna säga att det påminner om läget 
husen på Falsterbos tredje hål har. Ungefär 
så ligger husen här.

Om du tycker det är ”lite mycket” att 
investera i ett nytt arkitektritat hus är man 
på Västerviks Golfklubb mer än glada för 
ditt besök.

Planerar du att stanna över natten finns 
klassiska Gränsö slott, känt som en av Sveriges 
bästa spa-anläggningar bara fem minuter 
från banan och på Slottsholmen erbjud-
er man exklusiv restaurang och boende i  

lägenhetsform en liten cykeltur bort.
– Och så har vi ju tio bäddar här på klubben 

och ett fint och mycket populärt golfpaket vi 
erbjuder tillsammans med Centralhotellet i 
Västervik, avslutar Peter.
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Oskarshamns Golfklubb ligger i ett av Sveriges mest solsäkra områden. 
Här kan du njuta av golf, avslappnad atmosfär och god mat i en vacker 
skogs- och parkmiljö.  Den välskötta banan med erkänt fina greener är 
lätt kuperad och det är korta avstånd mellan hålen.

oskarshamns gk 
– omtanke, gemenskap, kvalitet

OSKARSHAMN äR EN trivsam stad vid vattnet 
som erbjuder ett rikt restaurangliv. Här finns 
stoltheter som världens bästa konditor Anders 
Oskarsson på Nilssons konditori och världens 
längsta soffa i hamnen. 

Oskarshamns Golfklubb bildades 1973 
och har byggts ut och förbättrats över tid. 
18 hål stod klara 1986 och invigdes av tung-
viktsmästaren Ingemar Johansson. Sedan 
några år har klubben ett nära samarbete 
med före detta världsspelaren Pierre Fulke, 
numera golfarkitekt och kommentator. 

Utvecklingsarbetet har fortsatt med Pierre 
inför 2019. Tre greenområden har fått ett lyft 
med justerade greenytor och bunkrar, samt 
träpalissader i dammkanterna. Under 2019 
kommer fokus att ligga på att ytterligare 
höja konditionen på de redan fina spelytorna.

Klubben har med hjälp av bland annat 
Allmänna arvsfonden byggt en riktigt läcker 
korthålsbana ”design Pierre Fulke” om 6 hål. 
Korthålsbanan är anpassad för funktions-
hindrade och juniorer, men alla är välkomna. 

För gäster med husbil eller husvagn finns 
12 platser med eluttag i nära anslutning till 
klubbhus och första tee. Klubben samarbetar 
med flera hotell i Oskarshamn som paketerar 
detta med mat och övriga upplevelser. På 
Oskarshamns GK finns  en välsorterad shop 
som är ansluten till kedjan Golfstore och 
erbjuder även kurser och privatlektioner 

med välutbildade PGA-tränare. 2019 sker 
en nystart med nya krögare i restaurangen, 
med husmanskost och nyttiga alternativ som 
specialitet.

Missa inte!
För mer information 
om golfpaket se 
www.oskarshamnsgk.com/gäster.

Antal hål 18, samt 6-håls kortbana
Boende  ja, samarbete med flera   
 hotell i Oskarshamn
Husbilsparkering ja, med el
Båthamn ja
Bastu ja
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0491-940 00
info@oskarshamnsgk.com
www.oskarshamnsgk.com

Oskarshamn GK

Hotel Corallen
– havsnära avkoppling

Hotel Corallen

Golfpaket 
Övernattning i dubbelrum med havsutsikt, 
greenfee, frukostbuffé, tillgång till 2 stycken 
spa- och relaxavdelningar. 
Pris: från 850 kr/person

Golfpaket med 3-rätters middag
Övernattning i dubbelrum med havsutsikt, 
greenfee, frukostbuffé, tillgång till 2 stycken 
spa- och relaxavdelningar, samt 3-rätters middag.
Pris: från: 1 215 kr/person

0491-76 81 81
info@hotelcorallen.se
www.hotelcorallen.se

BEST WESTERN HOTEL CORALLEN ligger cirka 
en mil från Oskarshamns Golfbana och erbjuder 
olika golfpaket som ger en total upplevelse av 
fantastiskt spel och skön avkoppling.

Som golfgäst erbjuds du boendepaket med 
fräscha rum och gott om plats. Många rum har 
egen uteplats eller balkong. Dessutom får du fri 
tillgång till två spa- och relaxavdelningar med 
en havsvattenpool, ett varmkar, en infraröd 
bastu, en ångbastu och en vedeldad bastu, 
samt ett multigym där du kan träna. 

Här finns också WiFi, kaffe och parker-
ing utan extra kostnad. Hotellet ligger lugnt 
placerat vid havsbandet med fantastisk utsikt.

Passa på att låna en cykel för en liten tur i 
de fina omgivningarna. Här upplever du det 
bästa av Oskarshamn och Småland!
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HALMSTAD GOLFKLUBB är beläget i vackra 
Tylösand och bildades redan 1930. Klubben har 
två banor, Norra banan & Södra banan, och 
sprudlar av aktivitet från säsongsstart ända 
till vintern. Halmstad Golfklubb är naturlig del 
av sommaren i Tylösand och ligger bara en 
bra drive från en av Sveriges bästa stränder. 
Banorna håller utomordentligt skick från 
säsongsstart och är ett måste för alla som vill 
uppleva något speciellt i Golfsverige. 

NORRA BANAN är känd som spelplatsen för 
de största mästerskapen. På senare tid kan 
nämnas 2007 års Solheim Cup, som var en 

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

alldeles speciell upplevelse och innebar ett 
stort lyft för banorna. 2011 och 2015 genom-
fördes Europamästerskapen för amatörer på 
Norra banan, som prisades av spelare såväl 
som ledare för dess fina naturupplevelse 
och utmanande karaktär.

SöDRA BANAN är ett utmärkt komplement 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 medlemskap med ungefär 
2 300 personer registrerade. Den förväntade 
kötiden är cirka 12-15 år och påvisar Halmstad 

Golfklubbs starka attraktionskraft. 
Här finns också en stor juniorverksamhet 

med över 320 ungdomar i träning varje 
år. På Halmstad Golfklubb hittar du en av 
Sveriges största on course-shopar med ett 
utbud som är svårt att matcha. Restaurangen 
utsågs 2012, 2013, 2014 och 2015 till ”Årets 
Golfkrog” och serverar den bästa maten som 
går att finna på Sveriges golfklubbar.

Visste du att!
2015 utsågs Halmstad
Golfklubb till ”Sweden´s Best
Golf Course” av World Golf Awards.

Antal hål  36
Boende   ja, Hotel Tylösand
Spa/Gym  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 12
Golfvagnar ja, 100
Golfshop  ja
Studio  ja

035-17 68 00
info@hgk.se
www.hgk.se

Halmstad Golfklubb

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfpärla 

HallaNd
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HäR FINNER NI ett mycket trevligt boende i 
boutiquestil i familjär och lantlig miljö med 
endast 16 bäddar. Anläggningen erbjuder fina 
aftergolf-aktiviteter som bastu och biljard. 

Endast ett stenkast bort hittar ni den idyll-
iska sjön Grimsjön som bjuder in till sköna 
eftermiddagsbad och tid för återhämtning.

 Med gångavstånd till första tee på Var-
bergs östra och dess träningsområden har 
du alltid nära till golfen. östra banan är en 
vacker skogs-och parkbana vid den trolska 

Varbergs Golfklubbs Östra bana ligger bara 11 kilometer utanför härliga Varberg 
på västkusten i Halland. Med boende i härlig lantlig miljö bör närheten till 
surfstaden Varberg utnyttjas, som är en av Sveriges trevligaste städer.

Grimsjön. Utmaningen här är små ondulerade 
greener och på sina ställen smalt från tee. 

Varbergs Västra når du efter en biltur 
på 15 minuter och banan har istället som 
signum stora greener och ligger i en natur 
med hedkaraktär. 

När det blåser på Västra banan blir det 
en riktig utmaning att hålla ihop spelet och 
komma in med ett gott resultat. 

Här finns även bra träningsområden med 
egna bollar och en korthålsbana.

Varbergs GOLFKLUBB
Varbergs Golfklubb

Missa inte!
En av Hallands trevligaste
och största golfanläggningar. 

Antal hål  36
Boende   ja, hotell på båda banorna
Restaurang  ja
Golfbilar   ja, 8+7 (östra)
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja, Västra Stor, Östra bas
Studio  ja, Västra 

+46 340 480 383
www.varbergsgk.se

HäR FINNS VERKLIGEN möjligheter att välja 
något som passar alla kategorier av golfare, 
oavsett spelstandard. 

I det vackra klubbhuset hittar du recep-
tion, välsorterad golfshop – ansluten till 
Golfstore, restaurang, omklädningsrum och 
konferenslokaler. 

Björnhults GK erbjuder bra träningsmöj-
ligheter både för det korta och långa spelet. 

Björnhults Golfklubb bildades 1999 och ståtar i dagsläget med 36 hål, 
fördelat på en 18-hålsbana en 9-hålsbana samt en 9-håls pay and play-bana. 

Du väljer själv om du vill slå från gräs eller 
mattor. 

Banan är av seaside-karaktär, lätt att gå 
men låt inte det öppna landskapet lura dig, 
vatten är i spel på många hål och då banan 
ligger endast två kilometer från kustlinjen är 
vinden oftast en faktor att räkna med. 

Här på Björnhult sätter man trivseln främst 
för att bjuda på härlig dag på Björnhults GK.

Björnhults GOLFKLUBB  
– här sätter man trivseln främst

Björnhults Golfklubb

Missa inte!
En av Hallands trevligaste
och största golfanläggningar. 

Antal hål  36
Husbilsplatser med el ja, 10
Boende   ja, flera samarbetspartners
Restaurang  ja, som även fungerar som  
   kiosk efter nionde hålet
Golfbilar   ja, 6 förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja
Padelbana  ja, bokas via MATCHi eller  
   telefon

0346-71 44 30
info@bjornhultsgk.se
www.bjornhultsgk.se
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Kungsbacka gk
– park, seaside och skog

Best Western Hotell Halland

Best Western
Hotell Halland

Golfpaket per person:
1 övernattning & 1 greenfee 1 450 kronor
1 övernattning & 2 greenfee 2 050 kronor
2 övernattningar & 2 greenfee 2 800 kronor
2 övernattningar & 3 greenfee 3 400 kronor

Det finns också kombinationspaket och tillägg.

Se www.hotellhalland.se och klicka på 
Golf i Kungsbacka.

0300-775 30
info@hotellhalland.se
www.hotellhalland.se

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

Här kan du njuta av en hotellupplevelse i 
särklass i de helt nyrenoverade lokalerna, där 
även restaurangen RUM35 har genomgått en 
omfattande förnyelse. 

Hotellet har perfekt läge i Kungsbackas 
charmiga innerstad och kan erbjuda golfpaket 
som kan bokas en eller flera nätter och med 
en eller flera greenfee inkluderat på några av 
Kungsbackas utmärkta golfbanor.

Golfpaketen skräddarsys utifrån längd på 
vistelse, val av banor och antal rundor.

I golfpaketet ingår alltid en härlig frukost- 
buffé, fri Wifi, tillgång till bastu och fri  
parkering, i mån av plats, 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 även tillgång till 
shopping i världsklass.

Missa inte!
Kungsbacka har under de 
senaste 49 åren stått värd för 
många tävlingar av hög klass.
Senast var det Nordea Tour Championship 2012 
samt Barngolfen 2018 & 2019.

Antal hål 27, samt 9 korthål
Boende  ja, golfpaket på Best Western  
 Hotell Halland
Husbilsparkering   ja
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja, 60
Golfshop ja
Studio ja

031-93 81 81 
kansli@kungsbackagk.se
www.kungsbackagk.se

Kungsbacka GK
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KUNGSBACKA äR DEN äldsta av de sju banorna 
som finns i kommunen och har under de senaste  
49 åren stått värd för många tävlingar av hög 
klass. Senast var det Nordea Tour Champion-
ship 2012 hosted by Fredrik Jacobson och 
Barngolfen 2018 och 2019.

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 överhuvudtaget kan 
hitta i Europa. Åtta hål har parkkaraktär, sex hål 
har seasidekaraktär och fyra hål spelas bland  
skog och berg. Anläggningen förfogar även 
över en 9-hålsslinga (par 36) med park- och 
skogskaraktär, samt en 9-håls korthålsbana,  
en driving range med ett av Sveriges största 
gräsutslag (150 meter långt). 

På Kungsbacka GK hittar du också en av 
Sveriges bästa golfrestauranger och en väl-

sorterad shop. Kungsbacka GK är variationen 
du aldrig tröttnar på!

Kungsbacka GK erbjuder dig en förstklassig upplevelse där du får känna 
på allt från lummig skogs- och parkbana till vindpinad seaside. En njutbar 
golfbana med variation du aldrig tröttnar på!

götEborg
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BO PÅ HOTELLET med vacker natur och golf 
direkt utanför dörren. Njut av vällagad mat. 
Rekreation, friskvård och aktiviteter för hela 
familjen. öijared Resort är en plats att samla 
kraft på. 

Klubbhuset som är ritat av Gert Wingårdh 
är unikt i sin karaktär och på det gräsklädda 
taket finner du första tee på Parkbanan. 

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

Gamla Banan invigdes 1960, renoverades 
2009 med ny design av Pierre Fulke. Den har 
en läcker layout, fantastiska greenområden 
och snabba, fina krypvensgreener som är 
ordentligt ondulerade på de flesta hål. 

Nya Banan invigdes 1970 och är en tradi-
tionell svensk golfbana i form av en öppen 
skogs- och parkbana med stor variation, där 

Öijared Resort – en egen värld
I en naturskön miljö omgiven av skog och sjö ligger Öijared, endast 30 kilometer nordost om Göteborg. 
Sveriges största golfanläggning med tre 18-hålsbanor och en elbelyst multigolfbana. 

varje hål har sitt eget rum. Banan får betraktas 
som medellång och medelsvår. Hålen vid sjön 
bjuder på de vackraste vyerna. 

Multigolfbanan som öppnar i juni 2019 har 
ett spännande innehåll såsom golf, footgolf 
och discgolf.

HOTELLET ERBJUDER 34 rum och upp till 
200 bäddar. Alla rum har två sovrum. Ett 
med dubbelsäng och ett med två platsbyggda  
våningssängar. Du som gäst kan tack vare 
denna flexibilitet påverka priset och få mycket 
prisvärda golfpaket. 

På öijared finns Nordens största och mest 
högteknologiska golfstudio och PGA-utbildade 
golfinstruktörer finns redo att hjälpa dig med 
utvecklingen av din golf. 

På anläggningen finns även konferens-
möjligheter, relaxavdelning med gym, bastu 
och pool, samt en restaurang med utsikt över 
de vidsträckta golfbanorna.

Öijared Resort

Missa inte!
Utöver golf, erbjuder Öijared 
motionsspår där du kan cykla 
mountainbike, jogga eller promenera. 
Avsluta dagen med en avkopplande stund i relax-
avdelningen, som har både pool och bastu.

Antal hål 63, tre 18-hålsbanor och en  
 multigolfbana
Boende ja
Husbilsparkering ja
Pool och bastu ja
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Golfstudio ja

0302-373 00
www.oijared.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 7 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 12, en av Golfsveriges 
tuffaste par-3:or!

KLUBBEN HAR STÅTT som värd för kvalet 
till Europatourtävlingen Nordea Masters 
och har arrangerat flera internationella 
tävlingar genom åren.

Golfrestaurangen har fullständiga rättig- 
heter och en stor uteservering med fantastisk 

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.

utsikt över golfbanan och havet. Vill man lyxa 
till det med en gourmetmiddag ligger Villa 
Sjötorp, en restaurang som är representerad i 
White Guide såväl som i Sveriges Bästa Bord, 
granne med golfklubben.

EN äKTA OCH GENUIN upplevelse får ni till-
sammans med Musselbaren 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.

Hitta hit!
Lyckorna ligger i Ljungskile,
40 minuter från Göteborg längs
E6. Från Oslo tar bilresan knappt
tre timmar.

Antal hål  18, samt korthålsbana,
  pay and play, och fullängd  
  drivingrange
Boende  ja, hotellpaket erbjuds med  
  flera närliggande anläggningar
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang  ja, med rättigheter och stor  
  uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop  ja

0522-201 76
info@lyckornagk.se
www.lyckornagk.se

Lyckorna Golfklubb

Villa Sjötorp.
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TJöRNS GOLFKLUBB äR EN bana som är 
vacker på utsidan, spelas på insidan och 
går i ”berg och dalar”. Golfbanan är belägen 

mitt på Tjörn och från klubben är det nära 
till kustsamhällen, sevärdheter, restauranger 
och salta bad.

 Tjörns Golfklubb har blivit en klubb med 
hög trivselfaktor och med banpersonal som 
upprätthåller den höga kvaliteten på banan.

Klubbens vackra bana, mitt på Tjörn, 

Tjörns GK

De salta vindarna, det otämjda havet och de storslagna vyerna inbjuder till både nytänkande och inspiration. 
Här finns alla möjligheter till energifyllda upplevelser, oavsett om du vill spela golf eller bara behöver komma 
bort och ladda batterierna. 

golf i södra bohuslän

Tjörns Golfklubb.

Stenungsund Golfklubb.

inbjuder till rundor med lagom utmaning 
för alla kategorier. 

Det är en 18-håls skogs- och parkbana med 
varierad terräng. Det kuperade bohuslänska 
landskapet bjuder på spännande och ibland 
teknisk krävande hål. Den taktiske spelaren 
belönas oftast mer än den långtslående. 

boHUSlÄN



79

Banan brukar ofta öppna tidigt på säsongen, 
eftersom det omgivande vattnet hjälper till 
att ordna milt vårväder och fina greener.

 Tjörns Golfklubb är idag störst i Bohuslän 
med sina cirka 1 700 medlemmar. Klubben 
har en gemytlig atmosfär, med sin mix av 
fritids- och åretruntboende medlemmar 
på Tjörn.

 Vackra vyer med både bondlanskap, 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.

BANAN RITADES ursprungligen av Peter  
Nordwall, och är omdesignad av Christian 
Lundin under 2015/2016. 

Banan har generös plats mellan hålen och 
slingrar sig runt Anråsån, vars dalgång är 
känd för sitt rika växt- och djurliv. 

Den är av karaktär öppen hedbana. Lay-
outen och det öppna landskapet gör att banan 
är utmanande för alla kategorier golfare.

Ombyggnaden har blivit en succé där de 
flesta väljer att spela en kortare sträckning 
och banan har fått generösa landningsom-
råden och nya spännande greenbunkrar. 
Banan kan spelas alltifrån 4 500 till 6 300 meter 
och har stått värd för såväl EM som JSM.

Klubbens populära restaurang är öppen 
året om och utsågs till Årets Golfkrog 2014.

Stenungsund GK

ORUST GOLFKLUBB äR EN seasidebana med 
linkskaraktär på västra Orust vid Malö Ström-
mar. Här erbjuds  havsutsikt från nästan alla 
hål. Banan har en fantastisk, varierande miljö 
med 4:ans tee och 8:ans green nästan nere 
vid strandkanten. 

Närheten till det varma vattnet i Väster-
havet ger möjligheter till en lång golf- 
säsong. Under tidig vår och sen höst har 

Orust GK

Orust Golfklubb.

Missa inte!
Den trolska stämningen vid 
broarna över ån.

Antal hål 18, plus en korthålsbana
Boende  ja, olika golfpaket erbjuds
Restaurang ja, en mycket populär 
 lunchrestaurang
Kiosk ja, efter 9 hål
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0303-77 84 70
info@stenungsundgk.se
www.stenungsundgk.se

Stenungsund Golfklubb 

banan spelkvaliteter som inte många andra 
banor kan erbjuda. Här hittar du en vacker 
bana som passar alla spelare med såväl lågt 
som högt hcp och samtidigt är utmanande 
för alla kategorier!

I klubbhuset som byggdes 1990 finns en 
välsorterad golfshop och trevlig golfrestau-
rang med utsikt över Evert Taubes besjungna 
Malö Strömmar.

1984 byggdes de första nio hålen och  
banan öppnades formellt för spel den 15 juni 
1985. Svensk Golf utnämnde år 2014 hål 2 till 
ett av Sveriges bästa golfhål, med utsikt över 
Björnsundsfjorden.

Visste du att!
Svensk Golf utnämnde år 2014
hål 2 till ett av Sveriges bästa
golfhål.

Antal hål 18
Boende  ja, olika golfpaket erbjuds
Båtplats ja, 6
Restaurang  ja, utsikt över Malö
  Strömmar
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

0304-531 70
info@orustgk.se
www.orustgk.se

Orust GolfklubbMissa inte!
Det vackra och varierande 
landskapet och den fantastiska 
utsikten.

Antal hål 18
Boende  ja, flera olika golfpaket   
 erbjuds
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, en väldigt omtyckt 
 lunchrestaurang
Kiosk ja, efter 9 hål
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0304-66 09 11
info@tjornsgk.se 
www.tjornsgk.se

Tjörns Golfklubb

SPEKERÖD

boHUSlÄN
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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 
utforskat, 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 hörnet.  
Banan kräver observation av vindriktning  

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.

och spel med “silkeshandskar”. Har du inte  
tämjt vilddjuret i dig kostar det några bergs-
studsar. Rakt taktikspelande lönar sig alltså 
och långtslående kan med fördel reservera 
drivern till hålen 2, 8, 11, 16 och 18 och dess- 
emellan 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 
– med utsikt över klippor och berg

Hitta hit!
Skaftö Golfklubb ligger endast 
30 minuter från Uddevalla och 
endast en kort tur med färja från 
vackra Lysekil.

