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Helgen du har sett fram emot i månader. Du är på väg till ett av skånes smultronställen 
på Kullaberg som skjuter ut i Öresund mellan Sverige och Danmark.

Så många otroliga saker har sagts och skrivits om Mölle Golfklubb där du ska spela, 
såväl som om Grand Hotel där du kommer att njuta av mat i världsklass och boende 
med utsikt över den charmiga hamnen i Mölle. Du kommer att vandra över kullarna och 
genom dalarna i ett landskap som är mycket annorlunda än den bild man har när man 
tänker på sveriges sydligaste provins. Här är det stenigt, vilt, vackert och det är hisnande 
vyer som väntar på dig till synes runt varje krök.

Den utmanande banan på Mölle Golfklubb kan ödmjukt kallas ”Old Head of Sweden” 
med dess fantastiska havsutsikt, vindpinade hål och fantastiska skick. Detta plus Mölle 
GK’s mysighet ger exakt det du och dina vänner letar efter – en utmanande, rolig runda 
full av vackra vyer. Naturligtvis skulle ingen runda på Mölle vara fullständig utan en 
smakrik lunch på det närliggande Kullagårdens Wärdshus, ett värdshus i lantlig stil med 
anor från 1500-talet.

Att bestämma vad du ska göra med din eftermiddag är ingen enkel uppgift. Kullen 
erbjuder mountainbike, klättring, kajakpaddling och till och med valskådning. Men du 
har bestämt dig för att utforska en av de branta dalarna som du skymtade genom den 
ljusgröna skogen under din morgonrunda. Här stiger klipporna högt från havet och solen 
skimrar i horisonten. Innan du går tillbaka till hotellet tar du ett stopp vid Kullens fyr, den 
äldsta och ljusaste i hela Skandinavien, som lyst vägen för fartyg sedan 1561. Medan du 
lutar dig över fyrräcket i den starka eftermiddagsbrisen och lyssnar på de kraschande 
vågorna är känslan av frihet enorm. Detta är livet. 

Kvällen som tillbringas på Grand Hotel inkluderar god mat med vänner och i den väl 
tilltagna matsalen med panoramautsikt går solen sakta ner över den danska silhuetten 
och avslutar en fantastisk dag.

Av alla saker du skulle planera och tänka på inför resan är du glad att kläderna var 
den enkla biten. Med Abacus vår- och sommarkollektion 2020 vet du att plaggen, med 
krispiga färger och mönster som representerar landskapet du är omgiven av, kommer att 
ge dig en känsla av ”snygg och moderiktig” oavsett aktivitet. Du kommer till och med att 
äta middag med det som beskrivs som Abacus ”mest mångsidiga kollektion” någonsin.

På Abacus vet vi att golf är mer än bara ett spel. Det är tid tillsammans med vänner & 
familj, god mat, och utrustning som fungerar. Vår passion för golfen hoppas vi avspeglas 
i våra kläder, och vi önskar alla en fantastisk golfsäsong 2020.    

abacussportswear.com

Besök ett skånskt 
smultronställe
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Testa a�  skapa en Flex-resa på golfplaisir.se

Nu kan du enkelt skapa din egen kombination av  yg, hotell och 
star� ider. Allt på e�  och samma ställe. Åk när du vill, vart du 
vill och hur länge du vill. Vi kallar det Flex-resor.

Botanisera i det klassiska franska 
köket, utforska alla konstmuséer 
och shoppa i de 	 na designbutikerna. 
Välj bland massor med � yg, över 500 
hotell och nära 100 golfbanor.

Dra iväg med kompisgänget till Costa 
del Sol och maxa den med 36-håls-
rundor på några av Spaniens bästa 
golfbanor. Välj och vraka mellan 500 
hotell och e�  50-tal golfbanor.

De� a är den perfekta weekendresan
med en kort och smidig � ygresa.
Bo i pilsner- och kulturstaden Prag 
och spela någon av Tjeckiens
84 golfbanor.

FLEXEMPEL: PARIS FLEXEMPEL: COSTA DEL SOL FLEXEMPEL: PRAG

Nyhet
Flex-resor!

Skapa din egen golfresa!
Välj fri�  bland över 3 000 hotell, 
700 golfbanor och 10 miljoner star� ider
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G  DESSA RADER sätts på pränt den 19 mars och 
det är vanskligt att sia om morgondagen, men 
golfklubben ”måste” väl rimligen få vara öppen 
och tillgänglig som mötesplats även ett år som 
detta? 

Att golfen har en stor plats i livspusslet för 
många av oss och att den har positiv betydelse för folkhälsan 
är otvetydligt, inte minst för äldre personer. Vi som golfar 
är ju lyckligt lottade som får utöva vår favoritsysselsättning 
utomhus och vanligtvis utan att behöva trängas. 

Per Simonsson som är respekterad klubbchef på A6 
Golfklubb skrev dessa kloka ord i sina sociala medier 
häromdagen: ”Glöm inte att leva samtidigt som du tar 
samhällsansvar. Världen kommer inte att gå under!” 

US Masters är uppskjutet och frågan är om det blir något 
spel om majortitlar i år?

Vi hjälper er att minnas det bästa från majoråret 2019. Läs 
om när Tiger återuppstod på Augusta National och när det 
blev hemmaseger på Royal Portrush, fast inte från det 
väntade hållet. När Rory misslyckades klev en annan nord-
irländare fram. Läs också om det norska tronskiftet.

Sist men inte minst bjuder vi på guidning till 165 pärlor 
varav 65 i våra grannländer Norge, Danmark och Estland.

Trevlig läsning & Take Care!  
Pär Fischerström

LÅT OSS FÅ GOLFA 
OCH BEHÅLLA HäLSAN!

PÅ OMSLAGET 
ÖSTER BY STENSON
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
Reusner

Golfpärlor publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, 
men ange alltid källan.
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INNEHÅLL 2020

dormy.se

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

FYLL PÅ FÖRRÅDET
För dig som är medlem i Mitt Dormy. Köp 3 valfria 

handskar till ordinarie pris, betala för 2. 
Du får den billigaste handsken på köpet.
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Genom hela karriären hade augusta national alltid varit 
en plats där Woods spelat extra bra, men det hade det gått 14 år 
sedan hans senaste triumf och sedan dess hade han inte bara 
gått igenom rygg- och knäoperationer. han hade släpats 
genom smutsen; gång på gång hade otrohetsskandaler och 
poliskonfrontationer dissekerats i offentlighet.

– Jag skulle ranka den här segern högst, det måste vara så 
efter allt jag varit med om, sa Tiger Woods medan han omfam-
nade sin familj.

För att till fullo förstå vem Tiger Woods är och resan han gjort 
måste man känna till hans barndom; uppväxten med pappa earl 
och mamma kultida. För där finns sanningen. Det var pappan 

– återuppståndelsen
1997 vann Tiger Woods för första gången på Augusta National.
22 år senare hade han gått igenom mer än vad någon någonsin skulle kunna föreställa sig – en resa 
från toppen till botten och tillbaka.
– Cirkeln har slutits, förklarade Woods efter att nu som då ha sänkt den avgörande putten iklädd röd tröja.

Det bästa från majoråret 2019 del 1

MAJORÅRET 2019

TEXT MARTIN HARDENBERGER FOTO CHRISTER HÖGLUND

Det var länge sedan Tiger 
Woods fick klä sig i grönt.
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som militäriskt drillade Tiger. Det var mamman som både lärde 
honom meditera och beordrade sin son att ”äta konkurrenterna  
levande”. Det var denna ”killer” som utan pardon erövrade världen 
och augusta national 1997.

Woods vann då med hela tolv slag före tvåan Tom kite.

Majorsegrar på löpande band 
Det mentala spelet tillsammans med en överlägsen fysisk 
förmåga gjorde att Woods inkasserade majorsegrar på löpande 
band och när han kammade hem PGa-mästerkapen 2007 var 
det nummer 13 i ordningen. 

nästa sommar vann Woods trots ett brutet ben sin senaste 
major; US open.

men sedan förändrades allt. Woods opererade sitt ben och blev 
borta under en längre tid. Samtidigt ställde ryggen till det allt mer 
och i november 2009 föll hjälteglorian fullständigt när världens 
kanske mest uppmärksammade otrohetsskandal såg ljuset.

Den 25 november 2009 publicerade The national enquirer 
den första av en rad skakande artiklar kring Woods privatliv. i 
den första hävdades att världsstjärnan haft en affär med natt-
klubbsägaren rachel Uchitel. 

Två dagar senare, 2.30 på natten, lämnade Woods sitt hem i 
södra Florida och inte långt därifrån kraschade hans Cadillac 
escalade rakt in i en vattenpump.

Bilden blev snabbt allt klarare, otrohetsskandalen var ett 

faktum. Ytterligare tolv kvinnor hävdade att de haft sex med 
Tiger Woods.

elin nordegren begärde skilsmässa och sponsorerna bröt 
med världsstjärnan.

Det var början på några nattsvarta år. Få trodde att Woods 
åter skulle krönas som golfens kung och både tidigare tränaren 
hank haney och caddien Steve Williams sparkade på den 
liggande golfikonen.

Vägen tillbaka 
när sedan Woods 2017 arresterades och dömdes för att drog- 
påverkad ha kört bil trodde nog de flesta att slutet var nära 
– men omvärlden kunde inte haft mer fel.

Vägen tillbaka började med ett nytt uppbrott. Woods 
sparkade i december 2017 svingtränaren Chris Como. nu skulle 
han likt tennisens roger Federer ensam bära ansvaret.

– Jag är i ett oupptäckt land. ingen har tidigare tvingats 
steloperera ryggslutet och sedan försökt slå den typen av slag 
som jag gör, menade Woods.

Sakta men säkert började formen återfinna sig.
han gick i ledarboll i British open på Carnoustie och var nära 

att vinna PGa-mästerskapen i St. louis. Den första segern kom 
i Fedex Cup-slutspelets final på east lake i atlanta i september 
månad.

ett halvår senare vann han en än mer betydelsefull seger. 
Framför ögonen på barnen Charlie och Sam, flickvännen erica 
herman och mamma kultida fick Woods återigen dra på sig den 
gröna masterskavajen.

han gjorde det inte som det kallblodiga rovdjur han en 
gång var.

han gjorde det som en varm, ödmjuk och framför allt väldigt 
glad familjefar.

– Det känns som att cirkeln har slutits. Det var fantastiskt att 
ha mina barn här. min pappa var här när jag vann 1997 och nu 
är det jag som var pappan, sa Woods.

MAJORÅRET 2019

Tiger efter segerputten som gav 
honom sin 15:e majortitel.

“Jag skulle ranka den här segern 
högst, det måste vara så efter allt 
jag varit med om.
/Tiger Woods
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hemmahoPPeT SToD Till rory mcilroy, världsgolfaren som 
redan vid 16 års ålder satt banrekord på värdbanan royal 
Portrush, och som nu åter var i ropet efter att ha vunnit The 
Players Championship.

rory hade vuxit upp bara ett par kilometer från Portrush 
och nu skulle han ena folket genom att ge dem den största 
idrottsliga framgången sedan den blodiga konflikten The 
Troubles.

McIlroy missade cutten 
men mcilroy inledde katastrofalt. 30-åringens första utslag 
seglade out-of-bounds och han noterades för åtta slag på det 
första hålet – den sämsta öppningen världsstjärnan någonsin 
svarat för i en majortävling. Scoren öppningsrundan landade 
till slut på 79 slag.

Under den andra rundan kämpade mcilroy infernaliskt för att 
klara kvalgränsen, men hans runda på 65 var ett slag för mycket.

– innan veckan började sa jag att detta var något jag gjorde 
för mig själv, men när det väl kom till kritan så spelade jag lika 
mycket för fansen. Jag är besviken över att inte få spela under 
helgen, men jag är otroligt stolt över hur jag hanterade dagen 
och bara så tacksam gentemot varenda en av alla de som så 
ivrigt hejade på mig, sa rory med tårar i ögonen.

– Ögonblicket jag föreställt mig under de senaste åren 
inträffade, bara två dagar för tidigt. 

Lowry öppen med sina känslor 
en annan typ av tårar föll två dagar senare nedför Shane lowrys 
rosenröda och skepparkransprydda kinder när han bars fram 
av en publik som trotsat både monsunregn och atlantvindar.

kvällen inför avgörandet prydde ett barnsligt leende Shane 
lowry. han hade en betryggande fyraslagsledning och talade 
om vikten av att vara öppen med sina känslor. han visste att 

han inte skulle kunna somna, men istället för att hymla om det 
berättade irländaren om hur coachen neil manchip och caddien 
Bo martin fått honom att dela med sig av sådant där som både 
kan vara läskigt och ge fjärilar i magen.

– när jag är öppen om hur jag känner, det är då jag kan få ut 
mitt bästa. när jag är nervös så vill jag prata om det, sa lowry 
innan han berättade hur han en gång på Valderramas 17:e hål 
hade chans på segern men var så nervös att han nästan gjorde 
i byxan.

när Shane lowry peggade upp för att inleda den sista 
rundan av sitt livs viktigaste golftävling såg det ut som han var 
nära på att göra i byxan igen.