Antal hål 18
Boende ja, nyrenoverade rum i   
  klubbhuset samt golfpaket 
  i  samarbete med Gullmars- 
  strand och Slipens Hotell 
  och Pensionat
Husbilsparkering   ja, med elplatser i anslutning
  till klubbhuset
Restaurang ja
Kiosk ja, efter hål 9
Golfbilar  ja, 10
Golfvagnar  ja, hyrvagnar finns
Golfshop  ja, fullsortimentsshop med
  alla aktuella märken

0523-232 11
kansliet@skaftogk.se
www.skaftogk.se
www.gullmarsstrand.se
www.slipenshotell.se

Skaftö Golfklubb

Skaftö GK.

Slipens Hotell & Pensionat.

Gullmarsstrand.

boHUSlÄN
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18-HÅLSBANAN PÅ HOLMA är över hela 
spelfältet sådd med rödsvingel. Gräset ger 
en härlig känsla av att man spelar en bana i 
Skottland eller Irland men på Bohuslänsk mark.

Som längst kan banan spelas på 6 351  
meter och konditionen på fairways och greener  
kommer att ge en möjlighet att kontrollera 
bollen som du önskar.

Klubben sätter stor vikt vid att bevara 
det gamla och traditionsenliga kring golfens 
historia, därför har får och lamm ruffen som 
betesmark under sommaren.

Lysekil Holma Golfklubb ligger i närheten 

I Bohuslän och vackra Holma erbjuds en genuin golfupplevelse. Lysekil 
Holma Golfklubb ligger i närheten av Gullmarsfjorden och utmärker sig 
med sin fina natur och närheten till havet. Här kan du spela golf och bada 
på samma plats. 

av Gullmarsfjorden och utmärker sig med sin 
fina natur och närheten till havet. Här kan du 
spela golf och bada på samma plats.

Utöver att spela golf på Holma finns också 
möjligheten att bo på klubbens nyrenoverade 
B&B med bekväma Carpe Diem-sängar och 
kort avstånd till första och 10:e tee.

är du intresserad av golfspel i kombina-
tion med boende erbjuds mycket prisvärda 
golfpaket.

I receptionen serveras en frukostbuffé och 
under dagen går det att få matiga mackor 
med smaker från Bohuslän.

Lysekil Holma GK – en genuin golfupplevelse

Hitta hit!
Holma ligger i Brastad i Lysekils 
kommun, en timme från Göteborg 
och två timmar från Oslo.

Antal hål 18, samt fullängd driving range
Boende ja, nyrenoverat Bed & Breakfast
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang nej, café med servering av   
  lättare luncher m.m.
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6 
Golfvagnar ja, 30 
Golfshop ja

0523-480 40
info@holmagolf.se
www.holmagolf.se

Lysekil Holma GK

boHUSlÄN
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PÅ SOTENäS GOLFKLUBB erbjuds du en oför-
glömlig golfupplevelse kryddad med det 
lilla extra. Sotenäs Golfklubb är en pärla för 
golfspelare. Här finns en 27-hålsbana i topp- 
klass som ger tillfälle till såväl golf- som 
naturupplevelser då banan ligger granne med 
de bohuslänska klipporna vid Västerhavet.

Här finns 17 härliga rum i det nybyggda 
klubbhuset som ligger i direkt anslutning 
till banan. På Sotenäs finns också en härlig 
restaurang, en bar och  tillgång till bastu och 

Golf på Sotenäs 
– så mycket mer än en golfupplevelse
Sotenäs GK ligger drygt två timmar längs E6 söderut från Oslo 
och en timma norr om Göteborg.

utegym. Här finns även Teslas Destinations-
laddare och elladdning för andra fordon. 

I Sotenäs studio har du möjlighet att fila 
på din swing med klubbens Pro.

Efter golfrundan finns mycket att se och 
göra i närheten, som Nordens Ark som är de 
utrotningshotade djurens park, eller kanske 
ta en tur ut till den fantastiska ön Hållö med 
sina släta hällar och Sveriges saltaste vatten.

Vill man hellre stanna kvar i omgivningarna 
finns det gott om fina promenadleder.

Rasta Håby

Boka ett golfpaket med en övernattning
•  en greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK  
 eller Torreby GK
•  logi i trevliga dubbelrum med kabel-TV, dusch  
 och wc
•  middag i den mysiga restaurang samt stor frukost
•  tillgång till bastu & relaxrum
•  köket är öppet 06.00-24.00, öl & vinrättigheter
Från 795 kronor per person i dubbelrum!

0524-232 10
www.rasta.se/haby.htm 

Missa inte!
Boka dina golfpaket i god tid!

Antal hål 27
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering    ja, med el 
Restaurang ja 
Kiosk ja
Golfbilar ja, 15 nya med GPS - förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0523-523 02
info@sotenasgolf.se
hotellbokning@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf. se 

Sotenäs Golfklubb

boHUSlÄN



83

boHUSlÄN

BANAN äR AV semi-seasidekaraktär 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 
det nervkittlande första utslaget sker över  
Anråsälven där den möter havet. På Fjällbacka 
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!

Utmed Anråsälvens mynning breder 
Fjällbackas vackra golfbana ut sig. 

Fjällbacka GK 
– Bohusläns bästa golfupplevelse

Missa inte!
På elva av hålen på Fjällbacka 
GK är vattnet med i spel!

Antal hål 18
Boende  ja, hotell och vandrarhem   
 nära banan
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, välsorterad

0525-311 50
fjallbacka.gk@telia.com 
www.fjallbackagk.se

Fjällbacka Golfklubb

Havsnära 
golfpaket på 
Stora Hotellet 
Bryggan
VID BRYGGKANTEN i det pittoreska fiske-
samhället Fjällbacka ligger boutiquehotellet 
Stora Hotellet Bryggan.

Efter golfrundan väntar en 3-rätters middag 
vid havskanten på Stora Hotellet Bryggan.

Finns det tid över kan vi varmt rekommen-
dera att strosa runt i det pittoreska samhället, 
besöka butiker och gallerier eller ge dig ut 
på äventyr till havs.

Ni övernattar i Bryggans sköna rum i  
klassisk Newportstil eller i Stora Hotellets 
unika rum i Storytelling-stil. På morgonen 
serveras frukostbuffé med havsutsikt.

I närområdet finns fyra golfbanor; Fjäll-
backa GK, Mjölkeröds GK, Sotenäs GK samt 
Torreby GK. Stora Hotellet Bryggan ligger 
cirka 15 mil norr om Göteborg. 

Golfpaket
Förbokad greenfee, 3-rätters middag, övernattning 
samt frukostbuffé.
Pris från 1 995 kronor per person och natt på weekends.

Grupper kan boka golfpaket även på vardagar.  

Stora Hotellet Bryggan
0525-76 50 20
reception@storahotelletbryggan.se

Stora Hotellet Bryggan
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NäRHETEN FöR DE NORSKA golfarna har gjort Strömstad GK till en 
favoritbana i Sverige. Anledningen är en god atmosfär och en golf-
anläggning med 18 hål i bästa kvalitet.

Strömstad Golfklubb bjuder dig en fantastisk vacker upplevelse 
i ett landskap där hålen slingrar sig fram mellan höga klippor i ett 
enastående naturområde. Ibland ställer dessa berghällar till förtret, 
men det händer också att bollen får en lycklig studs och landar på 
green. Det havsnära klimatet gör att du kan spela större delen av 
året på sommargreener.

Passa på och ät en god lunch i lugn miljö på Golfkrogen före eller 
efter rundan. Du väljer mellan en smaklig fisk- eller kötträtt. På kvällen 
rekommenderas ett besök på någon av restaurangerna i hamnen där 
du kan njuta av färska räkor, havskräftor med mera.

Strömstad GK erbjuder tillsammans med hotell och campingar 
golfpaket med en eller 
flera övernattningar. Här 
finns också många an-
dra aktiviteter förutom 
golf. Njut av den vackra 
skärgården och salta 
bad eller unna dig ett 
spabesök på en av norra 
Europas bästa spaanlägg- 
ningar. Du hittar den 
precis intill green på hål 
3. Eller gör ett besök på 
Syd- eller Nordkoster där 
det inte är tillåtet med bil-
trafik utan du tar dig fram 
med cykel eller till fots. 

Här i Strömstad kan du 
spela golf på en av Bohus-
läns allra vackraste banor.

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

Strömstad 
Golfklubb 
– solsäker golfupplevelse

STRöMSTAD SPA & RESORT ligger endast 100 meter från Strömstad 
Golfbana. En härlig, cool resort som kan erbjuda det bästa av 
Bohuslän. 

Kombinera golfspel med avkopplande spa, fantastisk mat och 
miljö. Unna dig en behandling efter en intensiv golfdag och njut av 
uteterassen, endast 10 meter från havskanten. Du får hjälp att boka 
dina golftider i samband med att du bokar ditt paket och vid entrén 
står golfbilar som du enkelt kan hyra. 

Missa inte!
Gör ett besök på Kosteröarna!
Kosterhavets Nationalpark 
ligger precis utanför Strömstad.
Åk med någon av de många dagliga båtarna.

Antal hål  18, samt 3 övningshål
Boende   ja, se golfpaket 
  Strömstad Spa & Resort
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja

0526-617 88
kansli@stdgk.se
www.stdgk.se

Strömstad Golfklubb

 Tips! 

Kombinera ditt golfpaket med en tur ut till Kosteröarna – upplev en 
fantastisk miljö! 

Hotellet erbjuder ett flertal golfpaket. 
För mer information besök
www.stromstadspa.se eller ring 0526-30 300.

Strömstad Spa & Resort

Strömstad Spa & Resort 

boHUSlÄN
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GOLFBANAN HAR 18 HÅL och är en kombina-
tion av park- och skogsbana med inslag av 
vatten.

Redan på hål 1 startar utmaningen och 
en härlig runda i underbar Dalslands natur.  
När du spelat de första nio hålen passerar 
du klubbhuset och tar sikte på 10:ans tee. Nu 
väntar nio hål som tar dig runt och på flera 
av hålen i direkt kontakt med Forsbackasjön. 
Banan passar både låg- och hög handicapare.

Efter rundan besöker du golfrestaurangen 
som finns i en herrgårdsbyggnad med anor 
från 1800-talets mitt.  Dess uteservering bjuder 
på utsikt över Forsbackasjön och hål 18 men 
också flera andra hål. Och när solen går ned 
i väster är det ett perfekt sätt att avsluta en 
golfupplevelse.

Att spela golf på Forsbacka GK ska vara en upplevelse.
Du kan göra golfrundan till en utmaning eller bara njuta av golfen och naturen.

Forsbacka GK 
– den dalsländska skönheten

Hotell Jägmästarflygeln ligger centralt på 
anläggningen med cirka 50 meter till första tee.                                  
I flygelbyggnaden med anor från 1700-talets 
mitt bor du modernt. Rummen är renoverade 
med varsam hand för att behålla de historiska 
vingslagen. Här erbjuds prisvärt boende på en 
trivsam anläggning. 

Missa inte heller Forsbacka GK:s golfvecka 
som är fylld med tävlingar för alla. En bland-
ning av singel- och lagtävlingar. Golfveckan 
spelas vecka 29.

Varför inte kombinera golf och musik i den 
vackra sommarstaden Åmål. I början av juli hålls 
Åmåls Blues festival med kända bluesartister 
från hela världen. Eller ett besök på Åmåls-
travets 800 meters-bana som kör tävlingen 
”The right way” i slutet på juli.

Missa inte!
Forsbacka är en topprankad
bana i Sverige. Underbar miljö, 
tillgänglighet och en golfutmaning 
väntar dig när du besöker ”Den 
dalsländska skönheten”.

Antal hål  18, en korthålsbana samt   
  6 hål fotbollsgolf
Boende ja, golfpaket och bo mitt   
  på golfbanan
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Golfbilar ja, 6
Fotbollsgolf ja, 6 hål
Kiosk ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
 
0532-616 90
hotell@forsbackagk.se
info@forsbackagk.se 
www.forsbackagk.se

Forsbacka Golfklubb
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SKÅNE

VÄRMLAND
Värmland erbjuder totalt 16 golfbanor och sex av pärlorna presenteras här. 

I Värmland har stjärnor som Jonas Blixt och Anders Forsbrand lärt sig det 
ädla spelet och Henri Reis har lärt ut det.

vÄrmlaNd

Foto: Hammarö GK
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Elite Stadshotellet

Elite Stadshotellet 

ANRIKA ELITE STADSHOTELLET från 1870 är vackert beläget mitt i 
centrala Karlstad vid Klarälvens strand, nära till shopping och res-
tauranger. Elite Stadshotellet, som förenar det klassiska med det 
tidsenliga, har 138 rum, åtta konferenslokaler, vacker festvåning, 
pampiga Vintermatsalen samt puben The Bishops Arms. 

Gratis internetuppkopp-
ling i hela huset och på  
entréplan finns tillgång till 
dator med skrivare. 

Rummen är utrustade 
med platt-TV, minibar och 
värdeskåp.

I hotellets nyrenoverade 
gym finner ni löpband, 
crosstrainer, multistation 
samt fria vikter. I anslutning 
till gymmet finns omkläd-
ningsrum för dam och herr 
samt en gemensam bastu.

I de förmånliga golfpaketen ingår:
•  Logi i vald rumskategori
•  Greenfee på utvald golfbana
•  Frukost och trådlöst internet
•  En värdecheck till The Bishops Arms  
 vid ankomst
•   Vattenflaska 
•   Frukt på rummet 
Pris från 950 kronor/person.

Antal rum, 138, Gym/Bastu, Pub, Fritt Wi-Fi

info.karlstad@elite.se 
www.elite.se/golf

– nära till shopping och restauranger
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Hotellet med  
egen pool & putting green!

Det fanns 
många golf- 

banor att välja på i 
Värmland. Roligt 
att kunna byta 
bana varje dag!
 

- Eva, gäst 2018

Fler Golfpaket på gustaffroding.se • 054 - 67 00 00

Golfpaket 5 dagar  
fr. 5 500:- per person

Three hotels - five Golf courses - your choice
Spela golf i fantastiska Karlstad, välj boende på ett av våra härliga hotell, njut av 

en god Frukost, Afternoon Sweets och Tonight’s Special - it’s on us!  

I priset ingår boende, mat och greenfee. Välj mellan Clarion Collection Hotel  
Bilan, Clarion Collection Hotel Drott, eller Clarion Collection Hotel Plaza.   

Läs mer om vad varje hotell erbjuder på vår  
hemsida: www.choice.se

PRIS FRÅN  

1850 KR FÖR  

2 PERSONER

cc.bilan@choice.se • cc.drott@choice.se • cc.plaza@choice.se

www.hotelarjang.com  
+46 573 130 59

GOLFA • SMAKA • BO
Hotell Årjäng och Hotell Charlottenberg samarbetar med 
Årjängs GK och Eda GK, som är kända för sina vackra golfbanor.

Vi erbjuder golfpaket från 795 kronor med övernattning,
del i dubbelrum och greenfee. 

www.hotellcharlottenberg.se
+46 571 48 14 00
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Karlstad GK
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Hammarö GK

Hammarö Golfklubb.

Hitta hit!
Karlstad Golfklubb ligger cirka 
10 kilometer norr om centrum. 
Följ väg 63 mot Filipstad.

Antal hål 27, plus 9 hål pay and play
Boende  ja, golfpaket med flera hotell
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-86 63 53
info@karlstadgk.se
www.karlstadgk.se

Karlstad Golfklubb

Missa inte!
Konferansutrymmen och
footgolf med möjlighet till 
företagsevent.

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-52 26 50
info@ hammarogk.se
www.hammarogk.se

Hammarö Golfklubb

Hitta hit!
Bryngfjorden ligger cirka fem 
kilometer från Karlstads centrum.

Antal hål 18, samt en korthålsbana, 
 pay and play
Boende  ja, golfpaket på hotell 
 i Karlstad  
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, vid hål 10 
Toaletter  ja, vid hål 6, 10, 15
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-21 70 30
info@bryngfjorden.com
www.bryngfjorden.com

Bryngfjorden

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 ku-
perad skogs- och parkbana med par 71 där 
framförallt de första 13 hålen kantas av vacker 
värmländsk tallskog. Förutom tallarna karak-
täriseras 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.

Intill klubbhusområdet finns en korthåls-
bana. korthålsbanan är ett passande tids-
fördriv i väntan på sin starttid eller för att 
finslipa precisionen på inspelen. 

På Hammarö Golfklubbs restaurang 
serveras du dagligen ett lunchalternativ 
och à la carte. 

Hammarös tränare Filip Andersson får 
höga betyg i medlemsundersökningar och 
sköter utvecklingen av golfspelet på klub-
ben. Filip har populära gruppträningar och 
privatlektioner året om.

KARLSTAD GOLFKLUBB äR EN mötesplats att 
längta till. Här finns något för alla, ung som 
gammal, nybörjare som proffs. 

Här finns tre 9-hålsslingor som kombi-
neras till en 18-hålsbana med tidsbokning, 
en 9-hålsbana med bollränna samt Solslingan 
som är en unik pay and play-bana med par 
3 över 9 hål. Alla slingor är av en klassisk  
skogs- och parkkaraktär i underbar natur och 
miljö. Utöver banorna erbjuds här fantastiska 
övningsområden, en upplyst range för träning 
sent in på kvällen, samt Enebacken, där du kan 
finslipa de längre inspelen. På klubben finns 
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Bryngfjordens Golfklubb.

även en välsorterad golfshop, en av Sveriges 
största, i anslutning till banan. 

Abbes Golfkrog är en uppskattad mötesplats 
där det serveras både lunch och à la carte. 

Klubben har offensiva framtidsplaner 
och utvecklas hela tiden. Karlstad GK har 
genom åren arrangerat flera internationella 
tävlingar och fostrat flera duktiga spelare. 
Anders Forsbrand har lagt grunden här, och 
en fin representant för klubben är också 
Europatour-vinnaren Christian Nilsson som 
numera är tränare på klubben. 

Fredrik Eliasson och Anna Dahlberg Söder-
ström är ett starkt tränarteam som skapar 
fantastiska möjligheter för medlemmar och 
gäster att utveckla sitt golfspel. 

DU KAN VäLJA att spela på 18-hålsbanan som 
har fem olika utslagsplatser från 4 203 meter 
till 6 488 meter. Det finns även en 9-håls par 
3 bana (pay and play).

Precis som i Skottland, golfens vagga, 
finns Bryngfjorden som en grön lunga mitt i 
bebyggelsen. Med bara några minuters bilväg 
till Karlstads centrum, frekventa bussförbin-
delser och säkra cykelbanor går det snabbt 
och enkelt att ta sig till banan.

Lika lätt ska det vara att komma ut och 
spela. Tillgänglighet är ett honnörsord för 
Bryngfjordens golfklubb. 

Med passion kombinerat med lite  
värmländsk stöllighet har Bryngfjordens 
golfklubb kämpat för att förverkliga sin 
dröm.

Sedan starten har de varit noga med att 
det ska kännas speciellt att spela och besöka 
Bryngfjorden. De kallar det Bryngfjordsandan. 
En anda som genomsyrar all verksamhet. 
Genom trovärdighet, respekt och trevligt 
bemötande blir begreppet inte bara ett ord 
utan ett sätt att förhålla sig på, både gentemot 
medlemmar och gäster. 

Den goda andan tillsammans med till-
gänglighet på alla plan och ständig förbättring 
gör Bryngfjorden till en personlig bana med 
höga ambitioner.
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I VäRMLäNDSKA ÅRJäNG, en gränsnära kom-
mun med en välutvecklad besöksnäring och 
fantastisk natur, hittar du Årjängs golfbana. 
En bana som överraskar. 

– Många som kommer hit rankar oss 
väldigt högt, berättar klubbens ordförande 
örjan Gustavsson. Många uttrycker att de 
blivit överraskade, av just vilken fantastisk 
nivå vår bana ligger på. 

Den utmanande och kuperade banan är 

vÄrmlaNd

VäRMLANDS NäST äLDSTA golfbana är byggd 
på kulturmark runt Valnäs gård – vackert 
belägen vid Ekholmsjön och med medel-
tida anor. 

Här finns 18 intressanta hål bland pampiga 
ekar och många stenmurar. Urgallring av 
skog och dungar har på de flesta hål gett 
banan en helt ny karaktär. 

De värmländska fåren gör spelupplev-
elsen unik, och hjälper till att hålla delar 

av banan inbjudande. 
Billeruds GK ligger mellan Säffle och 

Grums och nås lätt med bil, eller varför inte 
lägga till vid bryggan? 

På klubben kan du välja mellan att bo i 
stugor i direkt anslutning till banan eller i 
trivsamma hotellrum. 

På restaurangen äter du gott och konfe-
rensrummet lockar med fantastiskt utsikt. 

Idag är Billeruds GK en modern golfbana 
med en härlig sjökontakt som besöks av 
många fler än golfare tack vare den fantas-
tiska miljön!

Årjängs GKBilleruds GK

Årjängs Golfklubb.

Billeruds Golfklubb.
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skapad av en av Sveriges mest framstående 
banarkitekter – Peter Nordwall. Han är en 
välmeriterad banarkitekt mest känd för sin 
kompetens att skapa banor med fokus på 
en ökad spelupplevelse. 

Besöksnäringen i Årjäng är välutvecklad 
och klubben har knutit många fina samarbeten 
med lokala hotell och andra boenden, för att 
kunna erbjuda fina golfpaket. Klubben har 
också en golfhall med en simulator som gör 
det möjligt att träna golf året runt. 

– Vi arbetar varje dag med att vår gömda pärla 
inte längre ska vara en dold tillgång utan en bana 
som får den uppmärksamhet den förtjänar. Att 
den får skänka glädje till många fler, som den 
gör för oss, säger örjan Gustavsson.