Bo – caddien som ser ut som en 20 år äldre version av Shane 
själv – gjorde vad han kunde för att lugna.

men det var ingen lätt uppgift. lowrys första utslag loopade 
ner i ruffen till vänster, nästa gick ner i en bunker och snart 
skulle en halvlång putt för bogey vänta.

när spelpartnern Tommy Fleetwood samtidigt gav sig själv 
en fin birdiechans såg det ut som att den fyraslagsledning 
lowry sovit på minst skulle halveras och ge tävlingen nytt liv.

i US open på oakmont tre år tidigare hade lowry tappat just 
en fyraslagsledning. nu tog fansen sig för huvudet och lowry 
grimaserade uppenbart stressad.

Skulle det hända igen? Den här gången framför familj, vänner 
och en rekordstor British open-publik som inget annat ville än 
att han skulle lyckas.

men Tommy Fleetwood missade sin birdieputt. några 
sekunder senare sänkte lowry den där halvlånga bogeyputten. 
Plötsligt var momentum med honom igen.

Publiken bar fram lowry, och det var som att varken regn 
eller hårda vindar bet på honom.

Detta var hans helg – och en uppvisning signerad en oväntad 
hjälte som redan blivit en klassiker.

Årets stora höjdpunkt hade tårar av två 
sorter; sorgens och glädjens.
För första gången sedan 1951 skulle British 
Open spelas i Nordirland – ett land som under 
flera årtionden varit splittrat.

– den oväntade hemmahjälten

Det bästa från 
majoråret 2019 del 2

MAJORÅRET 2019

TEXT MARTIN HARDENBERGER FOTO CHRISTER HÖGLUND

Shane Lowry 
med Claret Jug.
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raCe To eSPaña gör nu sitt femte år som täv-
lingsarrangör och har utvecklats till Sveriges 
största amatörtour i golf med en riktigt populär 
och unik order of merit. 

2020 arrangeras 39 deltävlingar runt om 
landet där det vinnande paret från varje del-
tävling vinner en resa direkt till Spanien utan 
några Sverigefinaler eller liknande. Väl på 
plats får vinnarna njuta av solen, spela golf, 
umgås och ha det riktigt trevligt. 

Totalt blir det 80 glada vinnare som åker 
till Spanien tillsammans i december, förmod-
ligen europas största finalresa. 

De par som inte lyckas vinna en deltäv-
ling har ändå chansen att ta sig hela vägen 
till Spanien genom race to españas order of 
merit. alla lag som deltar samlar poäng efter 
placering och det lag som samlat flest poäng 
under säsongen får även de hänga med på 
finalresan. 

Årets finalbana, Valle del este, ligger på 
den andalusiska kusten, Spanien soligaste 
region, vid medelhavet. 

För race to españas alla vinnare ingår i 
finalresan: flyg, transfers, boende på Valle del 
estes fina fyrstjärniga hotell med helpension, 
inträde till deras lyxiga spa, greenfees på 
Valle del este golfbana, med mera. 

Utöver förstapriset har deltagarna chans 
att vinna en hel del andra priser i form av 
golfprodukter, golfpaket i Sverige, hole in 
one-pris, med mera. 

Tävlingen är en tvåmanna-scramble och 
anmälan görs via min Golf på Golf.se. 

Race to España är Sveriges största 
amatörtour i golf där du tillsammans 
med en kompis, sambo, kollega eller 
vem som helst har chansen att vinna 
en underbar golfsemester till Valle 
del Este i Spanien.

SPELSCHEMA
23/5 .....Vara-Bjertorp GK

24/5 .....Eksjö GK

31/5 .....Mauritzberg Golf

7/6 ........Arboga GK

13/6 .....GolfUppsala Söderby

14/6 .....Arninge GK 

21/6 .....Kårsta GK

27/6 .....Trosa GK

4/7 ........Ljusdals GK

5/7 ........Sundsvalls GK 

8/7 ...... Isaberg GK

9/7 ........Linköpings GK

13/7 .....Karlstad GK

14/7 .....Hagge GK

15/7 .....Åtvidabergs GK

16/7 .....Chalmers GK

17/7 .....Knistad G&CC

18/7 .....Grönlunds GK

19/7 .....Älvkarleby GK

21/7 .....Finspångs GK

22/7 .....Tranås GK

23/7 .....LannaLodge

26/7 .....Åda Golf

27/7 .....Saxå GK

28/7 .....Hammarö GK

29/7 .....Kungälv-Kode GK

30/7 .....Torreby GK

31/7 .....Koberg GK

1/8 ........Dynekilens GK

2/8 ........A6 GK

8/8 ........Örbyhus GK

15/8 .....Botkyrka GK

16/8 ..... Ingelsta GK 

22/8 .....Herrljunga GK   

23/8 .....Forsbacka GK 

29/8 .....GolfUppsala Edenhof

30/8 .....Grytsberg GK 

6/9 ........Fagersta GK 

20/9 .....Köpings GK 
FINAL VALLE DEL ESTE
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norGe har i JämFÖrelSe med sina skandinaviska grannar i 
många år varit svältfött på golfframgångar. men hela tiden har en 
stor stjärna ensam burit den röd, blå och vita fanan.

Suzann Pettersen hade under loppet av två decennier vunnit 
hela 23 tävlingar, varav två varit majors, och gång på gång varit en 
förgrundsfigur i det europeiska Solheim Cup-laget.

hon var norges givna golfdrottning.
men när säsongen 2019 skulle inledas var det många som 

trodde hon lagt sin egen tävlingsgolf på hyllan, och hon skulle ju 
egentligen bara assistera Solheim Cup-kapten Catriona matthew.

Därför var vi många som chockades när den 655:e-rankade 
”Tutta” bara veckor innan damgolfens största match togs ut som 
wildcard.

Vid tidpunkten för utnämningen hade hon bara spelat två täv-
lingar de senaste två åren – och missat kvalgränsen i båda.

när bara ett hål återstod av jättebataljen på Gleneagles och 
bara ”Tutta” och amerikanskan martina alex kvar på banan stod 
det klart att det skulle komma att handla om en putt: Suzann 
Pettersens och seger eller förlust.

Vilt firande bröt ut. Det var ett närmast osannolikt slut på ett 
Solheim Cup som måste räknas till de mest minnesvärda.

– Jag får bara tacka för den här möjligheten. inte ens i mina 
vildaste drömmar trodde jag att jag skulle få göra det här igen, 
skrek Pettersen mitt i det kaotiska kramkalaset på 18:e green.

– Det är ett bra slut på en fin karriär.
Fem månader tidigare och 6 300 kilometer bort hade en lands-

man presenterat sig för golfvärlden.
Viktor hovland blev 2019 förste norrman att spela anrika US 

masters på augusta national. han blev bäste amatör.
Två månader senare vann han samma utmärkelse i US open, en 

tävling där han också slog Jack nicklaus rekord om bästa score 
genom tiderna för en amatörgolfare.

– Jag hoppas kunna dra nytta av den här upplevelsen under min 
professionella karriär, sa 21-åringen som redan veckan därpå fick 
mota sin första prischeck som proffs.

Året 2020 hade knappt hunnit börja innan hovland blev historiens 
första norrman att vinna på PGa Tour.

”Tutta” hade fått sin tronföljare.

Det norska tronskiftet
Drottningen abdikerade och prinsen blev kung.
Norge genomgick 2019 ett tronskifte.
– Det var bara en tidsfråga. Viktors första av många segrar, säger Suzann Pettersen.

Suzann “Tutta” Pettersen 
ögonblicket efter sitt absolut 
sista slag i karriären – putten 
som avgjorde Solheim Cup 
till Europas fördel.

Året 2020 hade knappt hunnit 
börja innan Hovland blev 
historiens första norrman  
att vinna på PGA Tour.

TEXT: MARTIN HARDENBERGER
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TVÅ 
VÄGAR
      HÅLETTILL

KÄNN 
SKILLNADEN
Två putterfamiljer, 
påfallande olika i utseende 
och känsla men lika bra på 
att få bollen i hål. Köp din 
putter idag och sänk fler 
puttar imorgon.

JUSTERBAR  
LÄNGD

©
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när PeTer BillBerG 1996 tog över Västerviks Golf-
klubbs konkursbo tog han över en klubb i kaos. men 
redan då hade han idé för att föra tillbaka klubben till 
den absoluta Sverigetoppen.

– Grunden för hela projektet är att det är tufft i golf-
branschen och att man inte utbildar tillräckligt många 
golfare. Det gör att man tappar ungefär sju procent 
varje år. har du 1 000 medlemmar innebär det att du 
måste utbilda 70 nya medlemmar varje år. Då kom 
jag på att jag måste stjäla golfare, få folk att flytta till 
Västervik och bli medlemmar i min klubb, säger Peter 
och fortsätter:

– Vi ville få en levande klubb med kvällsrestaurang, 
fler medlemmar och en bättre golfbana. 

Sveriges största golfprojekt 
nu har allt det där hänt. Sveriges största golfprojekt  
i modern tid står klart och hösten 2019 flyttade de första 
”nybyggarna” in efter en lång resa.

Det dröjde hela sex år från det att Peter förvärvat 
klubben till den dåvarande markägaren kunde tänka sig 
att sälja.

Tillsammans med kompanjonen Joakim Sabel slog 
Peter till. Vad duon då inte visste var att det därefter 
skulle dröja ytterligare 15 år innan de kunde sätta 
spaden i marken.

Peters 
Mona Lisa 
har blivit Sveriges golfparadis
En helt ny stadsdel har vuxit fram. Peter 
Billberg ser golfparadisets nya skyline som 
sin Mona Lisa.
– Det är faktiskt ganska otroligt, säger han.

>>

TEXT MARTIN HARDENBERGER FOTO PETER CoRDéN
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– Det första motståndet man får kommer alltid från miljö-
vänner. Vi hade bland annat en rödlistad hasselsnok, och det 
är något vi har tagit särskild hänsyn till, berättar Peter.

Detta var så klart bara början på en lång rad logistiska och 
byråkratiska processer, innan det 2017 äntligen blev dags att 
börja bygga. Väl då gällde det 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, det skulle inte bli någon arbets-
plats för de första som flyttade hit, säger Peter.

Det skulle skapas boende för upp till 2 000 personer mitt 
inne på en kustnära golfbana.

– 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.

men det gick vägen och sedan man slog upp portarna i höstas 
har tillströmningen människor varit konstant. Vad som 1996 var 
en klubb i kris har utvecklats till hela Sveriges golfsnackis.

– Det har inte byggts något liknande någonsin tidigare i 
Sverige. Det finns inte.

En stad i förvandling
Det största tålamodet krävdes med politikerna. maktkampen 
inne på kommunhuset hade stor del i realiserandet Golfsveriges 
största bostadsprojekt någonsin.

Västervik är i dag en stad i förvandling, där småföretagandet  
växer sig allt starkare och där populationen ökar. här finns en 
framtidstro och entreprenörssanda.

men det är också ett samhälle som håller på att repa sig 
efter electrolux nedläggning och den allmän svacka som slog 
hårt efter världsekonomins härdsmälta hösten 2008.

2011 fattades 70 miljoner i kommunkassan och anders Björlin 
anställs som ny ekonomichef.

Det var tuffa tider och besparningarna var hårda, men det var 
också tider då de frön såddes som man i dag kan skörda från.

redan 2012 kunde i kommunledningen visa upp ett över-
skott på 100 miljoner kronor. en förbättring på 170 miljoner på 
ett år – och pengar som gjort att kommunen kunde bli en aktiv 
spelare i bygget av den nya stadsdelen.

mark såldes till byggbolag så att de kunde bygga nya bostäder 
och projektet iscensättas.

Nyckeln till framgång 
Detta var en tid då kommun och entreprenör närmade sig 
varandra och när det kommunala bostadsbolaget Västerviks 
Bostads aB dessutom fick en golfande marknadschef i form av 
Susanne Vidvik såg Peter Billberg sin chans.

– Det var då det här projektet vände och jag insåg att nyckeln 
till framgång egentligen var det kommunala bostadsbolaget. 
när de styrande där och framför allt Susanne Vidvik och vd 
Sven-Åke lindberg insåg möjligheterna för kommunen med 
nya hyreslägenheter i ett unikt läge, lossnade det. mitt bästa 
råd till alla golfklubbar som funderar på att bygga bostäder på 
banan är att uppvakta det kommunala bostadsbolaget i ett tidigt 
skede, säger Peter.

ett sexvåningshus utgör i dag ett av Västerviks nya land-
märken. Peter Billberg ansvarade för att förbereda marken för 
bostadsbyggandet med hjälp av totalentreprenören kanonaden. 
oBoS-Gruppen byggde och Västerviks kommun var en av 
beställarna.

Tomter kvar till försäljning 
i dag är det mesta på plats och Peter Billberg jobbar med de 
sista och mer exklusiva tomterna. när vi talas vid finns bara 
åtta kvar till försäljning. De är från 1 256 till 1 654 kvadratmeter 
stora och går loss på 2,5 miljoner.

–  Tomterna har fantastiska vyer över öarna och havet, ett 
tryggt område och klinisk kvalitet, säger Peter stolt och berättar  
att man under byggnaden sett till att erbjuda 64 ampere i 
elnätet för att kunna tillgodose ett modernt boende med 
laddning av elbil och ny digital utrustning.

– Vi har förberett för framtida behov som människor kommer  
att ha. De här husen ligger också avskilt från trafik och exklusivt 
för sig själva.

efter dessa tomter återstår bara trygghets- och lSS-boende, 
sedan är stadsdelen komplett.

– här kommer att finnas allt, skolor också. Det är en fan-
tastisk känsla att se att man byggt allting. Vi har byggt vägar 

“Tomterna har fantastiska vyer 
över öarna och havet. 
/Peter Billberg
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och vatten och infrastruktur för över hundra miljoner, och vi 
gjorde det utan att ha några stora pengar på bankboken när vi 
satte igång. Det i sig är helt galet.

men vad händer sedan då? Vad gör en entreprenör som Peter 
Billberg när han snart 60 år gammal avslutat ett jätteprojekt 
som detta?

– när man jobbar med en sådan här sak så lär man sig en 
hel del på vägen, och nu har jag kunskap som jag inte hade för 
20 år sedan. nu har jag fler kontakter och möjligheter att sy 
ihop något ännu större projekt, så det är mycket möjligt att jag 
tar mig vatten över huvudet en gång till.

VÄSTERVIK GOLF RESORT AB (projektägare)

Ägare: Peter Billberg (operativ) och Joakim Sabel
vasterviksgolf.se

ÖVRIGA PARTNERS:

• Kanonaden Entreprenad, www.kanonaden.com

• OBOS-gruppen, www.obos.se 

• Riksbyggen, www.riksbyggen.se

• LågenergiHus, www.lagenergihusab.se

• Västerviks kommun, www.vastervik.se

• Bostadsbolaget Västervik, www.bostadsbolaget.vastervik.se 



22 “Då skulle det så klart 
vara intressant med en 
stor spännande tävling.
/Andreas Ljunggren

Henrik driver på 18:e vid invigningen av Öster by Stenson.
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ÖSTER BY STENSON
   – en total makeover
Det finns inga andra sätt att beskriva vad som skett på Österåkers Golf sedan Henrik Stenson 
invigt sin första golfbana. Nu är den äntligen öppen för allmänheten.
– Det skulle vara pricken över i:et att avsluta hela projektet inklusive kommande ombyggnation 
av nuvarande Västerled med en stor tävling, säger VD, Andreas Ljunggren.

när Vi TalaS ViD har andreas precis anlänt efter en timmes pendling 
genom Stockholm. han har kommit fram till en plats som knappt går 
att känna igen sedan ett par år tidigare. 

– Backar vi tillbaka till 2011 var anläggningen trött och sliten 
samt rejält omkörd av konkurrerande klubbar. Vi behövde verkligen 
lägga ett nytt pussel för att vara konkurrenskraftiga på flera plan. 
kvalitet, service samt prissättning och medlemskap var bara några 
parametrar vi tittade på i arbetet.

– Vi hade en trött och sliten anläggning, det var mycket som 
behövde fixas till. Det finns så många exempel där effekten inte blir 
så stor, där man har gjort renoveringar men inte gjort några föränd- 
ringar. Så vi valde att vända på det, säger andreas.

– Vi tänkte ‘om vi får göra vad vi vill, vad skulle vi göra då?’. Där 
såddes fröet, och då blev det att vi vågade att tänka stort. 

Stenson startar designbolag 
andreas minns tillbaka på en uppgradering som istället blev en 
total makeover i allt från golfbana till golfklubb. Österåker är idag 
något helt annat än vad det var när klubben 2011 arbetat fram 
möjligheten att avyttra mark till delar av ett bostadsområde. Det 
var ett frö som skulle leda till henrik Stenson. 

Flera stora arkitektfirmor var länge inblandade och kom med både 
förslag och offerter. Bland annat hade världskända Jack nicklaus 
Design tagit fram en lättare presentation i hopp om att uppfylla hela >>

18:e och 9:e

TEXT MARTIN HARDENBERGER  FOTO PETER CoRDéN, JoNAS ALvSTEN
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13:e.

After golf – mys på terrassen.

Padelbanorna.

2524

Österåkers ambition. Men så ringde det i telefonen. Det var svenske 
banarkitekten Christian Lundin, och han hade något spännande att 
berätta.

Henrik Stenson ville starta sitt designbolag och jobba med 
honom. Österåker lyssnade och som ett test lät man Christian Lundin 
göra vad Andreas beskriver som light-renovering av klubbens andra 
bana, Västerled som behövde uppgradera sina bunkrar samt göra 
dem mer spännande och intressanta.

– Det var ju lite för att testa teamet, det var ju ändå 70 bunkrar 
som skulle byggas, förklarar han.

2015 skrevs avtalet med 
Henrik Stenson på.

– Det handlade mycket 
om deras approach och hur 
de presenterade projektet. 
Erfarenhetsmässigt så var det ju 
svårt att jämföra med exempel-
vis Jack Nicklaus Design, men 
samtidigt hade Christian varit 
med i många andra projekt och 
det kändes bra. Givetvis var det 
också en stor faktor att detta 
skulle bli Henriks och Christians 
första bana tillsammans och att det var ett måste för dem att göra 
något bra, säger Andreas..

Man märkte också att Henrik menade allvar och att han var 
genuint intresserad. Under åren då Öster by Stenson byggdes 
besökte Henrik Stenson själv banan ett par gånger om året. 

Christian Lundin översåg det dagliga arbetet. Det var ett arbete 
med många involverade både från klubb, kommun och Henrik 
Stenson Golf Design. Många skulle tycka till, men riktlinjerna var 
tydliga. 

Ögongodis
Tillsammans hade man tagit fram fyra punkter att jobba efter; 
roligare spel, mer poäng i scorekortet, ögongodis och effektiv 
skötsel.

– Vårt landskap där banan ligger var väldigt tråkigt. Det var 
platt, vi hade motorväg 
nära och järnväg på andra 
sidan. Det är inte så till-
talande, så vi behövde göra 
det mer levande genom 
att skapa kullsystem och 
vattenhinder med palis-
sader så att det är något 
annat som blicken dras 
till. Och där känner jag 
att vi verkligen lyckats 
på ett bra sätt, förklarar 
Andreas.

– Innan var Österled en medioker bana som man inte lagt 
särskilt mycket energi på när man byggde den.

Annat är det i dag. Men trots att Europatouren uttryckt att man 
gärna i framtiden håller en tävling på Öster by Stenson betyder 
inte det att banan är något monster som bara är till för eliten.

– Ser man till medlemmarna så är handicap-spannet ofta ganska 
högt och man måste man se till vad den stora massan vill ha. Med 
det sagt så betyder det inte att Öster by Stenson är lätt från svart 
tee eller Henrik Stenson tee. Ju mer du kliver bak desto längre blir 
det och dessutom får du helt andra infallsvinklar vilket gör banan 
väldigt spännande. Där är jag väldigt imponerad över det arbete 
Henrik och Christian lag ned, och där vet jag att Henrik varit en 
riktig ”pain in the ass” – jag menar perfektionist, säger Andreas.

– Frågar du Henrik om smådetaljer på banan så skulle han 
kunna ge dig exakta svar, så involverad har han varit i detta. Det är 
alltså inte för inte som närmare 100 000 lastbilslass med fyllnads- 
och byggnationsmaterial – motsvarande en kö ner till Blekinge – 
kört skytteltrafik till Österåker.

– Materialet vi tagit emot motsvarar ungefär 25 procent av alla 
schakter i hela Stor-Stockholm, så det är ganska mycket som körts 
hit. Det gör det hela ganska miljövänligt. Jag vet att de annars kört 
mycket av massorna till både Uppsala, Västerås och Gävle. 

Nya Västerled nästa steg
Men i Österåker är man långt ifrån färdig. Första spadtaget för nya 
Västerled planeras att tas hösten 2021.

– Vi skulle egentligen ha börjat bygga i höstas, men insåg snabbt 
att vi måste få vila, teamet behöver vila, medlemmarna måste få lite 
lugn och ro och vi måste få lite tid att reflektera.

Ambitionen är att skapa en varm medlemskänsla med liv 
och rörelse och stor lojalitet. Det ska vara hemkänsla  över det 
hela och medlemmarna ska vara stolta över att vara en del av 
gemenskapen. Tidigare hade man jobbat precis tvärtom, med stora 

kvantiteter, priskrig och medlemmar som inte spelade särskilt 
mycket. Medlemmarna byttes också ut ganska ofta.

– Likt många andra klubbar i Stockholm gick vi igenom ett stål-
bad innan vi tydliggjort och arbetat fram vår position. Resultatet 
av den medlemsorienterade satsningen har lett till visioner om 
både padelbanor inomhus, längdskidåkning och vem vet i fram-
tiden, kanske ett nytt stort gym, säger Andreas.

– Vi vill få till mer av en sports club, en multianläggning där 
man kan aktivera sig på olika sätt. I framtiden kanske vi har  
2 000-3 000 medlemmar till, men som inte är golfmedlemmar.

I området byggs 2 000-3 000 bostäder på och intill Österåkers  
golf. Det ska också byggas skolor och multihall i närheten. 
Förhoppningen och målet är att golfen blir hjärtat i den nya 
stadsdelen som växer fram.

– Jag ser framför mig när husen kommer på plats runt Öster  
by Stenson, det kommer att rama in det på ett helt annat sätt och  
ge banan ytterligare karaktär och en helt annan dimension än 
tidigare. Det är också därför vi tagit beslut att satsa på restaurang i  
egen regi och liknande saker. Vi vill ju vara en central del i det här 
nya, att man ska komma ner till klubben och hänga här. Men för 
att göra det möjligt måste vi också kunna driva det på ett bra sätt.

När kommer det hela att stå klart?
– 2025 tror jag att vi har båda banorna på plats och har det 

mesta av infrastrukturen i ordning med uppgradering av klubbhus 
och maskinhall. Runtomkring med hus och så vidare tror jag 
snarare 2030.

– Men 2025, när vi hoppas vara klara, då skulle det så klart vara 
intressant med en stor spännande tävling, avslutar Andreas.“Förhoppningen och målet är att 

golfen blir navet i den nya stads-
delen som växer fram.
/Andreas Ljunggren

13:e.

After golf – mys på terrassen.

Padelbanorna.

Christian Lundin, Henrik Stenson, 
Mike O´Leary, Magnus Ljungman 

och Andreas Ljunggren.
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Christian Lundin, Henrik Stenson, 
Mike O´Leary, Magnus Ljungman 

och Andreas Ljunggren.

2524

Österåkers ambition. Men så ringde det i telefonen. Det var svenske 
banarkitekten Christian Lundin, och han hade något spännande att 
berätta.

Henrik Stenson ville starta sitt designbolag och jobba med 
honom. Österåker lyssnade och som ett test lät man Christian Lundin 
göra vad Andreas beskriver som light-renovering av klubbens andra 
bana, Västerled som behövde uppgradera sina bunkrar samt göra 
dem mer spännande och intressanta.

– Det var ju lite för att testa teamet, det var ju ändå 70 bunkrar 
som skulle byggas, förklarar han.

2015 skrevs avtalet med 
Henrik Stenson på.

– Det handlade mycket 
om deras approach och hur 
de presenterade projektet. 
Erfarenhetsmässigt så var det ju 
svårt att jämföra med exempel-
vis Jack Nicklaus Design, men 
samtidigt hade Christian varit 
med i många andra projekt och 
det kändes bra. Givetvis var det 
också en stor faktor att detta 
skulle bli Henriks och Christians 
första bana tillsammans och att det var ett måste för dem att göra 
något bra, säger Andreas..

Man märkte också att Henrik menade allvar och att han var 
genuint intresserad. Under åren då Öster by Stenson byggdes 
besökte Henrik Stenson själv banan ett par gånger om året. 

Christian Lundin översåg det dagliga arbetet. Det var ett arbete 
med många involverade både från klubb, kommun och Henrik 
Stenson Golf Design. Många skulle tycka till, men riktlinjerna var 
tydliga. 

Ögongodis
Tillsammans hade man tagit fram fyra punkter att jobba efter; 
roligare spel, mer poäng i scorekortet, ögongodis och effektiv 
skötsel.

– Vårt landskap där banan ligger var väldigt tråkigt. Det var 
platt, vi hade motorväg 
nära och järnväg på andra 
sidan. Det är inte så till-
talande, så vi behövde göra 
det mer levande genom 
att skapa kullsystem och 
vattenhinder med palis-
sader så att det är något 
annat som blicken dras 
till. Och där känner jag 
att vi verkligen lyckats 
på ett bra sätt, förklarar 
Andreas.