Hitta hit!
Årjängs Golfklubb ligger efter 
E18, i Värmländska Årjäng, mitt 
emellan Oslo och Karlstad, cirka 
3 mil från norska gränsen.

Antal hål  18, en kuperad och 
  utmanande bana
Boende golfpaket och boende 
  i direkt anslutning till banan
Husbilsparkering ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja,10
Golfvagnar ja
Golfshop ja
 
0573-77 11 44
info@arjangsgk.se
www.arjangsgk.se

Årjäng Golfklubb

Hitta hit!
Billeruds Golfklubb ligger endast 
10 minuter från Säffle och Grums 
samt 25 minuter från Karlstad, 
en naturskön golfbana mellan skog och sjö.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket på klubben och  
 samarbete med flera hotell 
Husbilsparkering ja
Restaurang/Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0555-78 50 54
kansli@billerudsgk.se
www.billerudsgk.se

Billeruds Golfklubb Eda Golfklubb

Eda GK
EDA GOLFKLUBB LIGGER på en halvö i sjön 
Hugn. 18-hålsbanan har två olika slingor. De 
första nio hålen erbjuder lite smalare skogshål  
medan de sista nio är mer av parkkaraktär. 
Sjön Hugn med sin vackra omgivande natur 
är i spel på flera av hålen och sjöutsikt finns 
på alla hål. 

Klubbhuset ligger centralt placerat och 
banans layout ger dig flera möjligheter att 
välja hur många hål du vill spela. . 

Efter dagens runda passar det kanske 
med en middag lagad av klubbens krögare i 
en restaurang med fullständiga rättigheter.

Det finns även en shop som erbjuder det 
mesta du kan behöva till mycket bra priser.

Natten spenderas bäst i något av annexen 
till 1700-tals herrgården Noresund som er-
bjuder åtta rum med trinettkök, dusch och 
toalett. Vandrarhemmet i tredje annexet 
erbjuder 22 bäddar med gemensamt kök. 
Kommer du i husbil eller med husvagn finns 
det gott om plats att parkera. Du har till-
gång till omklädningsrum med bastu, öppet 
dygnet runt. 

För den som letar efter shopping ligger 
Charlottenberg med sina shoppingcenter 
endast 18 km från banan. 

Självklart erbjuds bra paketpriser där spel, 
mat och boende ingår.

Fo
to

: m
A

r
iA

 F
lo

G
n

FE
ld

t

Missa inte!
Under Edaveckan i juli
spelas fantastiskt roliga tävlingar.
Banan omgärdar 1700-talsherrgården 
Noresund i vars annex du kan bo 
över natten mellan fyra greener.

Antal hål  18 
Boende ja
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja 
Golfbilar ja 
Golfvagnar ja  
Golfshop ja
 
0571-341 01
kansli@edagk.com
www.edagk.com
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MARKS GOLFKLUBB 
– naturskönt, utmanande och varierat
Marks golfklubb ligger mitt i Tygriket, centralt i Kinna. Här kan du spela 
naturskön golf på en mycket varierad bana och om lusten faller på, besöka 
någon av de kända textilföretagens ”klutaboar” och göra riktiga fynd.

MARKS GOLFKLUBB BILDADES redan 1962 
och förfogar över en 18- och en 9-håls bana 
(Kinnaborg respektive Lydde). Flaggskeppet, 
Kinnaborg, är känd för sin varierade layout 
i vacker kuperad parkmiljö. 

Just variationen är en stor orsak till att 
medlemmar och gäster vill spela banan om 
och om igen. Banan blir aldrig långtråkig.

Lydde, 9 hål, ligger i kuperad skogs- och 
parkmiljö och är ett utmärkt komplement 
om du har begränsat med tid. Här är sällan 
kö och det är spontangolf utan tidsbokning 
som gäller. 

På scorekortet ser Kinnaborg ganska 
beskedlig ut. Par 70, drygt 5 300 meter från gul 
och knappt 4 300 meter från röd tee, men låt 
inte skenet bedra. Banan är lite av typen ”risk 
and reward” och din spelstrategi är viktig. Den 
går att spela ganska enkelt och säkert, men 
det finns även flera hål som inbjuder till tuffa 
spellinjer, som både kan hjälpa och stjälpa.  

NAVET I KLUBBEN är det fantastiska klubb-
huset från sekelskiftet. Här finns en mycket 
uppskattad restaurang med altan i söderläge 
och utsikt över det avslutande 18:e hålet samt 
en välsorterad golfshop.

Från klubbhuset når man enkelt driving-
range, chip- och puttinggreener, korthålsbana, 
Lydde, Kinnaborg och ställplats för husbilen. 

Klubben har stått värd för många tävlingar, 

inte minst Kinnaborg Open som tillhörde 
Telia- och Sverigetouren under många år. 
Under 2015 var man också värd för SM äkta 
makar och omdömet från deltagarna, oavsett 
spelnivå, var bara positivt. 

En härlig känsla och mycket vänligt be-
mötande, mycket rolig varierande bana i 
toppskick var omdömen som nämndes.

Tillsammans med Lydde gård kan Marks GK 
också erbjuda kompletta golfpaket, perfekta 
för kompisgänget, familjen eller klubben som 
vill ha tillgång till en kanonanläggning för 
träningslägret.

LYDDE GÅRD LIGGER ”vägg i vägg” med Marks 
golfklubb. Gårdens huvudbyggnad är en för 
trakten typisk förläggargård, ett kulturarv 
från en textil storhetstid under 1800-talet. 
Husen har totalrenoverats med äldre tekniker 
och drivs i dag som pensionat med totalt 
30 bäddar.

Till gården hör en gammal bakstuga från 
tidigt 1700-tal. Bakstugan och den gamla  
bakugnen ger tillfällen till pizza- och tunn- 
brödsbakning. 

Solceller på taken gör gården självförsör-
jande på el. Solfångare hjälper till att värma 
duschvattnet och här finns en anläggning 
som ger regnvatten till tvättmaskiner och 
toaletter.

Vid sällskap om minst 12 personer re-
serveras hela huvudbyggnaden vilket innebär 
att man har självständig tillgång till balkonger 
och andra gemensamhetsutrymmen. Till 
sällskap erbjuds också 3-rätters middag i 
huvudbyggnadens matsal, eller om man vill, 
egen pizzabakning i den gamla bakstugan. 
Lydde Gård ger också möjlighet till kickoffer 
och konferenser. I trädgården finns också 
korgar för discgolf. För gäster ges fri tillgång 
till grillplats och cyklar.  

Lydde Gård

Golfpaket 
Greenfee, övernattning i dubbelrum, frukost samt 
lunch på golfrestaurangen.
Pris: 1 190 kr/person

Önskas ytterligare en övernattning med frukost, 
lunch och greenfee tillkommer 990 kronor.

0320-121 10 
info.lyddegard@tele2.se 
www.lyddegard.se

Lydde Gård

Missa inte!
Marks GK ligger mitt i tygriket, 
bara ett stenkast från flera av 
traktens ”klutaboar”.

Antal hål 27, samt 6 hål teknikbana
Boende  ja, se Lydde Gård 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja, Kinnaborg 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0320-142 20
info@marksgk.se
www.marksgk.se

Marks Golfklubb 
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Knistad Herrgård 

FöRDELARNA äR MÅNGA med en egen golf-
bana såsom kännedom om golfen i alla led i 
din vistelse, en gemensam incheckning för 
hotell och golf men inte minst närheten. 

Banan ligger i ett naturskönt läge, mitt 
ute i det västgötska slättlandskapet. Den är 
ursprungligen ritad av den kända amerikan-
ska bandesignern Jeremy Turner och har en 
väl avvägd blandning av både bunkrar och  
vattenhinder. Flera utslagsplatser på varje tee 
erbjuder möjligheten att justera svårigheten 
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 76 rum och fyra sviter. 
Däribland en lyxigt inredd golfsvit. 

I herrgårdens mysiga restaurang serveras 
luncher och kvällsmenyer av hög klass.  
Herrgården har dessutom en klassiskt inredd 
bar med inspiration från den engelska lands-
bygden, samt den stämningsfulla vinkällaren 
Bacchus.

2018 var golfens år på Knistad där stora 
tävlingar gick av stapeln som Krögargolfen, en 
inofficiell SM-tävling för Svenska krögare, och 
One Partner Group Open, en del av Swedish  
golftour där golfproffs från hela norden  
samlas och gör upp om en prissumma på  
350 000 kronor. Det är ett stort erkännande 

Knistad Herrgårds 
golfbana
– tillgänglig och vacker bana i äkta herrgårdsmiljö

från golfsverige att stå värd för en så stor 
turnering. 

Utmed hål 7 på Knistads golfbana växer  
en speciell by fram. Namnet är Knistad  
äppelby och är en samling om 20 hus i speci-
ell bykaraktär ritat av Jonas Bohlin. Byns 
första invånare flyttar in under våren 2019. 

Knistad Herrgårds egen golfbana har 
mycket gott rykte i golfkretsar. Den natur-
sköna, måttligt kuperade hedbanan har  
elliptisk layout som omgärdar herrgården 
med direkt tillgänglighet till och från  
herrgårdens faciliteter.

Uttrycket ”herrgårdsgolf” är i många sammanhang välanvänt. Det är likväl en 
klockren beskrivning av vad en tur runt Knistad Herrgårds golfbana erbjuder.

vÄStErgötlaNd

Knistad Herrgård

golfpaket
Boka Knistads förmånliga golfpaket och få 
greenfee till Knistad Herrgårds egen golfbana, 
välkomstkaffe med hembakat kaffebröd,  
3-rätters supé, övernattning i dubbelrum samt 
en gedigen herrgårdsfrukost. 
Pris från 1 495 kronor/person

en spännande resa
Knistad Herrgård är under utveckling! Tack vare 
ökade beläggning har man kunnat satsa på flera 
nyheter. Knistads ägare är mån om anlägg-
ningen och återinvesterar all vinst i företaget. 
Under våren börjar Knistads nya Klubbchef Unni 
Ekenberg. Unni har en gedigen bakgrund med 
20 år i golfvärlden. Senast som klubbchef på 
Skinnarebo GK. Här fick hon 2015 priset som 
årets klubbchef.

HERRGÅRDEN INLEDDE en spännande resa vid 
ägarbytet 2014. Sedan dess har anläggningen  
fått flera ansiktslyft på så väl hotellrum 
som runt om i konferenslokaler och inte 
minst golfbanan. 2018 blev TV-profilen Steffo 
Törnqvist delägare och styrelseordförande i 
anläggningen och kom in med bred kunskap 
inom mat och dryck. Hans epitet njutnings-
apostel passar väl in i Knistad Herrgårds 
profil. Steffos influenser kommer märkas 
genom herrgårdens utbud.

Hotellkonceptet är format kring det  
spännande mötet mellan dåtid och nutid. 
Rummen i byggnaderna, 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 lantliga och mysiga atmosfär 
av ljus fräschör. 

Utöver den klassiska fernissan är alla rum 
utrustade med modern teknik och komfort. 
Naturen runt hörnet och en  i White Guide 
omnämnd restaurang säkerställer njutning 
och avkoppling på alla övriga plan. 

Herrgården har också utmärkta konfer-
ens- och kick off-möjligheter, med flera fina 
mötesrum och ett brett utbud av sidoaktivi-
teter, träning och avkoppling.

Missa inte!
Äppelbyn som tar form 
invid golfbann.

Antal hål 18
Boende  ja 
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0500-49 90 00 
info@knistad.se
www.knistad.se

A
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Knistad Herrgårds golfbana
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Missa inte!
Klubben erbjuder ett stort 
utbud av golfpaket anpassade 
efter olika behov och önskningar. 
Ta del av utbudet på 
www.landerydsgolf.se/bo-pa-golfbanan. 

Antal hål 54, samt en korthålsbana
Boende  ja 
Husbilsparkering   ja, 6
Spa/Gym ja, med bubbelbad
Restaurang ja, med uteservering mot   
 18:e green
Kiosk ja, 3 
Golfbilar ja, 19
Golfvagnar ja, 90
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja, 2

013-362 250
vesterby@landerydsgolf.se
www.landerydsgolf.se

BÅDE NORRA OCH Vesterby har avancerat 
på rankingen av Sveriges bästa banor så det 
är goda omdömen klubben har att leva upp 
till. Svenska golfjournalisterna utsåg även 
Landeryd till Årets Golfklubb 2017.

Här har du möjlighet att anpassa vistelsen 
utifrån ditt eget behov och dina önskningar. 
Landeryds GK har golfpaket som passar alla och 
klubben kommer göra allt för att ni ska trivas.

På Landeryds Golfklubb finns Södra och 
Norra Banan. På Södra Banan är precisionen 
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.

Norra Banan 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 parklandskap 
mot klubbhuset. Från  backtee håller banan 
mästerskapsmått och från klubbtee är den 
ett utmärkt test på ditt handicap.

Landeryds gk – en klubb, tre anläggningar, fyra banor
Landeryds GK är en klubb i ständig utveckling, En klubb, tre anläggningar och fyra banor eftersom Landeryd även sköter 
driften av Vårdsbergs GK. Som gäst på klubben får du möjligheten att på samma klubb spela tre banor med helt olika 
karaktär. Nyhet! Tio nybyggda dubbelrum finns nu på Landeryd.

Vesterby har etablerat sig som en av 
östergötlands mest omtalade och uppskatt-
ade golfbanor. Intresset för banan, boendet, 
relaxen, restaurangen och olika evenemang är 
på topp. Läget är underbart i en av östergöt-
lands vackraste delar, nära till sjöarna Stora 
och Lilla Rängen och ett unikt eklandskap 
inpå knutarna.

Banan är knepig och kräver koncentration  
och planering. Greenerna är hårda som på 
skotska linksbanor och hastigheten kan 
vara väldigt snabb vissa dagar. Det är också 
greenerna som på sätt och vis är banans 
signum, de är omringade av djupa dalar och 
avgrundsdjupa bunkrar.

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 gemensamt boende i gästlängor. 
Allt ligger i direkt anslutning till banan och 
restaurangen som serverar en vällagad meny 
med råvaror från lokala gårdar.

öStErgötlaNd

Landeryds GK-Vesterby 

Landeryds GK
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Landeryds gk – en klubb, tre anläggningar, fyra banor

Ombergs Golf Resort

öStErgötlaNd

Missa inte!
Den nya konferensanläggningen 
med mässhall och konferenssittningar 
för upp till 150 personer.

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende ja, med golfpaket med   
  boende på moderna hotell
Relax  ja
Restaurang ja, med nyupptagna 
  Vätternkräftor i augusti
Kiosk ja
Golfbilar ja, 19
Golfvagnar ja, 70
Golfshop ja
Studio ja
Golfpro ja
Konferens ja
Mässhall ja

0144-121 60
info@ombergsgolf.se
www.ombergsgolf.se

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

Du bor i de moderna golfhotellen med  
totalt 122 bäddar, som ligger alldeles i anslut- 
ning till golfbanan och restaurangen. Hotellet 
har dessutom en avkopplande relaxavdelning 
med bastu, bar och bubbelpool. Ett uppfrisk-
ande bad i Vättern är också möjligt.

Nu är den nya konferensanläggningen 
klar. Där finns möteslokal för upp till 150 
personer, hemtrevlig lounge och en komplett 

mässhall på 350 kvm. Balkongerna på huset 
erbjuder storslagna vyer över Vättern och 
slätten, banan och Omberg. 

Golfstudion har all tänkbar modern utrust-
ning. Klubbens pro Terry Burgoyne ser till att 
du får en utbildning anpassad för dig. 

I restaurangen arbetar kockarna med 
de finaste råvarorna och gör allt för att din 
måltid ska bli en del av den upplevelse du tar 
med dig hem. Här äter du vällagad buffé med 
husmanskost till lunch och 3-rätters till mid-
dag. I augusti får du inte missa de färska och 
nyupptagna Vätternkräftorna.

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

På Ombergs Golf Resort är gästen alltid 
i centrum. Här får du en spännande och 
otroligt vacker bana, där varje del erbjuder 
nya utmaningar som förhöjer spelet. Vackra 
vyer som får dig att tappa andan!

Du äter gott, umgås och bor bekvämt. Med 
personlig service och omtanke gör Ombergs 
Golf Resort allt för att ge dig Sveriges bästa 
golfupplevelse.

På Ombergs Golf Resort hittar du allt på samma ställe. Du bor bekvämt i ett av de moderna hotellen som ligger i direkt 
anslutning till golfbanan. Under hela vistelsen njuter du av restaurangens vällagade mat med fantastiska råvaror. Här får 
du Sveriges bästa golfupplevelse och personlig service med omtanke.

Ombergs Golf Resort
– en av landets bästa golfbanor med storslagna vyer över Vättern
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FöR DRYGT 60 ÅR SEDAN grundades Åtvida-
bergs GK av baron Eric Adelswärd. På marken 
hade det tidigare bedrivits en trädgårdsskola 
där trädgårdsmästare utbildades. Skolans 
huvudbyggnad där eleverna höll till är idag 
Trädgårdshotellet som ligger endast några 
meter från banan. Douglas Brasier lade ut 
nio hål på marken, men klubben fick vänta 
till 1963 tills man hade 18 hål att spela på.

Klubben byggde om banan 1999. Peter 
Nordwall anlitades för att bygga 10 nya hål och 
samtidigt fick banan även en ny sträckning. 
Det mest kontroversiella beslutet var att sära 
på de två klassiska hålen, Långa och Korta sjö, 
och dessutom ändra riktning på det senare. 
Banan har således drygt 60 år på nacken. 

DE MEST KäNDA HÅLEN är Långa och Korta 
sjö vid Bysjön. De var fram till renoveringen 
11:an och 12:an. Man ändrade då riktning på 
Korta sjö och placerade det som nummer 
17. De nya hålen smälter smakfullt in bland 

Vattnet på Bysjön ligger kristallklart och det prasslar lätt i löven från de enorma ekarna när du passerar infarten till den 
vackra marken där Åtvidabergs GK ligger. Spel på en klassisk bana med det närliggande Trädgårdshotellet väntar er.

de gamla och ibland är det svårt att se vilka 
som är designade av Nordwall eller Brasier.

Pampiga ekar kantar flera av hålen och 
redan på ettan ståtar många av dem runt tee. 
Det är läckert att inleda varvet med att pegga 
upp på Baron Erics hål. Att de följande hålen 
heter Lindarna, Ekarna och Dammen berättar 
mycket om vad som präglar dessa hål. 

TRäDGÅRDSHOTELLET LIGGER i princip på 
banan, mellan 18:e fairway med fantastisk 
utsikt över Bysjön och ettans tee. Säsongen 
2020 kommer ännu  fler  få möjligheten 
att upptäcka och ta del av de  fantastiska 
omgivningarna. Därför renoveras nu det 
anrika Trädgårdshotellet, det byggs nytt 
och större för att skapa en spännande plats 
och upplevelser utöver det vanliga. Under 
ombyggnaden är du fortfarande välkommen 
att bo på Trädgårdshotellet där det finns åtta 
rum som rymmer 20 bäddar. även Villan, en 
herrgård som också ligger vid Bysjön fyra 

Åtvidabergs Golfklubb
– en av Sveriges vackraste golfbanor 

Missa inte!
Trädgårdshotellet som ligger 
bara några meter från banan, 
med fantastisk utsikt över Bysjön 
och ettans tee. 

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket 
 www.tradgardshotellet.se 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Hyrset ja, förbokas 

0120-858 17
info@atvidabergsgk.se
Info@tradgardshotellet.se
www.atvidabergsgk.se

Åtvidabergs Golfklubb

öStErgötlaNd

minuter från golfbanan erbjuder boende. Mat 
njuter du av på Golfrestaurangen intill banan.
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HäR HAR DU nära till allt, från parkeringen 
når du stugbyn, övningsområden, första tee 
samt restaurang inom en bra wedge. Banan 
ger goda spelmöjligheter och tillgänglighet 
för alla oavsett spelkvalitet.

Finspångs GK har tio välutrustade stugor 
direkt vid banan. Varje stuga har två sovrum, 
allrum med pentry samt dusch och toalett. 
Varje stuga har också en egen terrass där du 
kan njuta av något svalkande och diskutera 
dagens runda.

Finspångs Golfklubb grundades 1965 och 
år 2000 öppnade de sista hålen 19-27. 

De tre slingorna är ritade av tre olika 
banarkitekter, första nio hålen av Nils Sköld, 

Finspångs Golfklubb erbjuder en golfbana med 27 hål 
av olika karaktär i en trivsam miljö.

10-18 är ritade av Sune Linde och de sista nio 
hålen är Peter Chamberlainds verk. Det gör 
att banan har tre olika karaktärer. Hål 19-27 
fungerar även som pay and play och är öppen  
för alla.

Klubbens populära restaurang är öppen 
året runt, varje dag 09.00-21.00 och serverar 
både frukost, lunch och middag. Här kan du 
avnjuta din fika, dryck eller mat på restauran-
gens altan och blicka ut över det artonde hålet. 

Finspångs Golfklubb är mest känd för 
Liselotte Neumann som var den första svenska 
som vann en Major.

Klubben anordnar varje år en pro-am i 
augusti/september med svenska herreliten.

Finspångs Golfklubb 
– den tillgängliga klubben 
med närhet till allt

Missa inte!
Spela på Lotta Neumanns 
hemmabana.

Antal hål 27, varav 9 hål pay-and-play
Boende ja, 10 st 4-bäddsstugor. 
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  ja, 4
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceshop
Studio ja

0122-139 40
info@finspangsgk.se
www.finspangsgk.se

Finspångs Golfklubb

öStErgötlaNd
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KATRINEHOLMS GOLFKLUBB valdes återigen 
till bästa golfupplevelse i Sverige 2017 med 
Sveriges nöjdaste golfgäster alla kategorier.