– Innan var Österled en medioker bana som man inte lagt 
särskilt mycket energi på när man byggde den.

Annat är det i dag. Men trots att Europatouren uttryckt att man 
gärna i framtiden håller en tävling på Öster by Stenson betyder 
inte det att banan är något monster som bara är till för eliten.

– Ser man till medlemmarna så är handicap-spannet ofta ganska 
högt och man måste man se till vad den stora massan vill ha. Med 
det sagt så betyder det inte att Öster by Stenson är lätt från svart 
tee eller Henrik Stenson tee. Ju mer du kliver bak desto längre blir 
det och dessutom får du helt andra infallsvinklar vilket gör banan 
väldigt spännande. Där är jag väldigt imponerad över det arbete 
Henrik och Christian lag ned, och där vet jag att Henrik varit en 
riktig ”pain in the ass” – jag menar perfektionist, säger Andreas.

– Frågar du Henrik om smådetaljer på banan så skulle han 
kunna ge dig exakta svar, så involverad har han varit i detta. Det är 
alltså inte för inte som närmare 100 000 lastbilslass med fyllnads- 
och byggnationsmaterial – motsvarande en kö ner till Blekinge – 
kört skytteltrafik till Österåker.

– Materialet vi tagit emot motsvarar ungefär 25 procent av alla 
schakter i hela Stor-Stockholm, så det är ganska mycket som körts 
hit. Det gör det hela ganska miljövänligt. Jag vet att de annars kört 
mycket av massorna till både Uppsala, Västerås och Gävle. 

Nya Västerled nästa steg
Men i Österåker är man långt ifrån färdig. Första spadtaget för nya 
Västerled planeras att tas hösten 2021.

– Vi skulle egentligen ha börjat bygga i höstas, men insåg snabbt 
att vi måste få vila, teamet behöver vila, medlemmarna måste få lite 
lugn och ro och vi måste få lite tid att reflektera.

Ambitionen är att skapa en varm medlemskänsla med liv 
och rörelse och stor lojalitet. Det ska vara hemkänsla  över det 
hela och medlemmarna ska vara stolta över att vara en del av 
gemenskapen. Tidigare hade man jobbat precis tvärtom, med stora 

kvantiteter, priskrig och medlemmar som inte spelade särskilt 
mycket. Medlemmarna byttes också ut ganska ofta.

– Likt många andra klubbar i Stockholm gick vi igenom ett stål-
bad innan vi tydliggjort och arbetat fram vår position. Resultatet 
av den medlemsorienterade satsningen har lett till visioner om 
både padelbanor inomhus, längdskidåkning och vem vet i fram-
tiden, kanske ett nytt stort gym, säger Andreas.

– Vi vill få till mer av en sports club, en multianläggning där 
man kan aktivera sig på olika sätt. I framtiden kanske vi har  
2 000-3 000 medlemmar till, men som inte är golfmedlemmar.

I området byggs 2 000-3 000 bostäder på och intill Österåkers  
golf. Det ska också byggas skolor och multihall i närheten. 
Förhoppningen och målet är att golfen blir hjärtat i den nya 
stadsdelen som växer fram.

– Jag ser framför mig när husen kommer på plats runt Öster  
by Stenson, det kommer att rama in det på ett helt annat sätt och  
ge banan ytterligare karaktär och en helt annan dimension än 
tidigare. Det är också därför vi tagit beslut att satsa på restaurang i  
egen regi och liknande saker. Vi vill ju vara en central del i det här 
nya, att man ska komma ner till klubben och hänga här. Men för 
att göra det möjligt måste vi också kunna driva det på ett bra sätt.

När kommer det hela att stå klart?
– 2025 tror jag att vi har båda banorna på plats och har det 

mesta av infrastrukturen i ordning med uppgradering av klubbhus 
och maskinhall. Runtomkring med hus och så vidare tror jag 
snarare 2030.

– Men 2025, när vi hoppas vara klara, då skulle det så klart vara 
intressant med en stor spännande tävling, avslutar Andreas.“Förhoppningen och målet är att 

golfen blir navet i den nya stads-
delen som växer fram.
/Andreas Ljunggren

13:e.

After golf – mys på terrassen.

Padelbanorna.

Christian Lundin, Henrik Stenson, 
Mike O´Leary, Magnus Ljungman 

och Andreas Ljunggren.
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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

PING ÄR ETT familjeägt 
företag som grundades 
1959 i Karsten Solheims 
garage.

Karstens frustration över sin 
puttning inspirerade honom till att designa en putter 
som gav ett “pingande” ljud ifrån sig när den träffade en 
golfboll. 

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

SVERIGES MEST KRÄSNA arrangör av golfresor lanserar nu 
Flex-resor. Här kan du själv skapa din drömresa online. 

Välj mellan otaliga flygresor, över 3 000 hotell, 700 golf-
banor och 10 miljoner starttider. 

Du kan boka FLYG + HOTELL + GREENFEE i samma 
bokning och få bekräftelse direkt. Det blir tryggt och 
säkert då det är en paketresa som skyddas av Golf Plaisirs  
resegaranti. 

Testa att skapa din Flex-resa på golfplaisir.se.

SUNBIRDIE
– fri golf i en vecka eller sex månader

Partners/Sponsorer

GOLF PLAISIR 
–lanserar Flex-resor

SUNBIRDIE ÄR EUROPAS största arrangör av Long Stay och 
erbjuder unika möjligheter att njuta av livet, solen, golfen 
och maten på sydligare breddgrader under årets mörkare 
månader. Sunbirdie har alltid egen personal på plats för 
din bekvämlighet och full frihet. 

Res bort en månad eller längre för en bekymmersfri till-
varo med sol, värme och trevligt sällskap av likasinnade. 

Kan eller vill du inte vara borta så länge erbjuds kanon-
priser på allt från tre nätter och uppåt.
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FÖRENINGEN GOLFJOURNALISTERNA har för 42:a gången 
utsett Årets Golfklubb i Sverige. I år ser vi en västmanländsk 
vinnare med denna korta motivering:

Frösåker G&CC utses till Årets Golfklubb 2020 för att man 
erbjuder en bana i toppklass, och träningsmöjligheter där 
landslagsspelare och amatörer möter ständig utveckling 
med golfen i centrum.   

Senaste årens vinnare: 2016 Skaftö, 2017 Landeryd, 2018 
Sölvesborg, 2019 Allerum.

Läs mer på sid 106, bland annat om hotellbygget.

CHRISTIAN Jakobsson från 
Halmstad Golfklubb har utsetts 
till Club Manager of the year 
2019 av Golf Administratörernas 
Förening.

– Jag är mycket stolt och 
tacksam för utmärkelsen. Det 
gjorde mig genuint glad och energisk att arbeta vidare för 
att utveckla Halmstad Golfklubb. Det var också skönt att få 
all positiv återkoppling från nära och kära samt kollegorna,  
säger Christian.

Delar av motiveringen:
Framgång kan mätas på olika sätt. En stabil ekonomi, lyckliga 
medlemmar eller en uppseendeväckande golfanläggning.

Klubbens intäkter ökade 2019 med två miljoner kronor.  
Restaurangen som drivs i egen regi har prisats för sin gastro-
nomiska kvalitet och banans konsekvent utmärkta presenta-
tion tilltalar både medlemmar och gäster. Aldrig har klubbens  
3 000 medlemmar varit så nöjda som 2019.

ABACUS

Utnämningar
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ABACUS X-SERIES 37.5 är en av de mest högteknologiska 
kollektionerna på marknaden. Plaggen är extremt lätta, 
stretchiga, och har en av de bästa andningsförmågorna på 
marknaden; pitch regnjacka har till exempel en andnings-
förmåga på MVP 50 000. Produkterna har dessutom alltid 
UV skydd vilket är inbyggt i fibrerna, vilket är helt kemika-
liefritt och tvättas aldrig ur.

Det amerikanska företaget som utvecklat 37.5® tekno- 
login har höga ambitioner. Användaren ska nämligen kun-
na hålla 37,5 grader hela tiden vilket är kroppens komfort-
zon, då du varken svettas eller fryser och presterar som bäst. 

Detta görs genom materialfiber som är sammansatta 
av bland annat kokosnötskal och vulkansand. Denna kom-
bination ger funktionen av att dra bort fukt från kroppen 
mycket snabbare om man är varm, men hålla inne värme 
om man är kall. Man tar så att säga hand om miljön ”inuti 
plagget”.

Robert Karlsson väljer att klä sig i abacus x-series produk-
ter, för han ställer de högsta kraven på sin utrustning. Han 
måste kunna fokusera på sitt spel och presentera sitt allra 
bästa i alla väderlekar, alla dagar.

ÅRETS 
KLUBBCHEF
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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

Flommens GK.

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

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

Restaurang 
Badhytten
– med känsla av att 
vara en del av naturen
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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 och  
 Höllviksnäs
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 2020

Välkommen till
Näset Links 2020

UnDer helGen 2-4 oktober 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 Gässlingen eller Spelabäcken i en lugn 
och harmonisk miljö samt får uppleva res-
taurang 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 3 195 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
2-4 oktober
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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 och  
 Höllviksnäs 
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 och blev 1965 först i Skandina-
vien 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 

arrangerades lag-em för herrar där Sverige 
vann em guld!

hÖllVikSnäS är en hotell och konferens-
anläggning som ligger i höllviken – på vägen 
mot Skanör och Falsterbo. här bor du i vacker 
natur nära Öresund med hela sju golfbanor 
i närheten. 

restaurangen med fullständiga rättigheter 
erbjuder såväl 3-rätters meny som en underbar 
utsikt över sundet och fantastisk solnedgång 
under den ljusare delen av året. 

efter en härlig dag på golfbanan kan ni 
koppla av i den rogivande relaxavdelningen 
som har både inomhuspool och bastu. 

Du väljer själv om du vill bo i ett av de 62 
hotellrummen eller om du föredrar en mysig 
villa alt. en storstuga med enklare standard. 
oavsett hur du väljer att bo så har du alltid 
en liten uteplats till ditt förfogande. 

Vi erbjuder också tolv konferenslokaler 
och fem grupprum ifall ni är en grupp som 
önskar förena nytta med nöje. höllviksnäs 
har ett perfekt läge med havet som granne.

Höllviksnäs

Höllviksnäs

Golfpaket på Höllviksnäs
* Del i dubbelrum inkl frukost
* 1 greenfee på utvald golfbana
* 3-rätters supé
* Fri tillgång till relaxavdelningen
Pris från 1 535 kronor/natt/person inkl.  moms
 
Paketet är inte bokningsbart 15 juni–17 aug 
Även skräddarsydda golfpaket efter önskemål.

040-459150 eller info@hollviksnas.nu  för mer 
information och bokning.

– varje dag, hela året
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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 kronor/natt/person.

Observera att ytterligare en kostnad tillkommer 
för Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningsbart under perioden 
19/6-23/8.
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 och  
 Höllviksnäs 
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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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.

nÅGra Bra DriVar från malmö centrum 
hittar vi denna lilla pärla med 12 hål som 
slingrar sig mellan kritbrukets dammar. 

en snabb bana att spela med korta avstånd 
från green till tee. 

Utmärkta träningsmöjligheter och en 

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 Footgolf
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

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).

härlig restaurang som alltid har något hem-
bakat till kaffet.

i eTT ÖPPeT och svagt kuperat landskap  
ligger denna härliga anläggning som erbjuder 

18 håls golf samt Footgolf. 
Banan har varit värd för Swedish Golf Tour 

två gånger de senaste åren samt ett flertal 
större juniortävlingar. 

Banan blev till viss del ombyggd under 
2017, Skånes enda par 6-hål finns på Sofiedal. 

i klubbhuset finns omklädningsrum och 
populär lunchrestaurang.

Sofiedal

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 1.

Antal hål 12
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
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 mån-
ga stortävlingar här.  På Gamla banan har det 
spelats europatour, 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



37

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  
– golf & spa

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 en-
gelsk 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. 
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. 

hotellet har 50 bäddar och här finns ett 
Spa med jacuzzi inne och ute, bastu, ång-
bastu och en inbjudande relaxavdelning med  
bambutema väntar efter golfrundan.

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 klassisk 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. 

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
Studio ja

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

Elisefarm Golf Club

SKÅNE



38

SKÅNE

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 erikstorps 
Brasserie, perfekt efter rundan för en snabb 
matbit och något gott att dricka. 

hållbarhet och det lokala samhället är 
viktigt och därför är det självklart att både 
boendet och restaurangerna är miljömärkta. 

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 6 personer (helg)
2 x Övernattning, del i A-hus inkl slutstädning, 
sängkläder och handduk
2 x Frukostbuffé
1 x Bistromeny
2 x Greenfee Landskrona GK 18-hål

Pris 2 789 kronor/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 fräscha 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 875 kronor/person
Pris fre-söndag 975 kronor/person

042-733 37
info@soderasensgk.se

Bo på 
Söderåsens GK!