De senaste åren har klubben varit stolt 
värd åt European Challenge Tour med täv-
lingen Swedish Challenge hosted by Robert 
Karlsson. I år kan även du göra som flera av 
Europas bästa spelare, kom till Katrineholm 
och få en magisk golfupplevelse!

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

På hål 5 kanske du måste stanna för en 

Gör som Europaproffsen, spela på en av Sveriges bästa 
banor på Robert Karlssons hemmaklubb!

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 ögreenen på bilden ovan?  
Valet är ditt och oavsett hur du spelar så kom-
mer 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. 

Katrineholms Golfklubb 
– Spela Sörmlands Stolthet!

Missa inte!
Gör som Europaproffsen, spela  
på en av Sveriges bästa banor och  
se Robert Karlssons hemmaklubb!

Antal hål 27
Boende  ja, se golfpaket Hotell Statt  
 Katrineholm och Ericsberg 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 150
Golfshop ja
Studio ja, launch monitor

0150-392 70 
info@katrineholmsgolf.se.
www.katrineholmsgolf.se 

Katrineholms Golfklubb 

Best Western 
Hotel Statt 
Katrineholm
I CENTRALA KATRINEHOLM, endast 50 meter  
från tågstationen och sju kilometer från  
Jättorps golfbana, hittar du Best Western 
Hotel Statt i Katrineholm.

Här finns 92 hotellrum, möteslokaler och 
lounge. I hotellet finns även ett O’Learys, där 
du kan äta middag efter golfrundan. 

(Öppettiderna varierar för säsonger – besök 
olearys.se/katrineholm för just ditt besök) 

I Restaurang Storgatan 20 serveras frukost-
buffé. Här kan ni kombinera den prisvärda 
konferensen med en golfaktivitet, eller bara ta 
en avkopplande weekend med kompisgänget 
och njuta av god mat och dryck.

 

Golfpaket
Övernattning och greenfee på Katrineholms GK
Paket med övernattning och frukostbuffé, samt 
greenfee på populära Jättorp och banguide.

Pris från 910 kr per person 
(Priset avser: del i dubbelrum, vardag under 
sommarsäsongen)

Önskar ni övernattning med middag så sätter vi 
gärna ihop ett paket där det ingår en flerrätters-
middag, en avsmakningsmeny eller helt enkelt 
en god burgare på O’Learys.

Best Western Hotel Statt

SörmlaNd



99

Strand Golf Resort

Strand 
– vackert beläget intill Mälaren, den 
perfekta platsen för er nästa golfupplevelse!

STRAND VAR URSPRUNGLIGEN en lantbruks-
gård men förvandlades till en golfbana år 1999. 
År 2017 tog ett nytt team över driften och 
destinationen har sedan dess fortsatt att växa  
till ett populärt resmål för golfpakets- och  
greenfee-gäster.

Hålen erbjuder en fantastisk utsikt över 
Mälaren, de kringliggande skogspartierna 
och den lantliga idyllen ger gästerna en rolig 
och utmanade spelupplevelse. 

UNDER 2018 PÅBöRJADE Strand Golf sitt 
samarbete med en av Sveriges mest ledande 
banarkitekter – Johan Benestam som har fått 
uppdraget att utveckla och förbättra Strands 
golfbana. Johan Benestam har tidigare varit 

Strand Golf Resort ligger endast 60 minuters bilresa från Stockholm och 
är vackert beläget intill Mälaren och omgivet av Sörfjärdens naturreservat. 

med och designat och byggt Vesterby GK 
och var även ansvarig för renoveringen av  
Kungliga Drottningholm, en av Sveriges 
ledande golfbanor. 

I den gamla ladugårdsbyggnaden intill 
golfbanan hittar ni idag Strands hotell och 
restaurang som med sin höga servicenivå 
är det perfekta stället att ta det lugnt och 
varva ner efter en golfrunda. Köket serverar 
modern skandinavisk mat under ledning av 
köksmästare Johan Hagfeldt. 

En golfupplevelse på Strand erbjuder inte 
bara fantastisk golf utan även exceptionell 
mat, god service och en underbar miljö som 
får er att komma tillbaka. Se till att boka er 
plats redan idag.

Antal hål 18
Boende  ja, hotell med 
 54 bäddar  
Husbilsparkering   j a
Restaurang j a, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar j a
Golfvagnar j a
Golfshop j a
Studio j a

016-39 51 65 restaurang / hotell
016-39 51 60  shop
info@strandgolf.se
www.strandgolf.se

• Greenfee x 1
• 3-rätters middag

Golfpaket på Strand Golf Resort
från 1 295 kronor per person

• Logi i dubbelrum
• Frukost

SörmlaNd
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NYKöPINGS GK har två mycket bra 18-håls-
banor som utmanar såväl nybörjaren som 
elitspelaren. Här finns också golfrestaurang, 
moderna träningsmöjligheter och en väl-
sor terad golfshop. Alldeles intill klubbhuset 
ligger åtta moderna och välutrustade ut-
hyrningslodger, alla med uteplats. 

östra banan är en vacker och omväxlande 
park- och skogsbana, medan Västra banan 
mer är av parkkaraktär. Här finns också en 
korthålsbana för fotbollsgolf och vanlig golf. 

Du behöver varken grönt kort eller med-
lemskap i någon klubb. Utrustning går att låna.

Hitta hit! 
Nyköpings Golfklubb ligger 
endast cirka 5 kilometer från 
E4:an och centrala Nyköping. 

Antal hål  36, samt korthålsbana, 6 hål
Boende  ja, totalt 40 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Spa/Gym  ja, (hotellpaket)
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk på banan  ja
Golfbilar  ja, 15
Golfvagnar  ja, 150 (ingår i greenfee)
Golfshop  ja

0155-21 66 17
kansli@nykopingsgk.se
www.nykopingsgk.se

Nyköpings Golfklubb 

NYKÖPINGS GOLFKLUBB 
– bo bekvämt endast 50 meter från första tee

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 även spela korthålsbanan som ligger 
precis utanför dörren. I klubbhuset hittar du 
restaurangen Kallfors Kök. Här erbjuds god, 
vällagad mat i mysig miljö. 

Golf Digest motivering från 2013 samman-
fattar Kallfors väl: “Numera med ett utegym. 
Bara en sån sak. Steg för steg utvecklas en av 
Sörmlands 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 perfektion, 
designmässigt finns flera hål med höga poäng 
i kategorin risk och belöning”.

VIDBYNäS GOLF LIGGER STRAX utanför  
Nykvarn, 30 minuter med bil från centrala  
Stockholm. 

Här finns två 18-hålsbanor, skogsbanan 

Golf South Sthlm
Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf South Sthlm – ett koncept där du får 
södra Stockholms två bästa och mest trivsamma golfklubbar i ett och 
samma medlemskap. 

Kallfors Golf.Vidbynäs Golf.

Missa inte!
Det ”vilda och vackra” Vidbynäs 
och den ”roligare golfen” på Kallfors.

Antal hål 36/36
Boende  ja, Kallfors Hotell/Vidbynäs  
 Gård & Konferens 
Husbilsparkering    ja, med el
Spa/Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

08-551 70 000
info@golfsouth.se
www.kallfors.com
www.vidbynasgolf.se

 Golf South Sthlm

North Course samt South Course, en öppen 
parkliknande bana av mästerskapskaraktär. 

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

SörmlaNd
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18-HÅLS GOLFBANAN var förra säsongen i 
bättre skick än någonsin. Och nu laddas det 
för att banan skall vara i samma toppskick, 
när Swedish Golf  Tour för herrar för andra 
året besöker Åda i början av juli, då Camfil 
Nordic Championship arrangeras. Kul att  
även elitspelarna uppskattar banan!

Åda är extra stolta över de fantastiska 
krögarna Erica och Staffan. Med råvaror från 
Sörmlands skafferi serverar de mat i stjärn- 
klass på Åda Krog. Prova gärna vinbrässerad 
oxkind eller dovhjort med mustig äppelsås  
inne på den mysiga krogen eller ute på  
terrassen med utsikt över vatten och den 
böljande gröna golfbanan. Efter en lång dag 
på golfbanan med avslutande middag på Åda 
Krog, går ni bara några få steg till hotellrummet.  

Åda Golf & Country club mitt i den sörmländska vildmarken, 45 minuter från 
Stockholm, är det perfekta målet för kvalitetsmedvetna golfare som vill njuta av 
högklassig golf och en skön vistelse med god mat och dryck i härlig omgivning.

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB  
– mellan skogen och havet i Trosa

Åda Golf & Country Club

Smakfullt inrett i sann skotsk anda, kan du 
vagga dig till sömns i sköna sängar med naturen 
utanför dörren. En av flera anledningar till att 
Åda i år igen kom topp tre i World Golf Awards 
årliga utnämning av Sveriges bästa golfhotell. 

Sörmlandsleden ligger alldeles nära.  
Naturen är mycket vacker och välvårdad och 
ni har goda chanser att träffa på älg, dovhjort, 
kronhjort eller kanske mufflon. Cyklar finns 
till uthyrning som tar er till havet på en kvart. 
Räcker det inte? Varför inte upptäcka Trosa 
tillsammans – få städer i Sverige är så pitto-
reska som Trosa med ån som slingrar sig 
genom staden och de låga trähusen sida vid 
sida. Oavsett vilken aktivitet ni väljer brukar 
det ges tillfälle till skönt eftersnack i bastun, 
i klubbhuset eller i baren innan middagen. 

Missa inte!
Åda Golf & CC ligger ca 45 min 
söder om Stockholm. 
En mästerskapsbana som passar 
både eliten och nybörjaren.

Antal hål 18
Boende  ja, hotell. 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteterrass
Kiosk ja 
Golfbilar/Golfvagnar ja
Golfshop ja
Konferens ja 
Bastu ja 
Boulebana ja
Range & övningsomr ja

0156-182 90
info@adagolf.se 
www.adagolf.se

GOLFPAKET 1 845:-
Birdiepaket 1 845 kronor/person i dubbelrum sön–ons. 
Greenfee 18 hål – Startkit – Hotellnatt – 3-rätters middag och frukost på Åda Golf &CC. 

Mer info om golfpaket på adagolf.se. hotell@adagolf.se eller ring 0156-182 90. 
Ange kampanjkod ÅDA I och du får 150 kronor rabatt.
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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 samt-
liga 27 hål. 

Avslutningen är lika magnifik som spek-

Visby 
– bästa golfen, bästa gräset, i den bästa miljön
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.

takulär. 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 renove-
ring 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 är en 
sådan bana!”, säger Patrik Sjöland, Europatour-
vinnare.

Missa inte!
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. 

2018 rankades Visby GK som 2:a i Sverige och 3:a 
i Norden enligt Golf Digests ranking.

Antal hål 27
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 15
Golfvagnar ja, 100
Golfshop ja
Studio ja

0498-20 09 30
info@visbygk.com
www.visbygk.com

Visby Golfklubb
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Slite Strandby
Missa inte!
Slites fantastiska bana i vacker 
gotländsk miljö uppskattas av både 
nybörjaren och den vana golfaren. 

Antal hål 18
Boende  ja 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas, rabatt vid   
 läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0498-22 61 70 
info@slitegk.se
www.slitegk.se

Slite GolfklubbSLITE GOLFKLUBB ligger på historisk mark 
och både silverskatter och gamla boplatser 
har hittats kring banan. 

Aner å rinner genom området, rik på vat-
ten större delen av året. 

Slite GK är en omväxlande, snabb och 
gemytlig 18-hålsbana med ett välfungerande 
övningsområde och restaurang. 

Golfbanan är ritad av Peter Nordwall och 
kännetecknas av att naturen utnyttjas på ett 
fint sätt och ger en utmanande bana som 
uppskattas av så väl nybörjaren som av den 
vana golfaren. 

Banan utvecklas hela tiden och ambitionen 
är en 18-hålsbana av absolut högsta klass. 
Här erbjuds spel för alla golfspelare oavsett 
handicap och ålder, på en av de bästa anlägg-
ningarna på Gotland.

slite gk 
– när golf är som bäst
Slites golfbana är ritad av Peter Nordwall, en teknisk skogs- och parkbana 
med stora snabba greener. Klubbens ambition är att erbjuda en bana i ett 
skick av absolut högsta klass.

På Slite Strandby bor du i mysiga drömstugor 
eller på Slite camping alldeles intill havet på 
Gotlands östra kust. Här finns allt för den som 
vill koppla av och njuta av en aktiv semester. 

På anläggningen finns Gotland Sports 
Academy med Sportcenter där du kan hyra 
mountainbike-, landsväg- och standard-
cyklar, kajaker, S.U.P och surfutrustning. På 
gångavstånd finns bland annat tennisbanor, 
fotbollsplan, ishall, sporthallar, sandstrand, 
affärer och cykelparken Gotland Bike Park.

Slite Strandby

Golfpaket i samarbete med Slite GK från 
1 295 kronor per person, minimum 2 dygn.
I priset ingår följande:
– Del i dubbelrum
– 2 dagars greenfee på Slite GK
– Frukost på Slite Strandby
– Transfer till och från Visby 
 samt till och från golfbanan

Slite Strandby skräddarsyr gärna utifrån era  
önskemål, ring eller maila för prisuppgift.

0498-652630
info@gotlandsportsacademy.se
www.gotlandsportsacademy.se

gotlaNd

SPORT-HÄLSA-AKTIV FRITID
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UNDER 2017 FIRADES banans 90-årsdag med 
pompa och ståt. 

Lidingö Golfklubb är en något kuperad 
parkbanan där fairways ligger inbäddade 
bland vackra villor och välskötta skogsdungar  
mitt i Lidingö idylliska villastad. 

Banan har under alla dessa år bevarat sin 
charm och kvalitet tack vare en konsekvent 

Lidingö Golfklubb  
– Sveriges förmodligen trevligaste klubb

Bara 15 minuter från Stockholms City hittar du 
denna pigga jubilar, Lidingö Golfklubb.

Visste du att!
Banan är Sveriges första 
18-hålsbana och stod 
spelklar 1927.

Antal hål 18
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja,15
Golfvagnar ja, ingår i greenfeen
Golfshop ja

08-731 79 00
kansli@lidingogk.se
www.lidingogk.se

Lidingö Golfklubb 

och noggrann skötsel samt varsam mod-
ernisering. 

Utmärkta träningsområden och trevliga, 
välutrustade klubblokaler, samt en förstklassig 
restaurang välkomnar klubbens medlemmar 
och gäster. 

Här finns även shop, range och gott om 
P-platser.

StoCKHolm



105

TANKARNA PÅ EN golfbana på Drottningholm 
fanns redan på 1930-talet. Dessa tankar av-
färdades dock av HKH Gustaf V med orden 
“en sådan gubbsport”! 

1956 började snöbollen rulla. Legen-
dariske banarkitekten Rafael Sundblom 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 arbetet av Sundbloms 
lärjunge, Nils Sköld.

Den nybildade klubben hade stort stöd av 
Gustaf VI Adolf och det var naturligtvis otänk-
bart 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 golfbanan med några vänner.

Drottningholm var under många år den 

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

stora mästerskapsbanan i Sverige.  Den första 
stora tävlingen var Volvo Open 1970 där Jack 
Nicklaus kom ett slag efter segraren Jean 
Garailde. 1973 spelades Scandinavien Enter-
prise 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. 

Efter renoveringen som genomfördes 
2010-2011 har arkitekt Johan Benestam lyck-
ats bevara den vackra hålsträckningen från 
1958. Med sin nya layout har klubben fått ett 
nytt vackert ansikte som verkligen förhöjer 
golfupplevelsen. 

Med avrinningsområden runt greener, väl-
placerade bunkrar på fairway och runt greener 
får golfaren planera sin golf. Förändringen att 
skapa en golfbana där det är spelskicklighet 

Kungl. Drottningholms GK 
– avancerar på rankingen

och inte längd som gäller är fulländad.
Tidningen Golf Digest rankade klubben 

på plats 12 i Sverige och plats 28 i Norden. 

Visste du att!
Klubben har ett oslagbart svenskt 
rekord som arrangör för nio stora 
internationella mästerskap.

Antal hål 18, samt 8 korthål 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

08-759 00 85
info@kdrgk.se
www.kdrgk.se

Kungl. Drottningholms GK 

StoCKHolm
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Arninge Golfklubb
– en trevlig golfupplevelse vid vackra Ullna Strand

ARNINGE GK äR en komplett golfanläggning 
vid Ullnasjön med 18-hålsbana, korthålsbana, 
stor driving range med målgreener, bra 
övningsområde, norra Stockholms största 
proshop, välutrustad golfstudio, mycket 
populär restaurang samt goda mötes- och 
konferensutrymmen.    

Banans första nio hål spelas i härlig skogs-
miljö för att därefter övergå till att spelas 
längs med Ullnasjön. Arninge är känt för 
att ha väldigt jämna och fina greener hela  
säsongen. Deras mål är att alla skall kliva av 18:e 
green med känslan att vilja spela banan igen.

Såväl duktiga golfare som nybörjare kom-
mer att trivas och finna utmaningar på den 
härliga banan. Klubben satsar på att hålla en 
hög finish för att kunna erbjuda en ständigt 

Är du på besök i Stockholm, då rekommenderas varmt en runda på Arninge GK. 
Banan ligger i Täby endast en kvart från centrala Stockholm. 

förbättrad och uppskattad golfupplevelse.
Golfstores shop på Arninge är en Flagship 

Store, vilket innebär ett stort sortimentet av 
allt du behöver för ditt golfspel. 

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 skall bli 
trängsel på banan. 

Har du inte spelat Arninge så är det hög tid 
att göra det i år! Gäster är alltid välkomna och 
de behandlas som medlem för en dag. Arninge 
GK:s målsättning är att vara Stockholms trev-
ligaste hemmaklubb och det skall du även som 
gäst känna när du kommer på besök!

Missa inte!
Vill ni kombinera golf och 
shopping så ligger populära 
Täby Centrum mindre än 
tio minuter bort. 

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende  ja, samarbete med närliggande  
 Scandic Hotell, Täby 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja

08-514 412 00
08-514 412 08  
kansliet@arningegk.se. 
www.arningegk.se

Arninge Golfklubb

StoCKHolm
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I VACKER OCH LUGN roslagsnatur ligger 
Åkersbergas omväxlande bana av park- och 
skogskaraktär. 

Banan bjuder på en annorlunda inledning 
där tre av banans fyra första hål är par 5:or! 
Banans första nio hål går delvis i fina skogsrum 
där det gäller att hålla tungan rätt i mun, 
de sista nio hålen är något bredare och av 
parkkaraktär. Banan är väldigt omväxlande 

Endast 25 minuter norr om centrala Stockholm ligger en riktig pärla!

och rolig att spela. 
En kul och annorlunda upplevelse på 

Åkersbergas bana är klubbens egna får som 
går och betar på några inhängnade kullar. 

Förutom den väldigt trevliga 18-hålsbanan 
så har Åkersberga GK även en 4-hålsbana, bra 
träningsytor, golfshop, konferensrum samt 
en nyrenoverad restaurang med fullständiga 
rättigheter.

ÅKERSBERGA GK 
– Stockholms naturskönaste golfbana

Visste du att!
Åkersberga GK blev utsedd till 
Årets Golfklubb av Stockholms 
Golfförbund 2017.

Antal hål  18 + 4
Boende  Golfpaket i samarbete med  
  hotell, se hemsida
Laddstolpe för elbil: ja, 4 st
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar  ja, 26
Golfshop  ja

08-54069170
www.akersbergagk.se
kansli@akersbergagk.se

Åkersberga GK

StoCKHolm

SALEMS GOLFKLUBB äR södra Stockholms 
bästa golfanläggning. Svensk Golf skrev 
under 2015 att Salem är mycket ”Prisvärt 
bland de dolda pärlorna”. Tidningen Golf 
Digest placerade klubben som sjätte bästa 
bana i Stockholm.

Anläggningen är en komplett 27 håls-
anläggning där 9-hålaren är öppen året 

Salems Golfklubb 
– en pärla i Stockhom
Salems Golfklubb är den riktiga golfklubben 
där kvalitet och upplevelse överträffar förväntningarna.

Missa inte!
På Salems golfklubbs hemsida 
kan du följa med på en digital 
flygtur över hela banan.

Antal hål 18, samt 9
Husbilsparkering    ja, ej med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 20 st med GPS
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja
Studio ja

08-550 940 50
kansli@salemsgk.se
www.salemsgk.se

Salems Golfklubb 

om med ordinarie greener. Klubben ligger i 
ett lugnt och stillsamt område med varierad 
karaktär och omväxlande layout. Banorna 
är lätta att gå och det är nära mellan hålen. 

Klubben har även hektometersystem och 
5 tee-system. Här hittar du också en trivsam 
restaurang och en bra och fullsorterad shop 
som ingår i Golfstore.
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BRO HOF SLOTT äR EN golf- och naturupplevelse i världsklass, 
designad av Robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golf-
banedesigners. 

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 kan du blicka ut över The Stadium Course, som 

Bro Hof slott
– en fulländad golfupplevelse
Längtar du efter att 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

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 har genom-
gående samma kvalitet, men en helt annan karaktär: mindre vind 
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Detta händer på Bro Hof

Missa inte!
Boka både The Stadium Course och The Castle Course vid 
samma tillfälle för 2 695 kronor (vardagar) / 2 995 kronor 
(helger). Spela båda banorna samma dag eller välj två olika 
tillfällen. Vagn, banguide och rangebollar ingår.
 