SKÅNE
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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 GK 
– Årets Golfklubb 2019

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!
13-15 augusti avgörs Scandic 
PGA Championship – damproffs-
tävlingen som ingår i både LET 
Access Series och Nordic Golf Tour.

Antal hål 18 (Par 72) + 9-håls Pay   
  and Play-bana (Par 36) 
Boende  Golfpaket med flera hotell, 
  se hemsida
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. 

SKÅNE

Elite Hotel 
Helsingborg

Elite Hotel Marina Plaza 
och Elite Hotel Mollberg

Golfpaket på Elite Hotel Marina Plaza och 
Elite Hotel Mollberg 
• Övernattning med del i dubbelrum Superior/ 
 dubbelrum Standard
• Frukostbuffé
• Värdecheck på 70 kronor som kan nyttjas på 
 The Bishops Arms
• Ramlösa och frukt att ta med ut på banan
• Greenfee
 Pris från 2 050 kronor / natt (från 1 025 kronor / 
natt i del av  dubbelrum), bit.ly/GolfHelsingborg.
 
Maila din förfrågan till reservation.helsingborg@
elite.se alternativt 042-19 21 00.

eliTe hoTel marina Plaza och elite hotel 
mollberg är belägna centralt i helsingborg. 
här bäddas det för ditt golfspel med bekväma 
och generösa dubbelrum samt en härligt 
stärkande frukostbuffé.

Parkeringsplatser (mot betalning) finns i 
parkeringsgarage i närheten av hotellen.

Visste du att!
Rya har nytorvade bunkrar

Antal hål 18 + 6
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

042-22 01 82
info@rya.nu
www.rya.nu

Rya Golfklubb 

“Among the finest par fours 
in continental Europe.”

RYA GOLFKLUBB 
– seaside golf since1934 

ÅreT är 1953 och orden är Bobby locke’s, 
världens dåtida hetaste golfare. Året innan 
vann han ett av sina fyra British open. han 
har just spelat rya och uttalar sig om tredje 
hålet som sträcker sig utmed sandstranden. 

Det finns fler hål att minnas. rafael Sundblom,  
nordens första ”moderna” banarkitekt, betydde 
mycket för ryas utveckling. ryas sextonde hål 
är ett typisk Sundblomskt par 3 hål med utsikt 
över Öresund med Ven i söder, Danmark mot 
väster och helsingborg i norr. 

Sedan ett par år tillbaka är banarkitekten 
Johan Benestam involverad i att förstärka 
seasidekänslan och göra banan ännu roligare 
att spela. numera finns också 6-håls banan 
rya east som består av två par-4 hål och fyra 
par-3 hål.

Vid sidan av golfen finns restaurang rya, 
golfkrogen som ligger vackert belägen cirka 
40 meter från strandkanten. här bjuds det på 
vällagad mat i en unik miljö. 

S E A S I D E  G O L F
S I N C E  1 9 3 4
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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 prova 
vin på kvällen!
inTe lÅnGT iFrÅn S:t arilds golfbana ligger 
vingården, arilds Vingård. De första vinrank-
orna planterades 2007 och 2011 startade hotell 
och restaurangverksamhet. idag finns 20 ha 
med 120 000 vinrankor, 23 hotellrum och 23 
Glamping-tält 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 det  
byggts hotellrum. Det är små fräscha rum med 
eget badrum med dusch och toalett. Varje rum 
har även egen ingång med en liten uteplats. 

Sedan sommaren 2019 erbjuds även Glam-
ping-tält för övernattning. Det är tält inredda 
med riktiga sängar, möbler och el. Dusch och 
toalett finns i anslutning till tälten.

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

Under sommarsäsongen erbjuds även en 
visning av vingården inkl. ett tankprov varje 
dag kl. 17:00.

Stora Golfpaketet
1 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 1 350 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
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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, 14
Golfvagnar ja, +50
Golfshop ja

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

Båstad Golfklubb

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

klubben har två banor med helt skilda 
karaktärer, den traditionella Gamla banan och 
den något mer utmanande nya banan. Båda 
banorna är år efter år högt rankade i Sverige 
och tillsammans med bra träningsmöjligheter 
samt en av landets bästa golfrestauranger är 

BÅSTAD GOLFKLUBB
Årstiden präglar upplevelsen vilket gör att du kan komma 
hit flera gånger om och alltid mötas av något nytt. 

Båstad Golfklubb den perfekta 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 så den nya mästerskapsbanan 
signerad Tommy nordström klar. Genom 
kloka renoveringar de senaste åren har nya 
banan idag en klart mildare ton än när den 
invigdes. Fortfarande är det en riktigt härlig 
utmaning där spelare av alla kategorier  får 
användning för alla typer av slag.
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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, 21
Golfvagnar ja, 80
Golfshop ja

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

Bjäre Golfklubb 

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. 

Bjäre GK

här anDaS man anor och historia och detta 
område liknas med Toscanas landskap. Den 
naturskönabanan, ritad av Svante Dahlgren, 
kan närmast beskrivas som en härlig hedbana 
med engelsk karaktär som följer naturens 
egna former. 

här erbjuds fem olika tees med en variation 
som tillfredsställer golfare på alla nivåer. Par-
tier med hög ruff som sinkar spelet är undan-
röjda 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. 

inför säsongen har hotellrummen renover-
ats och  rangen fått en uppfräschning med nya 
bollar och mattor. Salomon krog bjuder på 
närodlade råvaror för den ultimata Bjäreup-
plevelsen som sent ska glömmas.

Bjäre Golfklubbs motto är ”Snabbare, 
gladare golf i Skånes Toscana”.
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Hotell Continental du Sud

Golfpaket 
Förbokad greenfee, 3-rätters middag, övernattning 
samt frukostbuffé. Pris från 1.462 kronor per 
person, del i dubbelrum.

Hotell Continental du Sud
www.hotellcontinental.se
0411-137 00

komBinera GolF med avkoppling och smak-
upplevelser. Bo på Sveriges äldsta hotell – 
Continental du Sud, invigt 1829. hotellet är 
4-stjärnigt och har centralt läge. Bekvämt, 
lyxigt och klassiskt.

efter golfrundan avnjuter ni en 3-rätters 
middag på restaurang Brasserie du Sud eller 
uteserveringen Bakfickan. här kan du förvänta 
dig ett kök med högre ambitioner. Finns det 
energi och tid över så når ni torg och affärer 
med två minuters gångavstånd och vackra 
Ystad småbåtshamn med fem minuters prom-
enad. På Continental du Sud övernattar ni i 
individuellt inredda rum med hög standard 
och bekväma sängar. På morgonen väntar en 
fantastisk välsorterad frukostbuffé. 

Visste du att!
Ystads GK har samarbete med
Hotell Continental du Sud i Ystad.

Antal hål 18
Boende ja
Husbilsparkering        ja, med el
Restaurang              ja
Golfbilar               ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0411-55 03 50 
info@ystadgk.se
www.ystadgk.se

Ystads GK

Första nio hålen slingrar sig ut över 
Nybrofältet och korsar Nybroån. 

Ystads GK

aTT iBlanD lÅTa drivern få vila till förmån för 
lite kortare och andra klubbor kan vara klokt 
då det ofta inte är längden som avgör om du 
kommer att göra ett bra resultat. 

Vatten förekommer på några hål och ett 
tips är att ta hjälp av banguiden att planera 
ditt spel. efter 9:an passerar du kiosken/
restaurangen och det går bra att kort stanna 
upp för en fika, varm korv, dricka eller likande.

Under de sista nio hålen kommer du att 
uppleva lite mer vind än tidigare. hål 11 och 
12 är riktigt härliga utmaningar då vinden ofta 
har påverkan på klubbvalet. 

hål 15 är kort och ser vid första anblicken 
inte så svårt ut och om du håller dig rakt så är 
ett par inte allt för svårt. Dock har hålet ett par 
rejäla bunkrar som du bör undvika! 

nyrenoverade 18:de hålet med nya bunkrar 
och härlig ljung blir en skön promenad upp 
mot klubbhuset och en väntande kaffe eller 
annat drickbart.

Hotell Continental du Sud

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, 275 kronor för seniorer 
och 100 kronor för juniorer.

Antal hål  45, varav 18 korthål
Boende  ja, golfpaket
Restaurang ja
Bastu  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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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 – PoPUlärT!
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
info@tomelillagolf.se
www.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!

krÖGare i VärlDSklaSS
maten är en väldigt viktig del av upplev-
elsen i ett golfpaket. krögarna Gustav och 
henrik driver den mycket uppskattade 
restaurangen. De har en gedigen bakgrund 
som kockar och kommer bjuda på en oför-
glömlig 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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Wittsjö GK
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.

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 det utmärkta träningsområden 
och 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 tar även hand om 
de som önskar lära sig det ädla och något 
frustrerande spelet. 

2016 bildades 4-lingen. Fyra banor av olika karaktär, nära varandra i nordöstra Skåne.  
Ett samarbete med bra villkor både för medlemmar och gäster. Medlemmar kan betala 
1 000 kronor för ett 4-lingen-kort och spelar därmed fritt ett år på de övriga tre banorna. 
Gäster erbjuds att spela alla fyra en gång för 995 kronor. 
Detta har blivit en succé.

4-LINGEN HAR BLIVIT SUCCÉ

PerSTorPS Gk är belägen tre kilometer 
utanför Perstorps centrum mitt i norra Skåne. 
klubben grundades 1963 och är en blandning 
mellan skogs- och parkbana. 

här spelar du golf i den Skånska bok- 
skogen vilket bäddar för en fantastisk natur-
upplevelse. 18-håls banan är lätt kuperad där 
sjöar, skog och dammar kantar banans olika 
hål vilket gör att det känns som att varje hål har 
sitt eget rum! Utmaningen ligger inte främst 
i dess längd. Det är snarare den karaktärs- 
fulla stilen på golfhålen som gör besöket 
minnesvärt. här finns varierande, och ibland 
försåtliga hinder och svårigheter som ställer 
extra krav på stadig hand och kalla nerver. 
efter avslutad golfrunda väntar lön för mödan 
i det trivsamma klubbhusets familjära och 
avspända atmosfär.

Utöver de 18 hålen finns även bra tränings- 
möjligheter som inkluderar 2 puttingreener, 
driving range, träningsområden samt en 6-håls 
korthålsbana som är öppen för pay and play. 

Perstorps GK
kommer du med husbil eller husvagn så finns 
även 6 ställplatser med el i nära anslutning 
till omklädningsrum.

klubbens restaurang, med fullständiga 
rättigheter, håller även denna hög klass i en 
trivsam miljö med god service.

Wittsjö Golfklubb 

Missa inte!
Wittsjöveckan med 
roliga tävlingar 4-10 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

SKÅNE

1963

Hässlegårdens GK    Perstorps GK
Skepparslövs GK   Wittsjö GK  

Perstorps GK. Wittsjö GK.

GOLFPAKET
fr. 1 180 kr
• övernattning• greenfee

• frukost & lunch



47

Bara en DrYG kilometer från Stortorget i 
hässleholm ligger hässlegårdens Gk med 
en 18-hålsbana i vacker ek- och bokskog.

här har varje hål fått ett karaktäristiskt 
drag. Det kan vara en inbäddad green, ett 
inspel över vatten, passage i smalt skogsgatt 
eller öppet vatten längs hela hålet. lägg till 
några dogleg-hål i eller runt skog och ett 
antal välplacerade bunkrar.

På senare år har klubben blivit mer fokuse-
rad på helheten. en inomhushall med sex 
utslagsplatser, puttinggreen och bunker 
har kompletterats med ett gym. Det erbjuds 
också en korthålsbana, en stor range, en 
stor övningsgreen samt konferenslokaler. 

kort avstånd till centrala hässleholm 
betyder möjlighet till nära boende på  
hotell. Greenfee-paket erbjuds. ett utmärkt  

vandrarhem är beläget på några hundra 
meters avstånd. restaurangen erbjuder 
frukostbuffé och lunchrätter. högsäsong 
serveras enklare à la carte-rätter på kvällstid.

kansliet har fått många lovord för sin 
service. när det är öppet (www.hggk.se) kan 
du i golfshopen köpa det du behöver för din 
golfrunda. För husvagnar/husbilar finns sex 
el-försedda ställplatser på gräs bara en kort 
wedge från första tee.

här SPelar DU golf i en fantastisk miljö.
Banan öppnades 1986 och är ritad av rolf 

Collijn. Det är en 18-håls park- och skogs-
bana naturskönt belägen på nävlingeåsens 
sluttning mot kristianstad. många av hålen 
kantas av stengärden, gamla ekar och har 
en milsvid utsikt över kristianstadsslätten. 