Antal hål 36
Boende  ja, golfpaket via Thoresta herrgård, Villa Aske, Friibergh 
 herrgård och Lejondals slott
Restaurang ja, med uteservering
Halfway house  ja 
Pro Viktor Gustavsson och Johan Fredriksson
Golfbilar ja, förbokas
Hyrset  ja, förbokas 
Golfvagnar  ja, ingår i greenfeen
Golfshop ja
Svingstudio ja

08-545 279 90 
info@brohofslott.se
www.brohofslott.se

Bro Hof Slott

StoCKHolm

och vatten, men mer träd, mindre och tuffare bunkrar samt spelbara 
”waste areas”. Här finns heller inga svarta tees, vilket gör Castle 
Course kortare än The Stadium Course.

 
BRO HOF SLOTT ERBJUDER under 2019 ett antal öppna tävlingar. The 
Black Tee Challenge riktar sig till er som gillar rejäla utmaningar.  
Tävlingen arrangeras för sjunde gången på Bro Hof Stadium och 
spelas i 4-mannalag (scramble).

Bro Hof Camper Invitational är en partävling för husbilsägare som 
spelas över två dagar. Ni startar med en greensome på The Castle 
Course och avslutar med en bästboll på The Stadium. En riktig feel 
good-tävling med en härlig grillafton på terrassen.

För er som vill utmana er själva är Amateur Masters den rätta 
tävlingen. Eventen går av stapeln den 21 juli och spelas på mäster-
skapsbanan The Stadium Course, rankad #1 i Norden (2018), under 
samma förutsättningar som proffsen gjorde under Nordea Masters.

Mer information om tävlingarna finner du på hemsidan  
Klubben är komplett med restaurang, företagsgolf och ett Bro Hof 

Performance Center där Callaway och Titleist finns representerade.
Klubben blev rankad nummer 1 i Norden av Golf Digest i höstas 

samt top 100 i världen av platinum clubs of the world.

Callaway Ladies invitational
Datum: 17/5   
Bana: Stadium Course

The Black Tee Challenge
Datum: 18/6
Bana: Stadium

Röhnisch Masters 1
Datum: 27/6   
Bana: Castle

Röhnisch Masters 2
Datum: 28/6   
Bana: Castle

Summer Week 2019
Datum: 8-9 & 10-11 juli          
Banor: Castle och Stadium

Amateur Masters
Datum: 21/7
Bana: Stadium

Camper Invitational
Datum: 29-30/7
Banor: Castle & Stadium

Galvin Green
Datum: 16/8
Bana: Stadium

Bro Hof Ladies Masters
Datum: 18/8
Bana: Castle 
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PÅ ÅLAND SPELAS golf i kunglig miljö med 
det medeltida Kastelholms slott som närmsta 
granne. Ålands GK ligger i topp i Norden sett 
till antalet gästspelare. Många trivs så bra i 
den familjära atmosfären att de kommer år 
efter år.

Ålands GK erbjuder två 18-hålsbanor, 
Slottsbanan och Kungsbanan, samt korthåls-
banan Prinsessan. Slottsbanan, som breder 
ut sig längs havsviken Slottssundet med en 
storslagen utsikt, har blivit många spelares  
absoluta favorit. Slottsbanan byggs nu om 
och görs, om möjligt, ännu mer fantastisk! 
Med ändrad bansträckning och mer vatten-
kontakt skapas en rolig och utmanande bana 
som passar för alla typer av spelare. Slotts-
banan är därför stängd säsongen 2019 och 
öppnar igen våren 2020. Följ ombyggnaden 
på hemsidan och på Facebook

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

Kungsbanan, banan som varvar öppnare 
och tajtare hål om vartannat i en naturskön 
och kuperad skogsmiljö, kommer såklart att 
vara öppen som vanligt 2019. Banan är en 
liten tuffing och spelstrategiskt mycket rolig.

Hjärtat i anläggningen är klubbhuset.Här 
finns omklädningsrum, duschar, bastu och 
en välsorterad golfshop. Här går det alldeles 
utmärkt att ta med och provspela en klubba 
om du så önskar. 

Köket serverar allt från fantastisk husmans-
kost till à la carte. De snabba 2-2,5 timmars  
färjförbindelserna mellan Sverige och Åland, 
med möjlighet till taxfreeshopping ombord, 
tillsammans med förmånliga paketpriser 
bidrar till att göra Ålands Golfklubb till 
östersjöns Golfpärla! Kom även gärna med 
egen båt och lägg till i Kastelholms prisbelönta 
gästhamn – mittemot Slottsbanan.

Ålands Golfklubb
– den kungliga golfpärlan i Östersjön!

Missa inte!
Paketresor med båt, övernattning
och golf bokar du enkelt via:
www.turist-konferens.ax
henrik@turist-konferens.ax
 +358 (0)18 15 987

Antal hål 36, samt 6 korthål
Boende  ja, finns i närheten
Husbilsparkering   ja, med el
Gästhamn ja, finns i närheten
Relax/bastu ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

+358(0)18 41 500  
info@golfclub.ax 
www.agk.ax

Ålands Golfklubb
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Ålands GK har fått utmärkelserna Finlands bästa 36-hålsanläggning, 
Finlands trivsammaste golfanläggning och Finlands bästa golfrestaurang 
av GolfDigest/Golflehtis banranking 2017.

ÅlaNd
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UpplaNd

Missa inte!
Prisvärda golfpaket och de extra 
förmånliga 65+ paketen.
Maila till hotell@orbyhusgolf.se

Antal hål  18, samt övningsområde
Boende  ja, 10 rum i golfhotellet med  
  20 ordinarie bäddar samt 
  4 extra bäddar
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, med fullständiga 
  rättigheter och uteservering
Golfbilar  ja, 4
Golfvagnar  ja, 25
Golfshop ja, Golfstore

0295-109 69 
info@orbyhusgolf.se
www.orbyhusgolf.se

Örbyhus Golfklubb

Örbyhus Golfklubb
Örbyhus Golfklubb bildades 1990 och har sedan dess fått ett rykte om 
sig att ha en av de trevligaste och mest utmanande banorna i Sverige. 
Med en slope på 147 (58/gul tee) ger banan dig en rejäl utmaning.

BANAN äR VACKERT belägen i området runt 
örbyhus Slott med en restid på 30 minuter 
från Uppsala och Gävle samt en timme från 
Stockholm.

Det som förut var jordbruks- och åkermark 

har omvandlats till en behaglig skogs- och 
parkbana med elva vattenhål.

Klubben erbjuder prisvärda golfpaket i 
slottsmiljö. I klubbhuset som förr var ladu-
gården till örbyhus Slott finns ett hotell med 

tio rum och en restaurang med fullständiga 
rättigheter, endast 20 meter från övnings-
område och tee 1. Passa på att kombinera 
ditt besök här med en fin promenad inne på 
örbyhus Slotts-område. 

Här finns även en välsorterad shop 
med en fullständig klubbverkstad, samt en  
uppställningsplats med fem elplintar för 
husvagnar/husbilar.

Missa inte!
I klubbhuset finns både
restaurang och en relax-
avdelning med pool och bastu.

Antal hål  18, samt 9
Boende  ja
Husbilsparkering   ja, med el
Relaxavdelning ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 8
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop ja

08-514 500 00
info@johannesberg.se
www.johannesberg.se

Johannesberg Golf

Johannesberg Golf
– unik golfupplevelse i enastående Roslagsnatur!

Här, i hjärtat av Uppland, finns en komplett anläggning som erbjuder allt 
som en golfare kan önska sig. De 27 hålen, ömsint utlagda i vacker Roslagsmiljö 
ger dig som besökare en fantastisk golfupplevelse, oavsett golferfarenhet.

MäSTERSKAPSBANAN OCH  9-hålsbanan är 
designade av den världskände golfbane-
designern Donald Steel. 9-hålsbanan är en 
fullängds pay and play-bana och har öppet 
året runt. 

I klubbhuset finns restaurang och en 
relaxavdelning  med pool och bastu, vilket 

gör att du garanterat får en fantastisk vist-
else. En välsorterad GolfStore-shop ser till 
att inget i bagen saknas.

Här erbjuds även kompletta golfpaket med 
alternativa boenden, det egna golfhotellet 
eller det lite lyxigare Johannesberg Slott, som 
båda ligger på gångavstånd från klubbhus, 

range och första tee. Uppställningsplatser för 
husbil och husvagnar ger dig som kommer 
med mobilt boende möjlighet att stanna till 
och njuta av anläggningen.

Johannesberg Golf är beläget mitt emel-
lan Uppsala och Norrtälje, endast 20 minuter 
nordost om Arlanda flygplats. 

Här välkomnas alla gäster med både 
kvalitet och en mysig atmosfär.
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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  
Näsdalen, endast sju 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 omgivande 
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 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, 
här hittar Du en studio för custom fitting samt fem golfsimulatorer 
för att utveckla vinterträningen. 

Under våren 2019 öppnas här Sveriges enda TaylorMade Per-
formance Lab med GEARS 3D-system.

Mellan 2008 och 2017 har Nordea Tour/Swedish GolfTour spelats 
på Söderby 8 gånger och banan har fått otroligt fina vitsord av både 
amatörer och professionella spelare.

Klubben har även arrangerat Europatouren för Handigolf vid tre 
tillfällen.

Hål 18 Söderby.

UpplaNd

Söderby Golf
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Söderby Golf Lodge

18-HÅLSBANAN PÅ Edenhof Golf är designad 
av den svenske golfbanearkitekten Sune Linde 
Banan är av mästerskapskaraktär och har 18 

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

Söderby Golf Lodge erbjuder ett personligt 
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 internet 
ingår i alla rum.

GOLFPAKET 2019
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 1 700 kronor
2 personer 1 900 kronor

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 1 500 kronor
2 personer 1 700 kronor

Under vissa tider erbjuds ”Röda avgångar” 
med specialpriser!
Pris: 1 200 kronor per person

Edenhof Golf

Hål 18 på Edenhof.

UpplaNd

Visste du att!
Söderby Golf AB driver sedan 
2006 även Edenhof Golf beläget 
i Bälinge, norr om Uppsala.

Antal hål 18, samt en 9-håls 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende 
 i fullt utrustad lodge på    
 Söderby 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

018-33 41 85
ulf@golfuppsala.se
www.golfuppsala.se

Edenhof Golf

Visste du att!
Söderby Golf AB ägs och drivs 
av makarna Jonas och Gabriella 
Ekström. Gården har funnits i 
familjen Ekströms ägo sedan början av1900-talet.

Antal hål 18, samt en 9-håls 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende 
 i fullt utrustad lodge  
Husbilsparkering    ja, med el
Gym ja, nybyggt gym och inom-  
 hushall med golfsimulatorer
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 30
Golfvagnar ja,  120
Golfshop ja, en av Sveriges största   
 on-courseshoppar
Studio ja, med Flightscope och full  
 videoutrustning, samt Taylor 
 Made Performance Lab med  
 GEARS 3D-system

018-430 19 70
info@soderbygolf.se
www.golfuppsala.se

Söderby Golf

mycket spännande och utmanande hål med 
omväxlande karaktär. 

Inom anläggningen finns också en mycket 
fin 9-hålsbana där alla som vill kan få prova 
på att spela golf, även utan grönt kort. För 
närspelsträningen finns en stor puttinggreen 
och ett nytt närspelsområde. 

2015 arrangerades både JSM slag och 
Skol-SM på Edenhof.

Här finner du också ett komplett klubb-
hus, med bra restaurang, shop och omkläd-
ningsrum.
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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  
Uppsala, där man idag erbjuder golf på 36 hål.

I AUGUSTI 2007 påbörjades en totalrenover-
ing av 18-hålsbanan – greener, tees och 
fairways. Renoveringen stod helt klar till 
säsongsöppningen i maj 2010. 

Klubben har använt sig av den absolut 
senaste teknologin vad gäller dränering, bev-
attning, avrinning och uppbyggnad av greener, 
fairways och tees. Det gör att greenfee-gäster 
och medlemmar i Upsala Golfklubb har tillgång 
till en bana som bara kommer att bli bättre 
med åren. Många spår att framtidens Upsala 
Golfklubb kommer att bli en av de bästa i  
Mälardalen, kanske i hela Sverige. 

På Upsala GK spelar du på en 18-hålsbana i absolut toppklass vad gäller greener, greenområden, fairways 
och tees. Upsala Golfklubb rankades 2017 som 29:e bästa golfanläggning i Sverige enligt Golf Digest.

Idag erbjuds här en 18-hålsbana, par 72, av 
mästerskapskaraktär, med vit marmorkross 
i bunkrarna, en fullängds 9-hålsbana, 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 driving rangen om.

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

Många nöjda gäster besöker klubben  
under sommaren och åker från Uppsala för 
att äta lunch ute på Upsala Golfklubb.

 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.

Hitta hit!
Upsala Golfklubb är Uppsalas 
stadsnära golfbana, endast 
1 mil från Uppsalas centrum.

Antal hål 36
Boende  ja, klubben samarbetar 
 med de flesta hotellen 
 i Uppsala 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

018-46 01 20  
info@upsalagk.se 
www.upsalagk.se

Upsala Golfklubb

UpplaNd
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vÄStmaNlaNd

FEMTON AV HÅLEN ligger i Västmanland och 
tre ligger i Uppland. Efter spel i parkland-
skap svänger de sista nio hålen in i skogen 
där avslutningen framförallt hål 14-18 är 
magnifika med vacker rensad skogsmiljö, 
stenlagda vattendrag och spänning ända till 

Orresta Golf & Konferens  
– spela och bo på en av Mälardalens 
populäraste golfanläggningar
Orresta Golf & Konferens erbjuder golfspel i två landskap på en 
lätt kuperad park- och skogsbana, med en spännande design. 

Semestererbjudande!
Golfpaket 1 295 kr oavsett 
veckodag v.27–v.32.

Antal hål  18
Boende ja, eget hotell vid klubbhuset
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop ja 
Studio ja, med Cobra
Utespa/Bubbelpool ja, förbokas

0171-44 32 20
info@orrestagolf.se
www.orrestagolf.se

slutet. Orresta erbjuder god mat och dryck 
i en familjär miljö i rustika lokaler. 

Anläggningens egna hotell med 30 fina 
dubbelrum ligger i parken precis bakom 
klubbhuset med reception, restaurang och 
konferens.

Orresta Golf & Konferens
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Missa inte!
Från Valborg till oktober erbjuder 
Lannalodge mycket populära 
golfpaket. I dessa ingår18-håls 
greenfee, 9-håls par 3 greenfee, 
3-rätters middag, logi, frukost, gym. 
 
Antal  18, samt 9 hål
Boende  ja, 71 hotellrum, 169 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Konferenslokaler ja, 7
Gym/ Relax  ja
Restaurang  ja, med fullständiga 
  rättigheter och uteservering
Pizzeria  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 20
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Driving range  ja
Boulebana ja

019-16 40 70
info@lannalodge.se
www.lannalodge.se

Lannalodge Golfresort

HäR ERBJUDS EN VACKER, välbyggd och 
variationsrik 18-håls parkbana med modern 
arkitektur. Nära till både utslag och inspel 
och efter 9 hål kommer du in till klubbhuset.

Golfbanan är en av Sveriges äldsta och 
öppnande redan 1939. 

Dessuton finns en 9-hålsbanan med par 

LANNALODGE GOLFRESORT 
– fullserviceanläggning
Lannalodge är en privatägd golfanläggning och rankas 
som en av Sveriges bästa golfresorts.

3-hål och en spektakulär ö-green.
Lannalodge har blivit mycket omtyckt 

för sin sköna, avslappnande atmosfär och 
sitt kompletta utbud. Här finns också hotell, 
restaurang, pizzeria, konferens, relax och 
gym. Allt med en hög kvalitet på finish och 
underhåll. Klubben strävar att alltid att ge 

sina gäster förstklassig service och mat av 
hög kvalitet.

Anläggningen är öppen året runt och ligger 
bara 12 minuter utanför örebro.

vÄStmaNlaNd

LINDESBERGS GOLFKLUBB bjuder på en spän-
nande och utmanande upplevelse i fantastisk 
Bergslagsmiljö. 

I anslutning till banan finns Lindesbergs 
Hotell & Stugby som erbjuder attraktivt och 
bekvämt boende med 70 bäddar och närhet till 

”Sista nio är bland de vackraste nio hål i rad jag sett. Arbogaån följer med 
spelaren som en varsam ledsagare hela vägen. Den kittlar, porlar, utmanar 
och ger en fantastisk inramning.” , säger Magnus Sunesson.

centrum. Restaurang Golfbiten har både lunch 
och à la carte med hög servicegrad i trivsam 
miljö. Golfklubben är en komplett åretrunt-
anläggning med fantastiska möjligheter för 
aktiv fritid med golf, padel, cykling, (flug) fiske, 
vandring, längdskidåkning, med mera.

LINDESBERGS GOLFKLUBB  
– kronjuvelen i Bergslagen

Lindesbergs Golfklubb 

Lindesbergs Hotell & Stugby. 

NÄrKE

Missa inte!
Klubben öppnar till våren ett 
hotell med tio dubbelrum. 

Antal hål  18, samt 6 hål korthålsbana
Boende   ja, hotell med 10 dubbel- 
  rum och 10 lägenheter,  
  totalt 70 bäddar
Husbilsparkering    ja, 14 ställplatser med el
Servicestation Husbilar ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Padel  ja
Inomhushall   ja, (golf & padel) 
Golfshop  ja, välsorterad
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja

0581-870 50
info@lindesbergsgk.se
www.lindesbergsgk.se
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Alltid 20% rabatt på Askersunds Golfklubb 
för medlemmar i Mitt Dormy. 
Gäller alla i bollen, alla dagar.

greenfee-
rabatt!

Missa inte!
Från Askersunds Golfklubb är 
det nära till den pittoreska 
småstaden Askersund med
caféer, hamnliv och små butiker. 

Antal hål 18 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja ,12, förbokning krävs,   
 rabatt om du har läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padelbana         ja, 2

0583-349 43
info@askersundsgolfklubb.se
www.askersundsgolfklubb.se

Askersunds Golfklubb

18-HÅLSBANAN MED sina generösa fairways 
och varierande storlek på greenerna ger 
golfaren en lagom och utmanande blandning 
av längd och vatten. även som naturupplev-
else är banan svårslagen då den löper genom  

Askersunds Golfklubb är en komplett golfanläggning och en av Sveriges 
få riktiga seasidebanor. Golfmedia rankar Askersunds Golfklubb som en 
av regionens bästa golfbanor. 

en kulturhistorisk miljö längs norra Vättern.  
Under de senaste åren har stora förbättrings- 
arbeten utförts på och omkring banan och  
det finns nu också två utomhus padelbanor. 
I golfrestaurangen erbjuds luncher och en  

à la carte-meny, delvis baserad på områdets 
specialiteter. Allra helst njuter du av den goda 
maten och drycken i solen på terrassen, sam-
tidigt som du beundrar golfbanan med Vättern 
i bakgrunden som ett glittrande smycke!

Askersunds golfklubb 
– en riktig seasidebana 
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Gagnefs GK
GAGNEFS GK äR EN familjär och trivsam 
golfklubb med Västerdalälven som närmaste 
granne. De arton hålen sträcker sig genom 
en unik miljö längs älven och anses som 
en av Sveriges vackraste golfbanor. Medan 
du går från green till green på den lagom 
kuperade banan passerar du fina naturscen-
erier, bäckraviner och gamla fina ängslador. 

Banan passar utmärkt för både nybörjare 
och den mer erfarna golfaren. En bana där 
den skicklige golfaren möter golfens utman-
ingar, där medelgolfaren har en golfrunda 
som upplevs lättspelad och naturskön samt 
där nybörjaren kan utvecklas till golfare i en 
lugn och icke stressande miljö.

Efter rundan kan ni slå er ner på ute-
terrassen med fantastisk vy mot både hål 
9 och hål 18 med älven i bakgrunden. Golf-
banan ligger i Djurås, Gagnefs kommun, 
mitt emellan Borlänge och Leksand. Vill ni 
uppleva en trevlig bana, vansinnigt vacker 
miljö och ett trevligt bemötande, då ska ni 
besöka Gagnef, i hjärtat av Dalarna. 

DET äR VACKERT vid foten av Åsledsberget. 
Limsjöns rika fågelliv är som balsam för 
själen, medan banans terräng ger golfaren 
en intressant utmaning. Första utslaget på 

Leksand Golfklubbs 18-hålsbana skedde 1984. 
Sedan dess har Bengt Lorichs tillsammans 
med klubben konsekvent moderniserat och 
underhållit banbyggaren Nils Skölds vision. 

Banan är kuperad och kan vid första an-
blicken tyckas lätt – som till exempel vid 
gul tee 5 454 meter. Men låt dig inte luras; 
den bjuder på ett ordentligt motstånd för 
låga scorer.

Här huserar också en puttinggreen, en 
chippinggreen med bunker och en driving-
range med många utslagsplatser, varav 12 
under tak. Allt i nära anslutning till klubbhuset 
och restaurangen, som har en härlig uteplats 
med naturskön utsikt över banans 18:e hål.

dalarNa

Leksand GK

Dalsjö GK

I Dalarna finns totalt 20 golfbanor och flera av banorna har fått utmärkelser som “Sveriges vackraste golfbana”, “Sveriges 
bästa bana” och “Årets Golfklubb” för att nämna några. Vill du göra mer än bara spela golf kan du njuta av den fantastiska 
naturen, strosa runt på kullerstenar i historiska trästäder eller varför inte besöka arenor och shoppingcentrum.

Dalarnas vackraste banor

Missa inte!
Gagnefsdagarna 29-30 juni 
samt 1 juli, med roliga tävlingar.