Förutom 18-hålsbanan finns driving range, 
övningsområde samt en 6-håls korthålsbana.

med tillbakablick i tiden ser vi att Skeppars- 
lövs Gk ligger på historisk mark. efter att 
Skåne blev svenskt 1658, ägdes fastigheten 
(Uddarp) av den svenske kungen karl X, och 
under åren därefter har Uddarp haft många 
historiskt kända ägare.

i golfklubbens charmiga klubbhus, en fin 
gammal gråstenslänga finns, förutom kansli 
och omklädningsrum, även en högklassig 
restaurang med vällagad mat och fullständiga 
rättigheter, samt konferenslokaler för både 
större och mindre sällskap.

inspektorsbostället gårdshotell B&B invid 
golfbanan erbjuder 5 dubbelrum i antik miljö 
med flera tidstypiska detaljer. Greenfeen 
ger dig en av Skånes bästa golfupplevelser.

Skepparslövs GK

Perstorps Golfklubb 

Missa inte!
Den karaktärsfulla stilen på golf-
hålen gör besöket minnesvärt.

Antal hål  18 
Boende  ja, 2 st villor samt samarbete   
 med hotell
Husbilsparkering  ja, med el 
Restaurang  ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja 
Golfvagnar  ja 
Golfshop  ja

0435-354  11
kansli@perstorpsgk.se
www.perstorpsgk.se

Missa inte!
En utmanande och välskött 
golfbana med den vackraste 
utsikten över Kristianstadsslätten.
 
Antal hål 18 + 6 korthål
Boende ja, samarbete med 
  inspektorsbostället B&B    
  alldeles invid banan samt                
  med olika hotell.
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

044-22 95 08
kansli@skepparslovsgk.se
www.skepparslovsgk.se

Skepparslövs Golfklubb

Missa inte!
Närheten till stan är unik och 
värd att utnyttjas. Efter avslutad 
runda erbjuder restaurangen en 
trevlig uteservering.

Antal hål  18
Boende  ja, paket med flera hotell
Husbilsparkering  ja, 6 ställplatser med el
Restaurang  ja, med uteservering
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

0451-843 25
info@hggk.se
www.hggk.se

Hässlegårdens Golfklubb

Hässlegårdens GK

SKÅNE

Hässlegårdens GK. Skepparslövs GK.
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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@osterlensgk.com
Husbilsparkering  ja, intill klubbhuset på Djupadal
Restaurang ja 2, med uteservering
Kiosk ja, en på varje bana
Padelbanor      ja
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



49

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 14 
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 anläggningen samt  med  
 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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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 

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.

en bra spelupplevelse. kluriga inspel mot 
upphöjda,välbevakade greener sätter eliten 
på prov. något av det mest intressanta ban-
designern Tommy nordström ritat i Skåne.

ett väl tilltaget upplyst träningsområde 
gör det möjligt att träna året runt. i den 
välutrustade golfstudion kan du både justera 
svingen och prova ut dina bästa klubbor. 
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.

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

SKÅNE

 BanarkiTekTen TommY nordström häm-
tade sin inspiration i golfens hemland när han 
designade Degeberga-Widtsköfles 18-hålare i 
mitten av 80-talet. 

Den öppna hedlandsbanan innehåller 

många skotska karaktärsdrag med sina kul-
lar, bunkrar och de hårda och de undulerade 
greenerna. med varierande hål och fantastiska 
vyer ger banan en känsla av att man befinner 
sig i Skottland. 

Att spela Degeberga- Widtsköfles banor ska vara ett sätt att 
umgås på och njuta av de vackra omgivningarna – som i Skottland. 

Degeberga-Widtsköfle GK   
– så nära Skottland man kan komma i Sverige

Missa inte!
Korthålsbanan är en 9-håls par 
3-bana som håller väldigt hög klass.

Antal hål 18 samt 9 (90-160 meter)
Boende  ja, golfpaket och på klubben
Husvagnsparkering   ja, med el
Bistro/Café ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas 
Golfvagnar ja
Golfshop ja

044-35 50 35
info@dwgolfklubb.se
www.dwgolfklubb.se

Degeberga-Widtsköfle GK   



51

Sölvesborgs Golfklubb är klubben som ständigt utvecklas. Utvecklingen möjliggörs genom en noga och uttänkt 
strategi och drivs fram av en stor entusiasm. Våren 2019 så gjordes en stor uppgradering av hål 11 och 16, vilket 
fick banan att höja sig ytterligare. Inför årets säsong har fokus legat på att 
förbättra kvaliteten på spelytorna genom utveckling av bevattningssystemet 
så att större områden täcks. 

SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 
– en förstklassig golfupplevelse byggd på genuin entusiasm

SPelar DU GolF i Sölvesborg, spelar du på 
Sveriges 22:a bäst rankade bana (GolfDigest, 
2018). klubben har som mål att ständigt för-
bättra och utveckla anläggningens alla delar.

efter den lyckade bunkerrenoveringen 2015 
med design av arkitekten Christian lundin 
har klubben 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 blivit 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 förnöden-
heter i direkt anslutning.klubbhuset med 
sina faciliteter som omklädningsrum, kansli, 
golfshop och restaurang som är öppen året 
runt.Där finns även driving range, padel- 
tennis, 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 sex år i rad och 18-håls banan Långe Jan har nominerats fem år i rad 
till Sveriges bästa golfbana.

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

Antal hål 36
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

Boka en vistelse på 

36-HÅL | PADEL | TENNIS  
LÖPSPÅR | MOUNTAINBIKE | SPA 

SVERIGES AKTIVASTE 
ANLÄGGNING

Aktivitetspaket 
fr. 1.095kr/p

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 36 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.
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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 – precis vid Kalmarsund

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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här SlÅS man gärna av tanken: ”Vad fanns  
här förr?” 1725 anlades ett järnbruk där det  
idag finns klubbhus och parkering. i 180 år 
bedrevs här en framgångsrik järnbruks-
verksamhet. 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. 2019 
blev det ombytta roller, Västra rankades som 
1:a och Östra som 2:a.

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 4 år i rad av golfarna själva är inte så konstigt.

Isaberg Golfklubb 
Missa inte!
Sveriges bästa bana enligt 
Golfhäftets gäster 2019, 2018, 
2017, 2016!

Antal hål 36, samt korthålsbana
Boende  ja, 6 stugor och 3 lägenheter 
Husbilsparkering    ja, 10 elplatser, 200 kronor/dygn
Bastu ja, i klubbhuset
Gym  ja, i klubbhuset
Restaurang ja, fräsch golfkrog med stor   
 uteservering som har utsikt 
 över banan
Kiosk ja, 2, en på vardera bana
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. 

Den trevliga Golfkrogen 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 finns det en padelbana på 
anläggningen och det är endast 2 kilometer 
till isaberg mountain resort.

SmÅLANd

ÅRETS GOLFKLUBB 2018



55

SmÅLANd

VäXJÖ GolFklUBB har flera år i rad varit 
rankad som en av Smålands bästa banor 
med 18 varierande och utmanande golfhål, 
en korthålsbana samt en av Sveriges första 
djungelbanor. Banan utlovar Sveriges två 
svåraste avslutningshål. På denna bana har 
spelare utvecklats som senare vunnit em 
för klubblag, Sm–guld och Vm–guld i lag,  
Challenge– och europatourtävlingar.

På Växjö Golfklubb finns utmaningar för  
alla typer av golfare och man utvecklar ständigt   
anläggningen för att ge dig som besökare en 

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

Växjö Golfklubb 

upplevelse utöver det vanliga.
i klubbhuset finns en välsorterad shop 

som drivs av klubben. 
här finns även den populära lunchres-

taurangen araby Wärdshus. Under flera år 
har klubben aktivt jobbat med att öka till-
gängligheten för damer, funktionsnedsatta 
och ungdomar.

För den tävlingssugne finns många roliga 
tävlingar under året och vecka 29 äger den 
populära golfveckan rum. Vill du prova på 
Footgolf finns det en slinga över 9 hål.

Visste du att?
Banan är belägen mitt i ett 
naturreservat. 

Antal hål 18, samt 9-håls kortbana
Footgolf ja
Boende  ja i samarbete med 
 PM Hotels 
Husbilsparkering ja
Spa/Gym ja, på hotellet
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 20
Golfshop ja, Golfstore
Studio ja

0470-215 15/18
kansli@vaxjogk.com
www.vaxjogk.se
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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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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 1 195 kronor,  
  boende, frukost, 2- rätters 
  middag, fri hyrvagn och 
  18 hål golf
Gym  ja
Restaurang  ja, Dudens Golfrestaurang   
  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, en hög-
klassig linksbana på ren sandjord 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 fantastiska 
golfhål. här sover du i bekväma enkelsängar 
som lätt kan sättas ihop till dubbelsäng. 

Du kan även bo mysigt i herrgården där 

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

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 inter- 
netuppkoppling och som hotellgäst har  
du tillgång till klubbhus som är modernt 
inrett med stora ytor och ljuvlig stämning. 

klubbhuset består av reception, restau-
rang med en härlig terrass, fina konferens-
miljöer, trendig golfbutik samt bastu och gym. 
en perfekt plats att umgås på efter rundan. 

2020 höjs upplevelsen ytterligare med  
gänget bakom el Duderino, svenska sprit-
mästare 2017, som är restaurangens nya 
krögare.

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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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, 10
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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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 
tungviktsmästaren ingemar Johansson. 

Sedan några år har klubben ett nära sam-
arbete med före detta världsspelaren Pierre 
Fulke, numera golfarkitekt och kommentator.

Utvecklingsarbetet har fortsatt med Pierre 
inför 2020. Greenområdet på hål 12 är nybyggt 
med träpallisad och större damm. rangen 
är ombyggd med målgreener, nya mattor 
och studio. 

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 hotell Corallen 
i oskarshamn som paketerar detta med mat 
och övriga upplevelser. 

På oskarshamns Gk finns en välsorterad 
shop som är ansluten till kedjan Golfstore. 
här erbjuds även kurser och privatlektioner 

med välutbildade PGa-tränare. restaurangen 
serverar husmanskost och nyttiga alternativ 
som specialitet.

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

Antal hål 18, samt 6-håls kortbana
Boende  ja, samarbete med Hotell   
 Corallen i Oskarshamn
Husbilsparkering ja, med el
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, green-
fee, frukostbuffé, eftermiddagsfika, hamburgare och 
tillgång till 2 stycken spa- och relaxavdelningar.
Pris från: 995 kronor/person

Golfpaket med 3-rätters middag
Övernattning i dubbelrum med havsutsikt, green-
fee, frukostbuffé, eftermiddagsfika, 3-rätters middag 
och tillgång till 2 stycken spa- och relaxavdelningar.
Pris från: 1 415 kronor/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 parkering  
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!

SmÅLANd
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De SenaSTe Åren har banan fått ett rejält 
lyft och har ni inte varit här på länge är det 
dags för ett återbesök. 

klubben har lyckats väldigt bra med att 
öka kvaliteten på spelytorna och framför allt 
de fantastiska greenerna som fått mycket 
beröm. 

klubben erbjuder fina golfpaket i form av 
egna stugor som ligger en chip från restau-
rangen och klubbhuset. 

nässjö Gk har även samarbeten med både 

18-hålsbanan är byggd i härlig småländsk miljö och har en fin utsikt över 
Höglandet. Banan sträcker sig slingrande genom den vackra småländska 
naturen i sina egna små rum utan att man störs av närliggande hål. 

hotell i kommunen och Golf Unlimited i 
Jönköping som bara ligger 3,5 mil bort. 

restaurang Utsikten som har ny krögare 
sen ett par år satsar på närproducerade råva-
ror till sin fantastiska mat och det är ett måste 
att avnjuta en måltid efter avslutad runda. 

klubben använder Sweetspot som affärs-
system därför bokar du tider i appen Sweetspot 
som finns för nerladdning där appar finns, eller 
så bokar du direkt via kontaktuppgifterna i 
faktarutan. 

NÄSSJÖ GK 
– med utsikt över Småländska höglandet Missa inte!

Restaurang Utsikten med mat 
från närproducerade råvaror.

Antal hål 18, samt7 korthål
Boende  Ja, golfpaket med flera   
 närliggande hotell
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6 nya clubcar
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja med Sving Catalyst kraft- 
 platta samt Foresight

0380-100 22 
info@nassjogk.se
www.nassjogk.se

Nässjö Golfklubb

© Ett förslag från REKLAMIA · TELEGATAN 3 · 571 38 NÄSSJÖ · 0380-745 50 · www.reklamia.se

Ø 90 mm
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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 ”mat & Vänner”. 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, 7
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

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

Skinnarebo G&CC

i DeT VaCkra klUBBhUSeT hittar du  
reception, välsorterad golfshop ansluten till 
Golfstore, restaurang, omklädningsrum och 
konferenslokaler. 

Björnhults Gk erbjuder bra träningsmöj-
ligheter både för det korta och långa spelet. 
Du väljer själv om du vill slå från gräs eller 
mattor. 

Anläggningen ståtar i dagsläget med 30 hål, fördelat på en 18-hålsbana 
och en 9-hålsbana, samt en 3-håls teknikbana. 