Antal hål 18
Boende  ja, mysiga ställen i närheten
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0241-601 00
kansli@gagnefsgk.com
www.gagnefsgk.com

Gagnefs Golfklubb

TäNK DIG ATT FÅ VANDRA i en välskött park, 
lyssna till fåglarnas sång, umgås med goda 
vänner och spela en underbar golf. Du be-
höver inte leta länge – Dalsjö Golf är vackert 
belägen mellan Borlänge och Falun. 

Här finns 18 hål med spännande variation. 
Dalsjö GK är lätt kuperad och bjuder på både 
parkmiljö och det öppna landskapet. Banan 
är väl genomtänkt och passar särskilt bra 
för den som önskar att ackompanjera sitt 
golfspelande med en bländande natur.

Klubbens personal är duktig på att bekräfta 

Missa inte!
Restaurangens trevliga ute-
servering med en skön utsikt 
och något gott att äta eller dricka.

Antal hål 18
Boende  ja, paket med flera hotell
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0247-146 40
info@leksandsgk.se
www.leksandsgk.se

Leksand Golfklubb

Gagnef golfbana. Leksand Golfklubb.
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HAGGE GOLFKLUBB LIGGER i Södra Dalarna 
och är en varierande sjö- skogs- och parkbana. 
Sju av de 18 hålen löper längs sjön Haggen. 

Klubben ligger endast drygt två timmar 
från Stockholm och en timme från Västerås 
och örebro. 

dalarNa

Väl på plats väntar en härlig bana som 
bjuder på oemotståndliga utmaningar och 
en restaurang med fullständiga rättigheter. 

Banan har de senaste åren rankats topp-10 
i Golfhäftets undersökningar. 

Det finns en mindre campingplats för dig 
med husvagn eller husbil, men även golfnära 
boende erbjuds. 

Hagge är banan man minns.

FALUN-BORLäNGE GK bildades 1955 och är 
den näst äldsta golfklubben i Dalarna. Banan 
är en högklassig park- och skogsbana, som 
ligger mitt mellan Falun och Borlänge i byn 
Aspeboda. 

Banan håller en hög standard och kan 

Falun Borlänge GK
Hagge GK

Missa inte!
Klubben har ett flertal år legat 
i topp på Golfhäftets ranking.

Antal hål 18, samt 6-håls bana och range
Boende  ja, mysiga ställen i närheten
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

0240-65 57 83  
info@haggegk.se
www.haggegk.se

Hagge GolfklubbMissa inte!
Golfbanan är praktiskt belägen 
mellan Borlänge och Falun i Dalarna 
och ligger vackert vid Dalsjö By. 

Antal hål 18, samt 6-håls korthålsbana  
 pay and play, samt drivingrange
Boende  ja, hotellpaket med när-
 liggande hotell
Husbilsparkering   ja, 4 platser med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

0243-22 00 80
info@dalsjogolf.se
www.dalsjogolf.se

Dalsjö Golfklubb

Gästrecensioner: 
”Mycket fin bana och luriga 
greener trevlig personal och 
medlemmar, detta är en riktig pärla”
”Fantastiskt rolig bana i strålande skick! 
Trevlig personal och bra mat i restaurangen. 
Hit kommer jag mer än gärna tillbaka.”
”Mycket trevlig bana i gott skick. Värd en resa i sig 
för att spela på!”

Antal hål 18, samt träningsområde   
 och range
Boende  ja, boende/golfpaket med   
 närliggande hotell/vandrarhem
Husbilsparkering   ja, med el
Omklädning  ja, med duschar
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

023-310 15
tidsbokning@fbgk.se
www.fbgk.se

jämföras med välkända anläggningar i södra  
Sverige. 

Det är en genuin 18-hålsbana som verkligen  
rotat sig i det gamla kulturlandskapet. Mycket 
vackert utlagd är den en lätt kuperad bana 
med tuffa greener, en riktig utmaning för 
både elit- och motionspelare.

Klubben har genom åren fostrat stor-
spelare som Mimmi Hjort och Daniel Chopra. 
I år spelas Teen Tour Future  27-28 juli, en 
juniortävling för morgondagens golfspelare.

Falun Borlänge Golfklubb

Hagge Golfklubb, hål 3. Falun Borlänge Golfklubb.

din närvaro genom ögonkontakt i ett möte och 
säga hej. Du som gäst kommer att känna dig 
välkommen och uppleva den omtalade Dal-
sjöandan. Dalsjöandan går inte att ta på men 
den finns där, svävande över anläggningen. 
Besök den välsorterade golfshopen. Här kan 
du skräddarsy din utrustning i golfstudion.

Dalsjö Golfklubb.



Äventyret är nära

Välkomna till en magisk
golfsommar på Idre Fjäll
Njut av fantastisk golf på Idrefjällens golfklubb
och med bekvämt boende på Pernilla Wiberg Hotel.

Läs mer och boka på idrefjall.se

IDREFJALL.SE | #IDREFJÄLL

GOLFPAKET

fr. 1 890:-
inkl. frukost,

2 rätters middag &
greenfee

per rum
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öSTERSUND-FRöSö GOLFKLUBB erbjuder en 
komplett golfanläggning med 18-hål, 9-håls 
pay and play samt en äventyrsbana. Anlägg-
ningen kompletteras med drivingrange, 
övningsområde samt restaurang. Här hittar 
du också en välsorterad golfshop och en 
erfaren pro. 

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

Missa inte!
Att slå ut på öppningshålet på 
Östersund-Frösö golfklubb 
lämnar ingen oberörd.
Du möts av en hänförande 
utsikt och en härligt inbjudande 
fairway, måste upplevas! 

Antal hål 18, samt en 9-håls par 3 
 pay and play-bana  
Boende  ja, golfpaket på Quality 
 Hotel & Resort Frösö Park   
 som ligger en kilometer från  
 anläggningen 
Husbilsparkering    ja, elstolpar
Restaurang ja, med en fantastisk utsikt   
 över Storsjön och den   
 jämtländska fjällvärlden
Kiosk/Fikastuga ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, Frösö Golfshop är också   
 ett Titleist Fitting Center
Studio ja

063-57 60 30
reception@ofg.nu
www.ofg.nu

Östersund-Frösö Golfklubb

Anläggningen, på Frösöns sydsluttning, 
har en fantastisk utsikt över Storsjön och 
den jämtländska fjällvärlden. 18-hålsbanan 
är av kuperad skogs- och parkkaraktär med 
upphöjda greener som utmanar spelaren.

Den ändlösa vyn över Storsjön och Oviks-
fjällen bidrar tveklöst till att detta ständigt 
knockar oss som ett av Europas mest inta-
gande öppningshål. Spelmässigt får vi här en 
välkomnande start på ronden med ett utslag 
där det glädjande nog mest handlar om att 
släppa loss totalt.

Höj blicken, ta ett djupt andetag och låt dig 
inspireras av de fantastiska omgivningarna. 
Efter avslutad runda vilar du ut i restaurangen  
och summerar en härlig golfupplevelse. Din 
bästa? – det är i alla fall klubbens mål!

jÄmtlaNd

FJäLLVYERNA äR SANNERLIGEN vackra och 
18-hålsskogsbanan som med sin spännande  
layout följer det kuperade landskapets varia-
tioner är verkligen utmanande. En runda på 
Klövsjö Vemdalens GK ger därför den mest 
inbitne och träningsfokuserade golfaren en 
ordentlig golfupplevelse.

För att träna på kortare slag eller vässa sitt 
närspel kan man alltid söka sig till klubbens 
9-hålskorthålsbana i fäbodmiljö. 

Klövsjö Vemdalens GK 
– en komplett anläggning
Banan är byggd i en fjällnära miljö med det storslagna landskapet i bakgrunden. 

Eller varför inte boka in en tid för träning 
och utbildning med klubbens PGA-pro – som 
också driver en välsorterad shop.

Fäbokrogen som ligger i anslutning till 
golfbanan har öppet från mitten av maj till 
mitten av oktober. 

Mecnun med personal erbjuder dagens 
lunch, à la carte, pizza med mera, mellan 
11-22 alla dagar. Boka gärna bord på telefon 
0682-210 07.

Missa inte!
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb 
ligger vacker i fjällnära miljö I 
Utanbergsvallarna cirka fem 
kilometer från Klövsjö By.

Antal hål  18 + 9 håls korthålsbana
Boende  ja, Klövsjöfjäll 0682-41 32 00, 
  Storhogna Högjällshotell o  
  SPA 0682-41 30 30, 
  Storhogna M 0682-104 00
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, Fäbokrogen
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja,
Golfshop  ja

0682-23176
kvgk@telia.com.
www.kvgk.se.

Klövsjö Vemdalens GK

Äventyret är nära

Välkomna till en magisk
golfsommar på Idre Fjäll
Njut av fantastisk golf på Idrefjällens golfklubb
och med bekvämt boende på Pernilla Wiberg Hotel.

Läs mer och boka på idrefjall.se

IDREFJALL.SE | #IDREFJÄLL

GOLFPAKET

fr. 1 890:-
inkl. frukost,

2 rätters middag &
greenfee

per rum
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18-HÅLSBANAN äR EN utmanande skogs- 
och parkbana. Närheten till Norra Stads-
fjärdens vatten präglar banans svårighetsgrad. 
9-hålsbanan är något lättare men dock en 
utmanande parkbana.

Här kan du njuta av härlig golf i den 
unika midnattssolen, bara två kilometer från  
centrala Piteå.Klubben har också ett eget 

Piteå GK – multianläggning med eget hotell

hotell med 78 bäddar, 50 meter från 1:a tee.
– De fyra tennisbanorna håller Båstad-

klass. Vi har också två padelbanor och en 
multisportplan med plastgräs för innebandy, 
basket och fotboll. Vi tänker även på barnens 
sysselsättning medan föräldrarna spelar golf 
och har ordnat med ett stort lekområde, 
berättar klubbchefen, Ulf Åberg.

Piteå Golfklubb med eget hotell är en av Norrlands största och bästa 
golfanläggningar. Här finns också fyra tennisbanor av högsta klass, 
två padelbanor, multisportarena samt lekområde.

Piteå Golfklubb 

HÄlSiNglaNd

NorrbottEN

SöDERHAMNS GK äR EN skogs- och parkbana 
i vacker natur vid Hälsingekusten mellan 
Gävle och Hudiksvall, bara två timmars bilresa 
från Stockholm. 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 

Söderhamns GK  
– Hälsingekustens pärla
Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i vacker natur vid Hälsingekusten.

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 
med fullständiga rättigheter som serverar allt 
från husmanskost till à la carte.

Boka golfpaket från 850 kr! 
-  en natt, del i dubbelrum 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgång till relaxavdelning med inomhuspool, bastu  
 och gym 
-  fri bevakad parkering 
-  frukostbuffé

Söderhamns Golfklubb

Söderhamns Golfklubb.

På klubben finns även en välsorterad golf-
shop, golfpro, drivingrange, övningsområden 
och uppställningsplats för husvagnar. Vill man 
bo på golfbanan erbjuds förmånliga priser i 
vandrarhemmet “Torpet” vid nionde greenen 
eller i den nybyggda stugbyn i direkt anslutning 
till klubbhusområdet. 

0270-266 200  www.hotellsoderh.se

Missa inte!
De förmånliga övernattnings-
alternativen på golfbanan.

Antal hål  18, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket i vandrarhem  
  eller stugor
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 5
Golfvagnar  ja, 35
Golfshop  ja, Golfstore
Studio  ja

0270-28 13 00
kansliet.sdgk@gmail.com
www.soderhamnsgk.com

Missa inte!
Prisvärda golfpaket med logi, 
greenfee, mat med mera.
Golfpaket från 650 kronor per person, 
(logi, greenfee, frukost).

Antal hål  27, samt korthålsbana
Boende ja, eget hotell med 78 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering, öppen  
 året om
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
PGA utbildad Pro   ja, som dessutom kan sjunga
Golfshop ja
Studio  ja

0911-149 90
www.piteagolf.se
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NorrbottEN

Missa inte!
Köp ett häfte med 10 
greenfeebiljetter för 2 900 
kronor. Dessa är inte 
personliga. Ert golfgäng 
spelar då för 290 kronor per dag.
På den mobilanpassade hemsidan kan du boka 
starttider, anmäla dig till tävlingar, samt ta del av 
dagligen uppdaterade nyheter.

Antal hål  18
Boende  ja, logipaket med hotell 
  i Boden och Luleå
Husbilsparkering   ja, med el och dusch
Restaurang  ja, i klubbhuset
Golfbilar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0921-720  51
info@bodensgk.se
www.bodensgk.se

Bodens Golfklubb 

BODENS GOLFKLUBB är en 18-håls park- och 
skogsbana av hög kvalitet. Klubbhuset är 
anläggningens hjärta, här finns restaurang, 
bar, shop och Pro. 

Den lättillgängliga rangen och det fina 
övningsområdet är perfekta för att putsa ditt 
spel inför den stundande golfrundan, eller 
om du bara vill träna. 

Banan ligger 25 kilometer uppströms 
Luleälven i det natursköna Sävast. 

Banan byggdes på 90-talet och blir bara 
bättre för varje år. Vid första anblick ser den 
väldigt lätt ut men skenet bedrar, vilket man 
inser när man börjar närma sig greenerna. 
Många av dem är ondulerade och vaktade av 
både bunkrar och vattenhinder. Med ett unikt 

Bodens Golfklubb 
– den bäst rankade banan i Norr- och Västerbotten!
Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen vid
Luleälvens strand. 2016 firade klubben 70 år och banan i Sävast har 27 år på 
nacken. Sju år i rad har tidningen Golf Digest utsett Sävastbanan i Boden till 
den bästa banan i Norr- och Västerbotten!

treklöversystem är du tillbaka vid klubbhuset 
efter hål 5, 9 och 18. 

Du kan med fördel komma hit med husvagn 
eller med husbil. Här finns en väl placerad 
parkering med elstolpar och tillgång till 
dusch. önskar du hotellvistelse så samarbetar 
klubben med hotell både i Boden och Luleå. 

Klubbens restaurang, med fullständiga 
rättigheter, serverar husmanskost till lunch 
samt erbjuder en à la carte-meny. Du sitter 
gärna på den stora altanen och blickar ut 
över banan. Här ser man både 18:e, nionde 
och femmans greener  samt utslagen på  
ettan, sexan och tian. 

Du kan även uppleva golfspel under ljusa 
sommarnätter.
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golfpärlor
1 Tromsø GK
2 Lofoten Links
3 Narvik GK
4 Stiklestad GK
5 Byneset GK
6 Meland GK
7 Atlungstad GK 
8 Stavanger GK
9 Sola GK
10 Bjaavann GK
11 Kongsvingers GK
12 Nes GK
13 Miklagard GK
14 Hauger GK
15 Hakadal GK
16 Tyrifjord GK
17 Holtsmark GK
18 Losby GK
19 Oslo GK
20 Haga GK
21 Kongsberg GK
22 Borre GK
23 Notterøy GK
24 Larvik GK
25 Kragerø Resort
26 Drøbak GK
27 Moss & Rygge GK
28 Onsøy GK
29 Gamle Fredrikstad GK
30 Skjeberg GK

NORGE HAR 14 banor rankade bland de 100 bästa banorna 
i Norden av Golf Digest. Högst rankade är Holtsmark, 
Miklagard och Lofoten Links, alla bland de 14 bästa.

Flera svenska banarkitekter har fått uppdrag 
i Norge att genomföra renoveringar. Christian 
Lundin är mitt uppe i ett stort projekt på Miklagard.  
Magnus Sunesson är i uppstarten på både Dröbak 
och Gamle Fredrikstad. Johan Benestam har 
genomfört ett stort projekt på Haga.

NORGES MEST FRAMGÅNGSRIKA golfare är 
Suzann ”Tutta” Pettersen med två majortitlar 
som främsta meriter. Nu är ”Tutta” mamma-
ledig och i intervjuer låter det som att hon 
överväger att pensionera sig från golfen.

Viktor Hovland är en supertalang 
som spås en lysande framtid. Han är 
fortfarande amatör och främsta me-
riten hittills är seger i US Amateur 
2018 på Pebble Beach, vilket 
innebär att han under 2019 
får spela minst tre av  
majortävlingarna.
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Losby Golfklubb. Drøbak Golfklubb.

Larvik Golfklubb. Kongsvingers Golfklubb.

Miklagard Golfklubb.Gamle Fredrikstad GK.
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GOLFBANAN LIGGER FINT anlagd i ett naturligt, 
vackert skogsområde med tallar som en 
avskärmande vägg från din upptagna vardag. 
Det är som att gå genom en golftunnel då du 
vandrar runt på golfbanans spännande layout 
och fåglarna kvittrar tillsammans med dig i en 
skön harmoni. Peter Nordwall är banarkitek-
ten bakom Kongsvinger och han tycker själv 

Norges bästa golfbana för fjärde året i rad på World Golf Awards ligger 
i vackra Liermoen, utanför centrala Kongsvinger – ett friluftsområde 
utöver det vanliga, som ger dig en unik upplevelse du sent ska glömma. 

att det är den bästa skapelse han har gjort 
under sin långa arkitektkarriär.

Genom ett gott samarbete mellan Kongs-
vingers Golfklubb och Festningshotellet har 
Kongsvinger blivit en populär resedestination 
som bjuder på upplevelser som verkligen är 
värt ett besök. 
www.kongsvingergolf.no

Kongsvingers 
Golfklubb  
– en unik upplevelse

Festningen Hotel & Resort

Festningen 
Hotel & Resort

PÅ TOPPEN AV Kongsvinger ligger Kongs-
vinger Festning med en fantastisk utsikt över 
Kongsvinger samhälle och sjön Glomma. På 
fästningen hittar du bland annat museum, 
utställningar och historiska minnesmärken 
i storslagna omgivningar.

Rätt nedanför fästningen ligger övrebyn 
med nischbutiker, caféer och gallerier.

Hotellet har 28 rum, varav flera sviter och 
familjerum. Dessutom finns mötesrum och 
sällskapslokaler. Restaurangen är öppen varje 
fredag och lördag. På sommaren kan du njuta 
av en bättre måltid på utomhusterrassen.

Passa på att uppleva en innehållsrik upp-
levelse på en äkta fästning!

Golfpaket 
Priser från 1 100 NOK i enkelrum och från 
1 600 NOK i dubbelrum (800 NOK per person)
inklusive frukostbuffé samt en greenfee.

Middag kan köpas till under weekends.

+47 62 81 62 00
resepsjon@festningenhotel.no
www.festningenhotel.no

– en innehållsrik 
upplevelse på en 
äkta fästning

Best of NorgE
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BANAN äR DESIGNAD av Paal Midtvaag och 
byggd av den erkända firman Sternberg Golf 
Service. 2012 öppnade banan och den är 
känd som en strategiskt designad hedbana 
med linkskaraktär. Banan har mycket god 
standard och spelytor av hög kvalitet. Med 
sina vackra ondulerade greenområden och 

GOLFBANEN I DRøBAK är vackert belägen 
bara 25 minuter från Oslo. Klubbens 18-håls 
par 70 parkbana håller hög kvalitet på fairway 
och greener. Trots att banan är relativt kort 
och till synes lättspelad (till glädje för många 
hobbyspelare) bjuder den också på utmaningar 
även för de mest erfarna spelarna. 

I anslutning till anläggningen finns bra 

Gamle Fredrikstad GK
I en historisk miljö utanför Gamlebyens vallar och inte långt 
från Fredrikstads centrum hittar du Kong Fredrik II golfbana. 

Drøbak Golfklubb – en pärla för alla
Drøbak Golfklubb är en öppen och inbjudande klubb med ett brett utbud av aktiviteter. Oavsett 
om du är medlem eller gäst, ung eller gammal, nybörjare eller elitgolfare finns här något för dig!

träningsområden, en proshop med duktiga 
tränare och anrika Drøbak Golfkafé  som har 
en härlig atmosfär och en idyllisk uteserver-
ing. Kaféet kan servera större sällskap och 
erbjuder även catering. Centrala Drøbak 
bjuder på stränder, många gallerier och 
spännande butiker

Drøbak Golfklubb grundades 1988 och den 

fina 18-hålsbanan blev spelklar i juni 1992. Med 
över 1 600 medlemmar och ett stort antal gäster 
spelas här 30 -35 000 golfundor under en säsong. 
Det motsvarar cirka 25 000 mil till fots med 
en bagagevikt på 6-12 kilo!  Drøbak Golfklubb 
har är inte bara en av Norges tre mest spelade 
golfbanor, utan bidrar också rejält till folkhälsan! 
www.drobakgolf.no

fairways är det vid första ögonkastet lätt att 
tro att Kong Fredrik II är en enkel bana att 
spela, men här finns många utmaningar och 
strategiskt placerade hinder

Golfanläggningen har 18 hål med par 72 
och en 9-håls pay and play-bana. Här finns 
ett träningsområde med driving range i två 

etage, en puttninggreen och närspelsområde. 
Klubben har dessutom tennisbana, fotbolls-

golf och tolv hål med spännande äventyrsgolf. 
I anslutning till anläggingen finns över-
nattningsmöjligheter i stugor och camping-
platser. www.aktivitetsbyen.no
www.gfgk.no

Best of NorgE
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LARVIK GOLFKLUBB ligger på väg mot Stavern, 
bara tre kilometer från centrum. Den vackra 
18-hålsbanan är rankad bland topp 5 i Norge. 
Banan har designats av den svenska banarki-
tekten 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 spel-
säsonger. Banan är av internationell standard 
och har stått värd för både Ladies European 
Tour 2009 och European Challenge Tour 
2006. Världsstjärnor som Colin Montgomerie, 
John Daly och Jesper Parnevik har spelat på 
Larvik. även Norges egen Suzann Pettersen 
har vunnit troféer här. 