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 sätts trivsel och till-
gänglighet främst för att ge er 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  30
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 

0346-71 44 30
info@bjornhultsgk.se
www.bjornhultsgk.se

HALLANd
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Hösten 2019 byggdes de första 9 hålen, på 18-hålsbanan, om under led-
ning av Christian Lundin, som är en av Sveriges mest efterfrågade ban-
arkitekter. Nya bunkrar, klipplinjer och greenområden har resulterat i att 
en redan populär och omtyckt bana fått ett ansiktslyft. Ombyggnationen 
är första steget i klubbens utvecklingsplan som på sikt omfattar en ny 
korthålsbana, nytt klubbhus och ombyggnation av ytterligare 9 hål.

Laholms Golfklubb 
– bland Sveriges bästa greener

laholmS GolFklUBB som ligger mellan 
halmstad och Båstad bildades redan 1964 
och är en av hallands äldsta klubbar. 

klubben har en 18-hålsbana, en 9-hålsbana 
och en nyanlagd Footgolfbana. 

På klubben finns en av Sveriges största 
golfshopar, toppmoderna träningsmöjligheter 
och en restaurang som serverar en klassisk 
à la carte-meny och en stor lunchbuffé med 
såväl husmanskost som asiatiska rätter. 

18-hålsbanan Vallen är en klassisk park-
bana vackert inbäddad i lövskog runt Smed-
jeån, som slingrar sig genom banan. 

Den har givmilda fairways som gör det 
lätt att hålla bollen i spel, vilket innebär 
korta ronder även vid hög belastning. men 
framförallt har den en väldigt hög kvalitet 
på greenområden och variation på golf-
hålen som gör att du aldrig tröttnar på att 
spela banan.

9-hålsbanan Stegan, som är en fullängds-

bana, gränsar vackert till Stegasjön. Den 
påminner om Vallen med sin parkkaraktär 
men är mer kuperad och har vatten i spel vid 
åtta av de ondulerade greenerna. Den utgör 
ett utomordentligt komplement till 18-håls-
banan, för den som vill spela två varierande 
banor under en dag. Under högsäsong ingår 
spel på Stegan för den som löser greenfee 
på Vallen.

Footgolfbanan, som har 18 hål, kommer att 
stå som spelplats för Footgolf-Sm under 2020.

Golfpaket finns att boka för de som väljer 
att stanna flera dagar med boende i anslut-
ning till banorna, inne i den charmiga staden 
eller ute vid sandstränderna i mellbystrand.

i samband med ett besök till laholm finns 
möjlighet att upptäcka kommunens natur-
sköna upplevelser, fantastiska fiskevatten,  
milsvida cykelleder, branta skidbackar,  
hallands äldsta stadskärna och Sveriges 
längsta sandstrand.

Golfpaket
Boende i anslutning till banorna, 
inne i charmiga Laholm eller ute 
vid sandstränderna i Mellbystrand.

Antal hål  27
Boende   ja, golfpaket. Se hemsidan
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0430-306 01 
kansli@laholmsgk.se
www.laholmsgk.se

Laholms Golfklubb

HALLANd
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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 
alldeles speciell upplevelse och innebar ett 

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.

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. 2020 är det dags 
för annika invitational europé.

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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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
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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+ 6 håls korthålsbana
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
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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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, 10
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop  ja

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

Lyckorna Golfklubb

Villa Sjötorp.
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TorreBY GolFklUBB erbjuder en oförglömlig 
upplevelse på Bohusläns äldsta golfbana med 
en kul variation av parkbana med inslag av 
seasidehål mot fjorden. Torreby är en utmaning  
oavsett handicap i kombination med en helt 
unik slottsmiljö med dess historiska och 
kulturella värden. 

Vill du svalka dig efter golfrundan lockar  
salta bad bara några hundra meter från  
klubben. möjligheterna är många!

Utöver  banan är Torreby Golfklubb även 
känt för sitt klubbhus – Torreby Slott. 

Slottet byggdes som den ”nya villan” på 
Torreby gods och stod klar 1887 och har en 
engelsk arkitekturstil som är mycket ovanlig 
i nordeuropa. även den äldre villan ”Torreby 
herrgård” är idag i privat ägo och finns kvar 
och går att beskåda bara ett par hundra meter 
från slottet.

Golfklubbens initiativtagare beslöt sig  
1965 att renovera det då fallfärdiga slottet och 
1968 invigdes det som klubbhus.

i slottet erbjuds hotellövernattning i  
nyrenoverade rum och suiter med golfpaket 

Anläggningen är belägen alldeles intill Gullmarsfjorden med underbara vyer 
över både hav och den unika slottsparken som utgör klubbhusområdet.  

TORREBY GK 
– Bohusläns äldsta och högst rankade golfbana

Missa inte!
Golfpaket på Torreby Slott med 
en helt unik slottsmiljö med 
historiska och kulturella värden. 

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja

0524-285 30
kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

Torreby Golfklubb

bOHUSLÄN

Torreby Slott

Torreby Slott

TorreBY kommer aTT erbjuda 6 lägenheter 
med totalt 22 bäddar, och kommer att på sikt 
bygga till en fristående hotelldel.  

alla golfpaket är inklusive middag och 
greenfee och inkluderar slottets spännande 
historia berättad i biblioteket innan middagen. 

mat och dryck är i fokus och hållbarhet 
en självklarhet. huvudinriktning på lokala 
råvaror och menyer som följer säsongen är 
basen i  måltidsarbetet. 

Slottet kan även hyras i sin helhet vid 
speciella tillfällen. 

Golfpaket 
Logi, frukost, greenfee, 3-rätters middag samt ett 
glas mousserande i biblioteket innan middag då du 
får höra berättelsen om slottets historia.

Pris från 1 535 kronor.

0524-285 39
torreby.slott@festningshotellene.no
festningshotellene.no/torreby_slott

– öppnar upp för 
åretrunt-verksamhet 
och blir ett slott i tiden

från och med med våren 2020. 
även nyrenoverad restaurang, reception  

och bibliotek finns på entréplanet. 
en friliggande hotellbyggnad kommer 

även att stå färdig på sikt bara ett par hundra 
meter från slottet.
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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 matsalen serveras en frukostbuffé 
och under dagen är den nya Bistron öppen 
och erbjuder god mat med smaker från väst-
kusten och fullständiga rättigheter.

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 ja, med fullständiga rättigheter
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, vid Smögen.

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.

Missa inte!
Boka dina golfpaket i god tid!

Antal hål 27
Boende  ja, hotell
Husbilsparkering    ja, på Önna Gård 
Restaurang ja 
Kiosk ja
Tesla-laddare ja
El-laddare ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Golfskola/Pro ja

0523-523 02
info@sotenasgolf.se
hotellbokning@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf. se 

Sotenäs Golfklubb

bOHUSLÄN
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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

Golfpaket 
på anrika 
Stora Hotellet 
i Fjällbacka
eTT GolFPakeT FÖr livsnjutaren. här får 
du golfa i storslagen miljö och njuta av fan-
tastisk mat. 

Börja dagen med en golfrunda på någon av 
de närliggande golfbanorna. efter golfrundan 
väntar en 4-rätters middag på restaurang 
mamsell på Stora hotellet. Utforska Fjällbacka 
med en promenad längs kullerstensgatorna 
och besök mysiga butiker. Passa på att ta 
trapporna upp på Veteberget och njut av 
den fantastiska utsikten över havet – vid fint 
väder kan man se hela vägen till Väderöarna.

ni övernattar i hotellets storytellingrum 
med inspiration från kapten klassens alla 
resor runt jorden.

i närområdet finns fyra golfbanor, Fjäll-
backa Gk, mjölkeröds Gk, Sotenäs Gk, samt 
Torreby Gk. Stora hotellet ligger 13 mil norr 
om Göteborg och 17 mil söder om oslo.

Golfpaket
Förbokad greenfee, 4-rätters middag, övernattning 
samt frukostbuffé.
Pris från 1 595 kronor per person och natt.

0525-315 00
info@shfjallbacka.se 
www.shfjallbacka.se 

Stora Hotellet
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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
info@forsbackagk.se 
www.forsbackagk.se
jagmastarflygeln@gmail.com
www.forsbackahotell.com

Forsbacka Golfklubb

dALSLANd
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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 
varje hål har sitt eget rum. Banan får betraktas 

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 multibana. 

som medellång och medelsvår. hålen vid sjön 
bjuder på de vackraste vyerna. 

Den elbelysta multibanan är en korthåls-
bana med ett spännande och varierat innehåll 
med golf, footgolf och frisbeegolf.

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. avsluta dagen med en avkopp-
lande stund i Öijared Bad och Bastu där du 
kan njuta av såväl torrbastu som aroma- och 
ångbastu, isduschar, en inomhuspool och en 
varm utomhuskälla.

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  
 multibana
Boende 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

GöTEbOrG
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UTTrYCkeT ”herrGÅrDSGolF” är i många 
sammanhang välanvänt. Det är likväl en klock-
ren beskrivning av vad en tur runt knistad 
herrgårds golfbana erbjuder. 

Fördelarna är många med en egen golfbana 
så som 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 amerikanska  
bandesignern Jeremy Turner och har en väl 

Knistad Herrgårds golfbana
– tillgänglig och vacker bana i äkta herrgårdsmiljö
Knistad Herrgårds egen golfbana fyller 30 år i år. Den natursköna, måttligt kuperade hedbanan har elliptisk 
layout som omgärdar herrgården med direkt tillgänglighet till och från herrgårdens faciliteter.

vÄSTErGöTLANd

avvägd blandning av både bunkrar och vat-
tenhinder. 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 
genuina rätter och menyer komponerade av 
köksmästare robert Wirdahl med bakgrund 

från bland annat Fredsgatan 12 i Stockholm.
restaurangen har både lunch och kvälls-

meny. herrgården har dessutom egen som-
melier och därigenom en välavvägd dryckes-
meny skapad för att matcha den delikata 
maten. en trappa ner i herrgården finner 
man en stämningsfull vinkällare som även 
inrymmer Bacchus Gourmet, en exklusiv 
chambre séparée där man som sluten grupp 
kan avnjuta en 5-rätters avsmakningsmeny 
eller en vinprovning.

knistad herrgård räknas till en av Sveriges 
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Missa inte!
Knistad Herrgård firar 
trettioårsjubileum 2020.

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

Knistad Herrgårds golfbana

Knistad Herrgård 

Knistad Herrgård
– njutning på skaraborgska 

Golfpaket
Boka Knistads förmånliga golfpaket och få 
greenfee till Knistad Herrgårds egen golfbana, 
3-rätters middag, övernattning i dubbelrum 
samt en gedigen herrgårdsfrukost.
Pris från 1 595 kronor/person.

Ägare med hög ambition
Det händer mycket på Knistad Herrgård! Tack 
vare den ökade beläggningen har man kunnat 
satsa på att utveckla anläggningen. Knistads 
ägare Dan Persson och Steffo Törnqvist är mycket 
måna om anläggningen och återinvesterar all 
vinst i företaget. 
Under jubileumsåret 2020 satsas extra på 
restaurangen. I framtidsvisionen finns flera 
spännande utvecklingspotentialer redo att 
sjösättas. 
Följ Knistads spännande resa på www.knistad.se.

”Vi kallar DeT Countryside pleasures, livet 
på knistad herrgård. För här står livets goda 
högt i kurs. Vi är hängivna livsnjutare själva 
och sprider gärna vårt njutningsbudskap.”

Under 2020 sker ett spännande arbete i 
restaurangen på knistad. Utseende såväl som 
smakupplevelsen möts i ett helt nytt koncept. 
restaurangen, som är belägen i entréplan i 
herrgården, rustas upp med ny layout och 
fler sittplatser som ger en helt ny atmos-
fär både inne och ute på terrassområdet.  
Samtidigt sker ett stor kulinariskt arbete i 
samråd med delägare Steffo Törnqvist för att 
ta matupplevelsen till nya höjder. 

hotellkonceptet är format kring det spän-
nande mötet mellan dåtid och nutid. rummen 
i byggnaderna, som alla har sin egen unika 
historia, speglar olika epoker av herrgårdens 
700-åriga livstid. Från Villa ekeblad, där  
viktorianska detaljer ger en känsla av stil 
och klass, till Villa hammarhjelm med sin 
lantlig, ljusa fräschör. Från fönstren kan 
man blicka ut mot golfbanan och planera 
dagens runda. 

med naturen runt hörnet och en res-
taurang med smaksäker meny säkerställer 
njutning och avkoppling på alla plan. 

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

bästa golfresorts. ansvarig greenkeeper har 
högsta utbildning och vårdar banan som en 
del av sin egen familj. 