Larvik Golfklubb har också ett fint tränings- 
och rekryteringsområde med en 9-håls kort-
bana, puttinggreen, driving range, övnings-
bunker och pitchområde.
www.larvikgolf.no

Larvik Golfklubbs 18-hålsbana utgör kärnan 
i en av Norges finaste golfanläggningar. 

Larvik Golfklubb  
– lång spelsäsong i Norge

Farris Bad 
Golf & Spa
FARRIS BAD SPAHOTELL ligger i anslutning 
till Larvik golfklubb - En perfekt kombination 
för en lyckad upplevelse!

Hotellet har en unik plats nere vid vattnet, 
med utsikt ut mot öppet hav, här kan du 
verkligen koppla av i lugna omgivningar, 
eller unna dig några timmar i ett härligt spa. 

Den största eventbastun i Norden erbju-
der dig dagliga saunaritualer. Professionella 
spaterapeuter ger dig ansiktsbehandlingar,  
massage, kroppsbehandlingar och par-
massage.

Det finns också bra möjligheter för kon-
ferens med mötesrum, businesscenter och 
konferenslokaler.

Restaurangen erbjuder en varierad meny på 
lokala färskvaror. I Seaside Lounge & Foodbar 
erbjuds drycker, aperitifer och smårätter.

Golfpaket
Boende, greenfee, frukost, spa, baguette  
på banan, 3-rätters middag på Farris Bad.
Pris från 1 780 NOK. 

+47 33 19 60 00
booking@farrisbad.no
www.farrisbad.no

Farris Bad Golf & Spa

Best of NorgE
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MIKLAGARD LIGGER I Ullensaker kommun, ett 
område med starka historiska traditioner ända 
tillbaks till Vikingtiden. Namnet Ullensaker 
härstammar från det fornnordiska Ullinshof. 

Golfbanan har en spännande särprägel 
då alla hålen på banan har fått namn efter 
fornnordiska gudar och kungar. Klubbhuset 
och anläggningens design är också inspirerat 
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 
är verkligen vill berika din golfupplevelse.

Miklagard 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 kva-
litetsgreener. Miklagard har alltid varit känt 
för greenkvaliteten, som utan blygsamhet 
kan sägas hålla världsklass. Här kommer du 
garanterat att få en mycket speciell golfupp-
levelse. Mästerskapsbanan har fått många 
utmärkelser för sin kvalitet och design. Banan 
har utsetts till Norges bästa och är rankad 
bland topp 100 i Europa.

Miklagard
“This is a breathtaking course as impressive as its Norwegian Viking story”, Robert Trent Jones Jr.

På träningsfältet finns närspels- och 
wedgeområde, två stora puttinggreener, 
korthålsbana och svingstudio. 

Golfshoppen är ”nervcentret” på Mikla-
gard. Här hittar du allt de behöver av utrust-
ning och all information som är nödvändig.

Under 2019 investerar Miklagard 40  
miljoner norska kronor i ombyggnad av  
banan med flera nya hål i kombination med 
att ett nytt hotell byggs som står klart till 
säsongen 2020. Då välkomnas gäster till en 
“ny” anläggning.
www.miklagardgolf.no

LOSBYS UTMANANDE mästerskapsbana, 
östmork, är anlagd på båda sidor av älven 
i den vackra Losbydalen. 

Banan kännetecknas av sina stora greener, 
varierande hål och den slingrande älven. 
Här utmanas spelare på alla nivåer, och alla 
aspekter av spelet testas. 

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.

9 håls-banan Vestmork har en spännande  
layout och kan bjuda på en rolig runda oav-
sett nivå. Banan är öppen för pay and play.

Båda banorna är designade av den svenska  
banarkitekten Peter Nordwall. Det har 
spelats flera stora tävlingar på Losby. 

2007 vann Suzann Pettersen SAS Ladies 
Masters på LET Tour och svenske Jens 
Fahrbring vann sin första Challenge Tour-
tävling i Norwegian Challenge i augusti 2013.
www.losby.no

Losby Golfklubb
Losby består av 27 hål (18+9), driving range och fina träningsområden. Här
finns också ett av Europas största Trackman simulatorcenter, som är populär 
på vintertid. I direkt anslutning till banan ligger också vackra Losby Gods, ett 
modernt hotell med 70 rum.

Losby Gods

Losby Gods
TA EN PAUS från vardagen och njut av ro och 
stillhet i vackra omgivningar på Losby Gods. 

Det historiska hotellet med huvudbygg-
nad från 1850 ligger vid Losby Golfbana, med 
fina strövområden rätt utanför dörren. 

Godset har 70 rum, restaurang, sällskaps-
lokaler, bar, vinkällare och flera mötesrum. 

I den välrenommerade restaurangen 
serveras hemmalagad mat till frukost, lunch 
och middag. Dessutom finns ett café där det 
bjuds på smårätter och förfriskningar.

Golfpaket på Losby Gods
Paketen inkluderar övernattning med herrgårds-
frukost, kökschefens utsökta 4-rättersmiddag samt 
greenfee till Losby golfbana.
Pris per person per dygn i dubbelrum 1 745 NOK/ 
enkelrum per dygn 1 995 NOK.

Paketen kan bokas alla helger när golfbanan 
är öppen och alla dagar i perioden 
14 juni –18 augusti.

+47 67 92 33 33
reservation@losbygods.no
www.losbygods.no

Best of NorgE
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DANMARK HAR 20 banor rankade bland de 100 bästa i Norden av 
Golf Digest. Great Northern på Fyn har sedan invigningen 2017 
avancerat som en raket ända upp till 2:a plats. Esbjerg på Jylland 
och The Scandinavian Old Course på Själland är rankade som #9 
respektive #11. Den äldsta klubben är Københavns Golf Klub som 
grundades 1898.

Made in Denmark är Danmarks bidrag på Europatouren. 2018 
arrangerades tävlingen på Thomas Bjørns hemmaklubb Silkeborg 
och den vanns av Matt Wallace.

Årets Made in Denmark spelas på Himmerland Golf & Spa Resort 
den 23-26 maj.

Thomas Bjørn som kapten och Thorbjørn Olesen som spelare  
hade viktiga roller när Europa krossade USA i Ryder Cup 2018 i Paris.

Best of
Danmark

1    GK Hvide Klit 
2    Nordvestjysk GK
3    Aalborg GK
4    Himmerland 
 Golf & Spa
5    Hjarbæk Fjord 
 Golfcenter
6    Holstebro GK
7    Trehøje GK
8    Silkeborg Ry GK
9    Lyngbygaard GK
10 Lübker Resort
11  Stensballegaard Golf
12  Horsens GK
13  Esbjerg GK
14  Fanø Golf Links
15 Kolding GK
16  Royal Oak
17  HCA Golf
18  Langesø GC
19  Great Northern
20  Korsør GK
21  Skjoldenæsholm GC
22  Ledreborg Palace GC 
23  The Scandinavian GC 
24  Furesø GK 
25  Simon’s GC
26  Helsingør GC 
27 Kokkedal GK
28 Rungsted GC 
29  Københavns GK 
30  Royal GC  

30 
danska 
golfpärlor
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Skjoldenæsholm Golf. Esbjerg Golfklubb.

Köpenhamns Golfklubb. Stensballegaard Golf.

Ledreborg Palace Golf Club.Furesø Golfklub
.
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FöR ATT KOMMA fram till golfklubben måste 
du gå igenom den stora röda porten som 
skyddar Dyrehaven och gå  700 meter upp till 
golfklubben genom vacker natur, utan ljud 
från fordon eller andra störande ljud. Mitt 
i skogens lugn står det mysiga klubbhuset, 
med bra service och en härlig restaurang.

Här väntar en fantastisk golfupplevelse på 
golfbanan med par-71 och tee-längder  från 
4 500 till 6 100 meter. Banan öppnar med ett 
vackert par-3-hål inramat av stora träd. 

Banan, som fick en ansiktslyftning av den 
kända skotske banarkitekten Tom MacKenzie 

för 10 år sedan, smyger sig  genom Eremitage-
slättens landskap som en klassisk öppen park-
bana. Men snabbt avslöjar banan sitt sanna  
jag och uppmanar till spel med omsorg. 

Både med och utan vind är det viktigt att 
spela förnuftigt för att undvika den gyllene 
ruffen och totalt 57 strategiskt placerade 
bunkrar, samt naturens egna fallgropar som 
omger de fasta och kuperade greenerna. 

Det är en bana som utmanar den bäste och 
som belönar de kloka spelarna, oavsett nivå. 
KøBenhavns golfklub garanterar en klassisk  
och unik golfupplevelse. www.kgkgolf.dk

KøBenhavns 
golfklub   
– Skandinaviens första golfklubb
Här erbjuds en av de mest unika golfupplevelser som du kan hitta i norra 
Europa. Du spelar golf i Dyrehaven, en 750 hektar stor park som är listad 
på UNESCOs världsarvslista. Golfbanan är vackert integrerad med den 
omgivande parken som utstrålar historia och har mer än 2 000 hjortar som 
regelbundet rör sig över golfbanan. Det är tankeväckande att man spelat 
golf  i dessa omgivningar sedan 1899.

Idylliskt hotell 
omgivet av golf-
banor och nära 
till Köpenhamn
SKOVSHOVED HOTEL är ett idylliskt och stämn-
ingsfullt badhotell i lugna omgivningar och 
beläget bara fyra kilometer från Köpenhamns 
golfklubb. 

Hotellet är mysigt inrett med 22 vackra 
rum, varav flera har balkonger och utsikt över 
öresund och Skovshoved Hamn. 

Så snart du kommer in genom dörren 
märker du den unika atmosfären som känne-
tecknar hotellet. Skovshoved Hotel  är ett 
familjedrivet hotell med ett stort fokus på 
hög och personlig service. 

Restaurangen på hotellet är Restaurang  
A Hereford Beefstouw Skovshoved. De är 
särskilt kända för sina förstklassiga biffar 
och goda viner. Men menyn erbjuder också 
många underbara klassiska fisk- och veg-
etariska rätter inspirerade av det franska och 
italienska köket.

Skovshoved Hotel

Golfpaket
Boende i Superior-rum med havsutsikt, 3-rätters 
middag och frukostbuffé, samt greenfee inklusive 
vagn och rangebollar hos Köpenhamns Golfklubb. 
Från 3 500 DKK för två personer.

+45 39 64 00 28
reception@skovshovedhotel.com
www.skovshovedhotel.com

Best of daNmarK
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LEDREBORG PALACE GOLF CLUB
Faldo Course är som enda bana i Skandinavien designad av golflegendaren Sir Nick Faldo. Banan är en så kallad  
“inland links” efter engelsk tradition och har ett stort antal av de egenskaper som förknippas med linksbanor, många 
och djupa bunkrar, fasta och snabba greener, böljande fairways och lite ruffigt utseende på grund av ruffens natur. 
De djupa fairwaybunkrarna bör man passa sig för. Om din boll hamnar i en av dessa blir det oftast ett tappat slag.

FALDO COURSE äR BYGGD i den befintliga 
naturen, och det har varit prioriterat att Sir 
Nick Faldo skulle “upptäcka banan” i den  
befintliga terrängen, eftersom banan är be-
lägen i en skyddad nationalpark. Han har med 
andra ord gått runt i området och bestämt 
var de 18 hålen skall vara. 

Naturen är helt unik. Banan ligger i 
“Smörhålet” på Ledreborgs 1 600 hektar stora 
gods. Rundan är en mycket vacker natur- 
upplevelse och har Ledreborgs slott i bak-
grunden vid 18:e hålet.

Alla hål är väldigt olika. Varje hål har 
sina egna utmaningar, optiska synvillor och  
onduleringar på greenerna. Du utmanas 
ständigt och det finns ingen tid att slappna av. 

Faldo Course är utan jämförelse den danska 

golfbana, som upptar det största området med 
cirka 165 hektar. även om banan är relativt 
öppen ser du inte mycket mer än det hål du 
för tillfället spelar.

ALLA HÅL PRäGLAS av att flera olika och 
rimliga alternativa strategier kan väljas.  
Innan du lär dig banan upplever du ofta flera 
blinda slag. De breda fairways ger dock alltid 
ett bra möjlighet att spela ”safe”, även om du 
inte alltid är säker på riktningen. Dessutom 
är det ofta möjligt att hitta sin boll i ruffen.

På Ledreborg finns tee 65, 60, 56, 53, 49 
och 45, och de utgör sex mycket olika golf-
banor, som alla kan spelas av både damer 
och herrar. De flesta damer spelar 49 och 
herrar 56 eller 60. 

Ledreborg Palace Golf Club

Missa inte!
Greenfees: 450 DKK alla dagar i veckan.
Sommarerbjudande under juli månad 350 DKK.

Ledreborg Palace Golf Club
Skottehusvej 12
4320 Lejre

+45 46 46 16 30
www.lpgc.dk

Oavsett vilken tee du väljer är banan en ut-
maning på grund av  placeringen av bunkrarna 
och på de snabba kuperade greenerna har det 
betydelse på vilken sida av pinnen du hamnar.

Best of daNmarK
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Skjoldenæsholm Golf
– två högkvalitativa banor
Mitt i det lugna och vackra Själland, bara 45 minuters bilresa från Köpenhamn ligger Skjoldenæsholm som en lugn 
golfoas med hela 36 hål - en Robert Trent Jr.-designad bana. Skjoldenæsholm är en del av den exklusiva föreningen 
World of Leading Golf, som bland “kollegorna” räknar Ryder Cup-banan Le National utanför Paris.

SKJOLDENæSHOLM äR EN av få anläggningar 
som erbjuder två golfbanor - Old Course och 
Robert Trent Jones Jr. Båda banorna är av hög 
kvalitet och ger golfgästen två helt olika och 
unika golfupplevelser. 

Robert Trent Jones Jr är en internationell 
mästerskapsbana som utmanar den mest 
talangfulla elitspelaren och ger samtidigt en 
trevlig runda för de mindre erfarna. Samtidigt 
erbjuder banan några fantastiska naturupp-
levelser. 

Den har varit plats för professionella turn-
eringar och var den första Robert Trent Jones 
Jr-banan i Danmark. 

Old Course är en idyllisk “måste spela”-
golfupplevelse. Rundan är en naturupplevelse 
av hög klass med gamla historiska träd längs 
hela banan, vilket skapar en unik atmosfär. 
Skjoldenæsholms vackra herrgård ligger som 
en spektakulär vändpunkt för banan naturligt 
formad i landskapet. 

En runda på Old Course är som att vara på 
en underbar promenad i den danska naturen.

SKJOLDENæSHOLMS HISTORISKA herrgård 
ligger som en imponerande bakgrund till 
golfbanan och omger banorna tillsammans 
med djupa skogar och vackra sjöar. 

Herrgården är en mycket populär miljö 
för bröllop, fester och helgdagar. Det är även 
möjligt att bo på Skjoldenæsholm herrgård 
där golfbanan och herrgården samarbetar om 
erbjudanden på attraktiva golfpaket.

ETT BESöK PÅ Skjoldenæsholm erbjuder  
många möjligheter. Europas största spårvägs-
museum, som lockar mer än 30 000 turister 
varje år, ligger bredvid golfbanan. Dessutom 
ligger Skjoldenæsholm bara 45 minuters bil-
resa från Rådhusplatsen i Köpenhamn, där du 
har möjlighet att besöka många fina attrak-
tioner som Tivoli, Nyhavn och Amalienborg.

Skjoldenæsholm Golf

Missa inte!
Skjoldenæsholm erbjuder golfpaket med boende 
på Skjoldenæsholm Herrgård. 
Du kan även utforska Danmarks huvudstad 
Köpenhamn, endast 45 minuters bilresa från 
Skjoldenæsholm.

Antal hål 36 (Old Course + Robert Trent  
 Jones Jr.)
Boende ja, golfpaket på Skjoldenæs- 
 holm Herrgård
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagna ja
Golfbutik ja

  
Skjoldenæsholm Golf
+45 57 53 88 10
info@golfers.dk
www.golfers.dk
 

Skjoldenæsholm Herregård
+45 57 53 87 50
hotel@skj.dk
www.skj.dk
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Stensballegaard Golf 
– en av Danmarks bästa golfanläggningar
Golfbanan, som öppnades 2009, är designad av det berömda amerikanska 
arkitektfirman von Hagge, Smelek och Baril, som bland annat också ligger 
bakom franska Le Golf National, som användes för Ryder Cup 2018.

STENSBALLEGAARDBANAN ligger i ett vackert 
naturområde som inkluderar både kustzon 
och skyddsskog.

Flera av banans hål ligger längs Horsens 
fjord, och Stensballegaard är en mycket  
trevlig mästerskapsbana, som vid flera tillfällen  
har använts av danska ECCO Tour samt  
Challenge tour.

GOLFANLäGGNINGEN BESTÅR AV 27 hål, 
Guldbjerg-, Brakør- och Elbæk-slingorna. 

Det är en varierad bana med en estetisk 
känsla. På sommaren skapar det gula vajande 
gräset liksom den omgivande skogen en 

vacker ram runt fairways.
Det är något speciellt med denna vackra 

golfbana, som är en bra blandning av hed och 
skogsbana kompletterat med en del linksgolf. 

Hålen slingrar sig genom ett öppet och 
böljande landskap, och svårighetsgraden är 
hög, framför allt de dagar vinden ligger på 
från fjorden. Och även om greenerna är stora 
är det inte alltid lätt att placera bollen där.

PÅ EN LISTA öVER Danmarks bästa golfbanor 
är Stensballegaard i gott sällskap bland landets 
topp tio banor, och Stensballegaard är därför 
utan tvekan värd att göra en omväg för.

Stensballegaard Golf

Missa inte!
Banan ligger i naturskönt område med utsikt över 
Horsens Fjord. Banan blev 2010 utnämnd till bästa 
nyanlagda bana i världen!

Antal hål 27-håls mästerskapsbana  
 + 9-håls Pay & Play
Boende Stort urval av närliggande   
 hotell med golfpaket
 Restaurang ja, med utsikt över Horsens   
 Fjord, även uteservering
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja
Golfshop ja + Custom fitting  studio  
 www.golfnetworkdenmark.dk

+45 75 65 80 18
golf@stensballegaardgolf.dk
www.stensballegaardgolf.dk

Skjoldenæsholm Herregård
+45 57 53 87 50
hotel@skj.dk
www.skj.dk
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BANAN BESTÅR AV 27 hål fördelade på en  
18-hålsbana samt en 9-hålsbana i ett medel-
kuperat landskap där några av hålen har 
nominerats som några av Danmarks bästa 
par 3- och par 4-hål.

De tre spännande slingorna har varierade 
hål där spelet utmanas av många sjöar, träd, 
bunkrar och dogleg hål, och  med inspel 
till greener, som skyddas av utmanande  
run-off områden. 

Greenerna är bra, snabba och relativt  
kuperade med flera nivåskillnader och 
sluttningar. Banan har teeplatser från  
nybörjare till elitnivå.

Hestkøbgaard-slingan är den äldsta  från 
1974, då Furesø Golfklub bildades som en 
9-hålsbana. 

År 1989 utvidgades banan med ytterligare 
9 hål (Farum-slingan), och 1996 kom de sista 
9 hålen (Parkvej-slingan). 

År 2015 renoverades alla 27 hål med 
fokus på en vacker golfupplevelse med stora 
krav på spelet i form av utmanande run-off  
områden och bunkrar runt greenerna.

Furesø Golfklub gör en stor insats för 
att skydda och bevara naturen, vilket  
resulterade i Golfsportens Miljöpris 2014.

Anläggningen ligger endast cirka 30 

Furesø Golfklub
– alltid värd ett besök
Furesø Golfklub i Birkerød är en av Nordsjällands bästa och finaste  
golfanläggningar i vackra och fridfulla omgivningar. 

Furesø Golfklub

Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød
+45 45 81 74 44
kontor@fggolf.dk 
www.fggolf.dk

minuter med bil från öresundsbron, och 
även från Helsingör. 

Furesø Golfklub är en toppbana i gott skick 
med en hög banstandard som fungerar bra 
under alla väderförhållanden och som alltid 
är värd ett besök.
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ESBJERG GOLFKLUBB HAR den kända Mar-
bækbanan men har också 18 extra hål på 
Myrtue-banan. Båda banorna utmanar oavsett 
nivå och erbjuder natursköna omgivningar 
samt värdefulla golfupplevelser för alla.

Här får du chansen att pröva dig själv i alla 
aspekter av ditt golfspel på den högt rankade 
mästerskapsbanan Marbæk, medan du på 
Myrtue-banan är garanterad att bli testad i 
ditt korta spel omkring greenerna.

Esbjerg Golfklub erbjuder dig en hälsosam 
och trivsam vistelse med högkvalitativa 
faciliteter. Fokus ligger på att hålla en hög  

Besök Esbjerg Golfklubb som ligger i nationalparken Vadehavet - njut 
av en dag på den internationellt kända Marbæk-banan och låt dina 
erfarenheter utmanas.

servicenivå. Receptionen är den centrala 
platsen i klubbhuset, här finns alltid vänlig 
personal redo att hjälpa dig. 

Banornas höga kvalitet har bekräftats av 
Golf Digest, som i januari 2018 utsåg Marbæk-
banan till näst bästa i Danmark.

Genom ett bra samarbete med Hjerting 
Badehotel har du nu möjlighet till en helt unik 
vistelse kombinerat med två golfrundor på 
de natursköna banorna i Esbjerg Golfklubb.

Ett besök på Esbjerg Golf Club är en upp-
levelse du minns för evigt.
www.esbjerggolfklub.dk

Esbjerg Golfklubb

Vadehavs Golf

Hjerting 
BADEHOTEL 

äNDA NERE PÅ stranden i Ho-bukten, med 
en fantastisk utsikt, är Hjerting Badehotel 
beläget, med Esbjergs centrum bara en kort 
promenad bort. 

En strandpromenad, ett uppfriskande dopp 
eller att se den förtrollande solnedgången är 
bara några av de oförglömliga upplevelser 
du kan få på Hjerting Badehotel.

Gourmetrestaurang Strandpavillonen är 
hotellets gastronomiska stolthet, med en hög 
kulinarisk nivå. Rätterna innehåller alltid 
färska ingredienser, huvudsakligen från det 
lokala området runt Vadehavet.

Brasserie Ship Inn är Hjerting Badehotels 
otvungna mötesplats, där du i lugn och ro 
kan njuta av allt från en kopp nymalt kaffe, 
en drink i baren eller en god middag. Menyn 
varierar från lunchrätter, smörgåsar och 
“dagens klassiker” till à la carte på kvällen.

www.hjertingbadehotel.dk

Golfpaket 
Priser från 1 299 DKK per person
Vadehavs Golf innehåller boende i dubbelrum 
nkl. frukost, två  rundor golf, en på Marbæk och 
en på Myrtue. Vagn och övningsbollar, samt 
smörgåspaket inkl. öl / vatten för en av rundorna 
ingår. Middag kan köpas vid bokning.

För bokning kontakta
Esbjerg Golfklub tel: +45 75 26 92 19 
eller mail: kontor@egk.dk
Hjerting Badehotel tel: +45 75 11 70 00 
eller mail: info@hjertingbadehotel.dk

– njut av livet vid 
Vadehavet

Best of daNmarK
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Estland som golfdestination är ännu inte på allas läppar, och är därför 
fortfarande något av en oupptäckt pärla. Men inte länge till. Här finns 
fantastiska banor att utforska, väl värda ett besök. Landet är mystiskt 
och aningen traditionellt, men på ett magiskt sätt. Här finns våra nordiska 
arv bevarade, som vikingar, kungar och drottningar. Naturen är också 
alltid nära. 

Estlands första golfbana öppnade i närheten av Tallin för 25 år sedan och 
idag finns här en handfull unika golfklubbar. 2005 öppnades Estonian Golf 
och Country Club, medlemmar i nätverket European Tour Properties, och 
höjde därmed kvaliteten på golf i Estland. 

Med exklusiva Pärnu Bay Golf Links 2015 har Estland klättrat på listorna 
över bubblande golfdestinationer. Så passa på att uppleva, spela och bo 
på dessa fantastiska anläggningar, före alla andra. 

Best of
ESTLAND

1    Pärnu Bay Golf Links 
2    Saare Golf
3    Estonian G & CC
4.  Niitvälja Golf
5. White Beach Golf 
6. Otepää Golf Center

6
estniska 
golfpärlor

1

2

3
4

5
6
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Estonian G & CC.

Pärnu Bay Golf Links.

Niitvälja Golf.

Pärnu Bay Golf Links.

Estonian G & CC.

Saare Golf.
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BANAN äR VERKLIGEN en linksbana i ordets 
rätta bemärkelse – en kustremsa med sand 
dyner och svingelgräs, som verkligen testar 
golfarens förmåga. Banan har breda fair-
ways och stora sandområden, samt greener 
i flera nivåer. 

World Golf Awards har utsett Pärnu Bay 
Golf Links till Estlands bästa golfbana både 
2016 och 2017. 

Pärnu blev även rankad som nummer 45 i 
Continental Europe av tidningen Golf World 
Magazine! Direkt intill havet ligger också ett 
enastående klubbhus med bastur, en butik  
där du kan köpa golfutrustning samt ett 
loungecafé. Här ligger också golfrestau-
rangen Eagle, som erbjuder moderna  
europeiska smaker med nordisk nyans.

I maj 2018 arrangerades en deltävling i 

Pärnu Bay Golf Links 
– Baltikums första linksbana
Pärnu Bay Golf Links ligger 14 mil söder om Tallin och är Baltikums 
första bana i linkstyp, och 4 500 till 6 200 meter lång.

proffstouren Nordic Leage på Pärnu Bay och 
banan hylldes på bred front av de mestadels 
unga talanger som kämpar på touren.

Nästa steg blir nu i början av oktober 
då Pärnu Bay har fått förtroendet att arr-
angera tourfinalen i Nordic Leage där de 
fem bäst placerade kvalificerar sig för nästa 
års Challenge Tour, vilket är steget under 
Europatouren.

Best of EStlaNd
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Hedon SPA & Hotel 
– platsen där solen alltid skiner
HEDON SPA & HOTEL ligger precis på den  
sandiga Pärnustranden. Hotellets fantastiska 
läge och vackra arkitektur gör det unikt i sitt 
slag – ett mästerverk. Hotellsidan där spaet 
huserar ligger i den historiska lerbadbygg-
naden, som länge har varit en symbol för Pärnu. 
På samma sida i byggnaden finns också fyra 
unika rum för dig som värderar ditt privatliv. 

På Hedon SPA & Hotel erbjuds du en av-
slappnande semester i en mysig atmosfär. 

Golfpaket Hedon SPA & Hotel and 
Pärnu Bay Golf Links 

I paketet ingår: 
– boende i standardrum (1 natt) 
–  generös frukost
–  greenfee för två på Pärnu Bay Golf Links (18 hål)
–  tillgång till bastur och pooler i badområdet, 
 hela vistelsen
–  tillgång till Silent Spa för två (i 3 timmar)  
–  solbad
–  tillgång till gym
–  parkering (i mån av tillgång) 

Paketpris för två personer från 230 EUR per natt.

För mer information och bokning
sales@hedonspa.com 
+372 44 99 021
www.hedonspa.com

Hedon SPA & Hotel

ESTONIA Resort Hotel & Spa
ESTONIA RESORT HOTEL & SPA är ett fyr-
stjärnigt hotell i Estlands sommarhuvudstad 
Pärnu. Det nya hotellet är inspirerat av Est-
lands vackra natur, kulturarv och hantverk. 
Här kombineras modernt, högklassigt boende 
med estländsk spa- och bastukultur.  Hotellets  
SPA & SAUNA erbjuder en bred variation av 
bastur, stora pooler och bubbelbad. Här finns 
även en unik Döda havet-pool med en salthalt 

Golf- och spapaket
I paketet ingår 
–  boende
–  frukostbuffé
–  obegränsad tillgång till spa och bastucentret  
 SPA & SAUNA
–  En greenfee , 18 hål på Pärnu Bay Golf Links

Paketpris för en person från 98 EUR per natt. 

För mer information och bokning: 
+372 440 10 17
resorthotel@spaestonia.ee
www.spaestonia.ee/resort

ESTONIA Resort Hotel & Spa 

Här kan du testa exotiska spabehandlingar 
och njuta av långa, avkopplande bastubad i 
hotellets unika Silent Spa. Silent Spa är endast 
för vuxna gäster som värdesätter tid för sig 
själva eller som vill bada bastu och umgås 
med vänner efter en dag på golfbanan. 

I den nya, exklusiva delen av byggnaden 
ligger själva hotellet med 68 moderna rum, 
varav fyra rymliga sviter samt restaurang  
Raimond och grillrestaurangen Akord. 

Raimond är en högklassig restaurang 
med en exklusiv atomosfär, perfekt för en 
romantisk middag eller för att fira något 
speciellt. I Akord grillas rätterna över öppen 
eld som ger känslan av att solen alltid skiner. 

på 33 procent, vilket gör att du utan minsta 
ansträngning flyter som viktlös i poolen. 

För alla  gourmander är à la carte-restau-
rangen NOOT en höjdpunkt. Menyn är inspirerad 
av modern, estlänsk matkultur. Kocken Rudolf 
Visnapuu har även fått en utmärkelse från 
Cordon Bleu  för sin matlagning.

På hotellet finns också ett modernt kon-
ferenscenter. 

Best of EStlaNd
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SAARE GOLF äR EN Championshipbana, som 
ligger på ön ösel, inom gångavstånd från den 
unika Kuressaare biskopsborg och den gamla 
stadsdelen. Det milda klimatet i Saaremaa 
(ösel) gör att golfsäsongen är lång här. Som 
regel kan du spela till november, ännu längre 
vid en sen vinter. 

Den välkända golfarkitekten Lassi Pekka 
Tilander från Finland, har designat golfbanan. 
Det vackra landskapet gör att banan känns 
som en vacker tavla. Arkitekturen på banan 
påminner om vågor, som bidrar till helhets-
intrycket av en vacker bana som smälter in 
i naturen.

Saare Golf är en 18 håls bana, par 72,  6310 
meter från vit tee. Bredvid banan finns en 

driving range för upp till 30 spelare. Tränings-
området har även bunkrar, puttinggreen och 
chippinggreen. 

Banan har upplevelser och utmaningar 
för spelare på alla nivåer, och även för hela 
familjen. Saare Golf samarbetar med lokala 
partners och erbjuder en mängd olika aktivi- 
teter, som spaupplevelser, sporter och andra 
spännande aktiviteter för stora och små. 

Bredvid klubbhuset finns även två par 3:or 
där alla kan träna närspel och få upplevelsen 
av att spela på en riktig golfbana, och det helt 
kostnadsfritt.  

Saares golfbana är byggd med den senaste 
byggtekniken. Hela banan uppfyller kraven 
från USGA (United States Golf Association).

Saare Golf  
– mästerskapsbanan på Ösel
På natursköna Ösel ligger Saare Golf. Här erbjuds upplevelser 
för alla nivåer och hela familjen. Och banan är vacker som en tavla. 

Georg Ots Spa Hotel

Georg Ots 
Spa Hotel 
GEORG OTS SPA HOTEL ett unikt hotell som 
ligger precis vid havet på Estlands största 
ö, Saaremaa. En vacker promenad genom 
slottsparken tar dig till staden Kuressaares 
centrum. 

GOSPA är det första estländska spahotellet 
som har uppmärksammats i det prestige-
fyllda resemagasinet Condé Nast Traveler. 
Spabehandlingarna är hotellets signum, och 
man har till och med sin egen produktlinje 
– KENA by GOSPA. 

Hotellets pooler och bastur ger dig skön 
avkoppling. Här finns även ångbad och en 
uppvärmd utomhuspool som är öppen året 
runt. Hotellets restaurang har fått utmärkelsen 
Silverspoon 2016 och blev 2017 vald till Bästa 
familjerestaurang. Här serveras en modern 
meny med mat som är karaktäristisk för ön. 

Du tar dig enkelt hit med båt eller flyg.

Missa inte!
På Georg Ots Spa Hotel får även de minsta gästerna 
sina egna menyer och spabehandlingar! 

+372 45 50 000
info@gospa.ee www.gospa.ee
Facebook, Instagram #georgotsspahotel 

Best of EStlaNd



143

18-HÅLS PARKBANAN kännetecknas av dess 
naturliga egenskaper – orörda skogar och 
ett överflöd av vatten, vilket garanterar en 
oförglömlig golfupplevelse. Juvelen i kronan 
är banans femtonde hål (par 5), som slutar på 
en ö-green, även kallad “tårarnas ö”. Förutom 
en parkbana i världsklass har Niitvälja även 
en femhåls pay and play-bana för nybörjare, 
kallad PAR20, vilken är det perfekta stället att 
komma igång med golf på.

Niitväljas driving ranger är störst i Balti-
kum, och har också det bredaste utbudet av 
alternativ. Spelare kan nyttja gräsrange, 50 
golfmattor, tre putting greener, två chipping & 
pitching greener, fem träningsbunkrar och en 

nio-håls minigolfbana för puttningstävlingar.
År 2015 byggde Niitvälja sitt nya klubbhus. 

Där finns det flera olika mötesplatser att hyra 
inklusive ett seminarierum, VIP Lounge med 
bastu och en tvåvåningsrestaurang för upp 
till 250 personer.

Niitvälja Golf
– golfens vagga i Estland
Niitvälja är själva vaggan för estnisk golf – banan är den som först byggdes  
i Estland och Baltikum och ligger bara 30 kilometer från Tallinn. Banan 
ritades av banarkitekten Åke Persson och öppnades 1993. 
Under 2006 moderniserades hela banan och fem nya hål designades av 
Peter Chamberlain. De senaste åren har estniska golfare rankat Niitvälja 
som den bästa golfbanan i Estland.

Hestia Hotel 
Laulasmaa Spa
ENDAST TIO MINUTERS bilresa från Niitvälja 
golfbana ligger sandstranden Laulasmaa. Här 
finns Hestia Hotel Laulasmaa Spa. Hotellets 
Hibiscus Spa erbjuder ett wellness-spa med 
flera pooler, bastur och skönhetsbehandlingar.

Hotellet har sin egen örtträdgård och 
måltiderna lagas främst med färska råvaror 
från lokala leverantörer. 

Hotellets restaurang Wicca har under flera 
år blivit vald till en av de bästa restaurang-
erna i Estland.

Det finns gott om möjligheter till en aktiv 
semester oavsett om du vill spela golf, utöva 
vattensporter eller gå långa promenader på 
stranden. 

Uppmärksamma gärna även de olika golf-
paketen.

Hestia Hotel Laulasmaa Spa

För mer information och bokning
+372 687 08 88
booking.laulasmaa@hestiahotels.ee
www.hestiahotelgroup.com/laulasmaa
facebook.com/LaulasmaaSpa
#laulasmaaspa

Niitvälja Golf

För mer information och bokning
+372 678 04 54
info@niitvaljagolf.ee
www.niitvaljagolf.ee
facebook.com/golfikeskus
#niitväljagolf
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SOM KOMPLEMENT TILL havsbanan finns 
dess syster, Stone Course, som ligger på en 
gammal arkeologisk plats och kommer om-
formas av den gamla stormästaren Annika  
Sörenstam som en del av de ambitiösa planer-
na att skapa en komplett familjeresort. 

Anläggningen har också ett mycket säreget 
klubbhus i en arkitektoniskt helt unik stil.

 Sea Course-banans greenfee är 99 euro 
men det finns flera bra paket där två golfrundor 
och ett boende på hotell i Tallinns centrum 
kommer att kosta från 160 euro per person. 

Tallinn är ett mycket trevligt och lättillgäng-

ligt helgresemål för den svenska marknaden 
med till exempel en vacker Tallink-kryssning 
som anländer från Stockholm varje dag. Det 
finns även flera 50 minuters flygningar från 
olika flygplatser i Stockholm till Tallinn.

 Om du har mer tid i Estland, åk till Pärnu, 
där en annan TOP100 golfbana kan spelas 
- Parnu Bay Links. Den är bara 1,5 timmes 
bilresa från Tallinn. Du kan också kombinera 
din golfresa med många olika evenemang – 
oavsett om det är sång- eller ölfestivalen i 
juli eller bara njuta av Tallinns 900 år gamla 
stadsdel och modern streetfood.

Estonian G & CC  
– lämnar ingen oberörd
Estonian Golf & Country Club, bara 25 minuter från Tallinn, har blivit fram-
röstad till bästa golfbanan i Estland 2018 av World Golf Awards. Belägen i 
en lantlig kustmiljö invid Östersjön, slingrar sig Sea Course genom oförstörd 
skog och rankas bland de 100 bästa banorna i Europa av magasinet Golf 
World. World Cup European Qualifier och flera andra europeiska mäster-
skapstävlingar har avgjorts här.

Tre härliga 
hotell i Tallinn
NäR DU äR I TALLINN för att spela golf är det 
en bra idé att passa på att upptäcka mer av 
staden. Förläng din vistelse och förälska dig 
i den här mångfasetterade staden.

Moderna och rymliga Tallink-fartyg avgår 
varje kväll från Stockholm till Tallinn.

Tallink har tre olika hotell i Tallinn, som 
erbjuder mysiga, fräscha och gästvänliga 
boenden i stadens centrum. Det finns flera 
paket med bra priser där både båtresa och 
boende ingår. 

För din golfsemester kan du välja mellan 
Tallink City Hotel ****, som ligger mitt i hjär-
tat av staden, åtta minuters promenad från 
gamla stan, intill det stora köpcentret. Efter 
en lyckad dag  kan du äta på restaurang Sume 
och ta en drink i hotellets lobbybar.

 Eller kanske föredrar du att bo i Tallink Spa 
& Conference Hotel ****, som med sitt härliga 
Aqua Spa-center ger dig möjlighet att verkligen 
koppla av. Hotellet är nyrenoverat, rummen 
är generösa och det finns många kategorier 
att välja bland. Restaurang Nero erbjuder 
både klassisk skandinavisk mat och smaker 
från övriga världen. På femte våningen finns 
Cigar Bar Fidel där du kan koppla av med en 
konjak och en cigarr efter en dags trevlig golf.

Tallink Express Hotel *** erbjuder bra 
boende i ljusa och bekväma rum. Hotellet 
ligger intill hamnen, med gångavstånd till 
city och gamla stan.

Alla Tallinks hotell är fräscha och välkom-
nande och du kan tryggt lämna din golfutrust-
ning på ditt hotellrum eller i bagagerummet 
medans du utforskar Tallinns alla sevärdheter.

Tallink Hotels

Golfpaket weekend i Tallinn
•  Två omgångar golf på Sea Course
•  En natt för två på Tallink City eller Tallink Spa hotell
•  320 € för två personer
 
Förslag på schema:
– Torsdag, övernattning på färjan från Stockholm
– Fredag, golf på Estonian Golf & Country Club, 
hotell i city.
– Lördag, en golfrunda på Estonian Golf & Country 
Club, färja hem på kvällen.
– Söndag, färjan anländer kl 10.00 i Stockholm

Färjebiljetter ingår ej i golfpaketet.

För mer information och bokning
tallinksilja.se 
08-22 21 40
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VäLKOMMEN TILL ESTLAND och Tallinn som 
2018 blev utnämnt till världens hetaste resmål 
att besöka av Lonely Planet i kategorin ”Best 
in Travel”.

Det är lätt och enkelt att ta sig från Sverige 
till Estland. Med Tallinks kryssningar mellan 
Stockholm-Tallinn blir själva kryssningen 
en upplevelse i sig. Det finns också bra flyg-
förbindelser med Nordica, Norwegian, SAS 
och Air Baltic som på mindre än en timme tar 
dig till Tallinn. Hyrbil finns alltid tillgänglig 
på plats för de som önskar.

I juli 2019 firar Estlands sångfestival 150 
år. Den estniska sång- och dansfestivalen 
är en tradition, och en av UNESCO’s skatter. 
Festivalen går tillbaka till år 1869. 

Vem vill inte äta gott på semestern? Estland  
erbjuder gastronomiska upplevelser till en 
prisnivå som är överraskande låg, i jämförelse 
med våra mått. 

Under många år har estniska kockar  

Estland 
– för alla har rätt att skämma bort sig
En golfsemester i Estland kan kombineras med spännande kultur, gastronomiska 
upplevelser, härliga SPA-bad och behandlingar och mycket annat.

kämpat världen över för att få den bästa av alla 
utnämningar inom kockvärlden. Nämligen att 
få arrangera Bocuse d’Or. Ett OS i matlagning. 
Och denna ärofyllda tävling kommer att hållas 
i Tallinn i juni 2020! 

Under de senaste åren har tillverkningen 
av öl exploderat i Estland. Estniska micro-
bryggerier har snabbt intagit en plats på den 
internationella scenen med produkter som 
håller hög kvalitet och inkluderar traditionella 
estniska smaker såsom enbär, mossa och 
björk. Lyft ett glas och säg Terviseks (skål).

På sommaren är Pärnu det ultimata  
semestermålet i Estland. Staden lockar till 
sig semesterfirare med sin stora långgrunda 
sandstrand, många restauranger, cocktail-
barer, SPA och en behagligt avspänd atmosfär.

Denna medeltida stad har en lättsam och 
romantisk flärd. Pärnu är Estlands största 
semesterort med en mängd olika SPA-an-
läggningar, från stora vattenpalats till mer 

intima och historiska badhus.
ösel är Estlands största ö och här är det  

underbart att semestra, i en helt annorlunda 
natur än vad som finns på fastlandet. Tack 
vare det milda klimatet och den kalkrika 
jorden har ösel en rik växtlighet och ett 
rikt djurliv. Av större evenemang kan man 
besöka Kuressaare gatufestival och Saaremaa 
operadagar.

Den europeiska rally-eliten kommer den 
12-14 juli att tävla i Rally Estonia 2019 i Tartu 
och på de krokiga grusvägarna i södra Estland. 

Två av Estlands mest kända rallyförare, 
Ott Tänak med co-driver Martin Järveoja är 
givetvis startklara och mycket entusiastiska 
över att få vara med då världens rally-elit 
gör upp på hemmaplan! Häftig och fartfylld 
underhållning erbjuds i dagarna tre för hela 
familjen!

För mer inspiration och tips gå in på  
www.visitestonia.com

Foto:  Gregory Lenormand / DPPI

Pärnu strand. Foto: Baltic Connecting.

Dansfestival. Foto: Aivar PihelgasKihnu. Foto: Visit Estonia

Laulasmaa spa. Foto: Aron Urb

Telliskivi, Tallinn, Estonia. Foto:  Rasmus Jurkatam

Foto: Aron Urb







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

Fri golf i en vecka
eller 6 månader

 Gör som tusentals andra golfare – byt regn, rusk och kyla mot en längre tids solsken och värme,  
med fri golf och trevliga möten med likasinnade på något av våra härliga golfresmål.

Fri ankomstdag, statlig resegaranti och vår egen personal på plats för din service!  
Städning, wi-fi och byte av lakan och handdukar ingår, så att du kan njuta till fullo av din nya, lyxiga vardag.

Utöver Long Stay (4 veckor eller mer) kan vi även erbjuda mycket prisvärda paket  
för Mid Stay (2-3 veckor) och Short Stay (weekend- och veckoresor)!

8.995:-4 veckor med  
fri golf från