Banan utvecklas kontinuerligt enligt golf-
gästers synpunkter. i år firas trettioårsjubileum 
på banan med extra festlig vårinvigning och 
Jubileumsgolfen den 25 juli.

intill banan passerar man nu början till 
ett nytt bostadsområde. även detta en del 
av knistad. namnet på den mycket speciella 
byn är äppelbyn och husen och området är 
ritade av Jonas Bohlin.

området är snart utsålt och här bor redan 
ett antal golftokiga familjer med smak på det 
ljuva landsortslivet nära herrgårdens service 
och staden – bara 10 minuter bort.

vÄSTErGöTLANd
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arkiTekTen ChriSTian lUnDin beskriver att 
”markspelet är nyckeln. alla flyger inte bollen  
hela vägen upp till pinnen. man behöver 
kunna rulla upp bollen. med varierade öppna 
greenområden kan alla skapa sitt sätt att få 
bollen nära hål”

Visuellt skiljer sig banan också från det 
mesta i Sverige. Bunkrarna har dramatiskt 
formspråk och har högt svajande gräs i kant-

Efter totalombyggnation nyöppnade Södra banan 2018 med spännande 
greenområden. Det finns gott om spelalternativ, vilket inbjuder till strategiskt 
spel för alla kategorier.

erna. Som spelare förstår man direkt var man 
bör ligga och vad man ska undvika. men efter 
den första ronden är man sugen på en till 
för man tror nog att man kunde ha kanske 
spelat lite annorlunda här och var. Det finns 
gott om spelalternativ.

Golf Course architecture skrev ”en bana 
som säkert kommer att anses som en av 
Sveriges bästa.”

SKÖVDE GK 
– en unik spelupplevelse

Missa inte!
De fantastiska korta par 3-hålen. 
Lyckas slaget har du garanterat en 
bra birdiechans medan ett snedslag 
amnar i utmaningar.

Antal hål 27
Boende ja, golfpaket med hotell 
  10 minuter från banan,   
  samt stugor på banan
Husvagnsparkering  ja, med el
Spa/gym ja, enkelt gym
Restaurang ja, mycket uppskattad
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceutbud
Studio ja

0500-41 15 35
info@skovdegk.se
skovdegk.se

Skövde Golfklubb
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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 restauranger. elite Stadshotellet, som förenar det klassiska 
med det tidsenliga, har 138 rum, åtta konferenslokaler, vacker 
festvåning, pampiga Vinter-
matsalen samt puben The 
Bishops arms. 

Nytt spa och pool på taket
hotellet utökas med 45 rum 
och ett spa med hamam samt  
en bar och en pool på taket.

allt detta kommer inrym-
mas i en helt ny tillbyggnad 
alldeles intill den befintliga 
hotelldelen. Bygget är redan 
igång och beräknas vara klart 
under våren 2021.

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 per person.

Antal rum, 138, Gym/Bastu, Pub, Fritt Wi-Fi

info.karlstad@elite.se 
www.elite.se/golf

– nära till shopping och restauranger

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.
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Best Western 
Hotell Gustaf Fröding

Best Western 
Hotell Gustaf Fröding
BeST WeSTern hotell Gustaf Fröding, vackert beläget mellan 
tät skog och vackra Vänern, på höjden strax norr om karlstads 
citykärna. med naturen runt 
knuten erbjuds det mesta för 
en lyckad vistelse. exempel-
vis tillhandahålls en härlig  
innergård med stor uppvärmd 
utomhuspool under sommar- 
tid, spaavdelning, gym och 
biljardbord. 

hotellet är familjeägt och 
ligger mitt i hjärtat av Värm-
land. Det är lätt att förstå vari-
från Sveriges mest folkkära 
poet, Gustaf Fröding, fick sin 
inspiration. och det är kanske 
just därför så många gäster 
väljer att bo just här.

I golfpaketen ingår:
•  Logi 1 natt, del i dubbelrum
•  Best Breakfast
•  Fri tillgång till wifi, relax, gym, 
 samt poolområde
•  Fri parkering
•  Temabuffé alt. 2-rätters exkl. dryck
•  Greenfee
Pris från 1 160 kronor per person. 
Pris exkl. middag 905 kronor per person.

054-67 00 00
info@gustaffroding.se 
www.bestwestern.com

Hammarö GK.
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Karlstad GK

vÄrmLANd

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
Träningshall ja
Golfsimulator 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 två fina representanter för 
klubben är Jenny haglund och Filippa möörk 
som spelar på europatouren. 

Fredrik eliasson och oscar hertzberg 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.



81

vÄrmLANd

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, med el
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.
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Missa inte!
Under golfveckan  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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när DU kommer rUnT kröken på öppnings-
hålet på karlskoga Gk:s 18-hålsbana har du 
påbörjat en promenad med såväl utmanande 
golf som vacker natur. 

Banan har gjort sig känd för sina luriga 
greenområden och tuffa korthål. Detta visade 
sig då bland andra Johan edfors med flera 
svenska tourspelare besökte på dåvarande 
Telia Tour, idag nordea Tour, två efterföljande 
år i början på 2000-talet.
På banan väntar några nyckelhål som såväl kan 
ligga till grund för en bra score som fördärva 
densamma. Det korta åttonde hålet mäter 241 
meter från gul tee. här kan den djärve försöka 
nå greenen på utslaget. även om du istället 
väljer att spela dig kort om bunkern så är det 
ett smalt hål där du spelar över en bunker upp 
mot en lurig green, så du måste hålla tummen 
på rätt sida greppet för att komma därifrån 
med ett bra resultat.
På 12:e hålet väntar ett vackert inspel mot 
en green som vaktas av Valån på vänster  
sida. Samma vattendrag ska du sedan lyckas 

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

slå över för att pricka greenen på det sex-
tonde hålet, ett korthål där många matcher 
avgjorts.

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

Karlskoga Golfklubb 
– utmanande natur och vacker golf

Missa inte!
Golfpaket i samarbete med 
www.karlskogahotell.se

Antal hål 18, samt 9-håls bana
Boende ja, tre egna stugor samt   
  golfpaket
Husbilsparkering ja, med el
Driving range ja
Golfshop ja

0586-72 81 90
www.karlskogagk.se
info@karlskogagk.se

Karlskoga Golfklubb

SPELSCHEMA
4-5 juli, Mosjö ....................Äkta Makar/Sambor

4-5 juli, Gustavsvik ..........ÄM/S 100+

4-5 juli, Kårsta ...................ÄM/S  120+

7-8 juli, Degerfors ............Far/son 

7-8 juli, Karlskoga .....................Två generationer mixed

7-8 juli, Karlskoga ............Mor/dotter 

9 juli, Lannalodge............Par 3-tävling (NYHET)

10-12 juli, Lannalodge ..D30, D50 

10-12 juli, Kårsta ..............D60

11-12 juli, Kårsta ..............D70

10-12 juli, Kumla ..............H30

10-12 juli, Lindesberg .....H40

10-12 juli, Mosjö ...............H50

10-12 juli, Askersund ......H60

10-12 juli, Nora .................H70

11-12 juli, Nora .................H75

11-12 juli, Kårsta ..............H80, H85

Under nio intensiva dagar i början av juli 
arrangeras Sm-veckan. alla nio klubbar i 
golfdistriktet finns med som arrangörer. 
Totalt väntas över 2 000 deltagare uppdelade 
i 19 olika klasser.

– Vi ser mycket fram mot att stå som 
värd för Sm-veckan med förhoppning om 
bra golfväder och sportsliga tävlingar, säger 
Thorsten hellmark som är projektansvarig 
och dessutom medlem i kårsta.

Sm-vECKAN 2020
– i Örebros golfdistrikt 4-12 juli

2020ÖREBRO LÄN · 4-1
2 JU

LI
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Nora Golfklubb
Lantlig idyll vid Bergslagens port. 

Missa inte!
Bra priser på golfpaket.

Antal hål  18
Boende ja
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop ja, mindre
Driving range  ja

0587-120 00
info@noragolfklubb.com
www.noragolfklubb.se

Den lilla VäGen slingrar sig upp mellan  
skogskullar och fält. i ögonvrån glittrar nora-
sjön när du närmar dig Östra Sund. Väl framme 

Nora Golfklubb

Kårsta gk
Kårsta Golfklubb bjuder på en välskött och utmanande golfbana 
i lantlig miljö, cirka tio minuter från Örebro.

Banan är av varierande karaktär där spel-
strategen ofta presterar ett bra resultat. 

kårsta restaurang & Café drivs i egen regi 
och är rankad bland de trettio bästa golf-
restaurangerna i Sverige enligt medlems-

Kårsta Golfklubb

Missa inte!
SM 2020 spelas i Örebro 4-12 juli 
och Kårsta GK arrangerar 5 tävlingsklasser. 

Antal hål  18
Boende ja, stuguthyrning
Ställplatser ja, 8 ställplatser med el 
Restaurang ja, Kårsta Restaurang & Café
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop ja, mindre
Driving range  ja
Övningsområde  Ja

019-22 75 02
info@karstagk.se
www.karstagk.se 

vid klubben finner du som golfare en öppen 
vacker hedbana. i direkt anslutning till banan 
finns sex nybyggda övernattningsrum. 

undersökningar. 
Det är trevligt och familjärt att spela golf 

på kårsta Gk. klubben har stugor för uthyr-
ning och även bra samarbeten med hotell 
inne i Örebro.
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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, 23
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Driving range ja
Padelbanor  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 
3-hål och en spektakulär ö-green.

lannalodge har blivit mycket omtyckt 

LANNALODGE GOLFRESORT 
– fullserviceanläggning
Lannalodge är en privatägd golfanläggning och rankas 
som en av Sveriges bästa golfresorts.

för sin sköna, avslappnande atmosfär och 
sitt kompletta utbud. här finns också hotell, 
restaurang, pizzeria, konferens, relax, padel-
banor och gym. allt med en hög kvalitet på 
finish och underhåll. resorten 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.

örEbrO LÄN

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 

Hotell, ställplatser och padelbanor.

Missa inte!
Klubbens nyöppnade hotell 
med tio mysiga 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

Hål 16.
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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

en Del SäGer att golfarna i askersund är 
bortskämda. med banans fina kondition. 
med den natursköna layouten. och med 
den oslagbara känslan på sista nio, en ljum-
men sommarkväll när solens mjuka strålar 

Somliga älskar de vackra vyerna över Vättern. Andra brukar hylla den ambitiösa 
satsningen på att alltid ha fina spelytor. Men framförallt är det den härliga 
helheten som gör att så många väljer att spela på Askersunds Golfklubb.

reflekteras i Vätterns vattenspegel. 
Vi håller med. rankinglistorna i golfmedia 

likaså, som brukar beskriva banan som en av 
regionens bästa. men framförallt är askersunds 
Gk en klubb för alla att trivas på.

Askersunds golfklubb 
– en riktig seasidebana 
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här finns två fräscha padelbanor, en ny-
byggd svingstudio och ett trivsamt klubbhus, 
där du kan njuta av god mat och dryck på den 
härliga terrassen med golfbanan och norra 
Vättern som fond.
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Ombergs Golf Resort

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

öSTErGöTLANd
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Klosterhotellet
– en historisk vistelse!  

När du bokar golfpaket på Klosterhotellet 
inkluderas en greenfee på Vadstena GK. Uppge 
”Golf 2020” så får du 20 % rabatt på ditt golfpaket. 
Önskar du boka till dagspa vid bokningstillfället får 
du boka det för 300 kronor / person. 
 
Erbjudandet gäller för upp till tre dubbelrum/
bokning.

0143-130 00 
www.klosterhotel.se 

Bo Som heliGa BirGiTTa i Vadstena medel-
tida stad och upplev historien på ett alldeles 
storslaget vis. ät middag i munkarnas gamla 
sovsalar, upplev spännande guidningar, prova 
ett glas vin i en unik vinkällare eller avnjut 
en heldag i klosterspaet där du omfamnas 
av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, 
stengolven och de höga kryssvalven skymtar 
om hur livet en gång var i klostret. 

när du bor på klosterhotellet har du nära 
till allt – kulturella sevärdheter, pittoresk 
shopping, bad vid Vätterns strand, vackra 
vandringsleder (Vadstena är ett av världens 
främsta pilgrimsmål), historiska byggnader, 
opera och teater.

Under sommarmånaderna kan du njuta 
av ett glas champagne i loungen medan du 
blickar ut över Vättern. en perfekt avslutning 
på en golfrunda innan middagen serveras i 
den anrika restaurangen.

Missa inte!
Passa på att kombinera golfen 
med några dagar i Vadstenas 
kulturrika stad med närheten 
till Vättern.

Antal hål 18, samt en korthålsbana om  
 5 hål
Driving Range ja, gräs och mattor
Boende ja, med golfpaket och   
 boende på Vadstena   
 Klosterhotel
Spa ja, på Vadstena Klosterhotel
Husbilsparkering ja, 8 med el
Restaurang ja, med uteservering mot 
 18 green
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, Golf Store
Studio ja 
Golfpro ja

Kansli 0143-124 40
shop 0143-124 80
kansli@vadstenagk.nu
www.vadstenagk.nu 

Vadstena Golfklubb
Vadstena Golfklubb är en naturskön 
parkbana i en kulturhistorisk miljö 
med ekar som präglar landskapet och 
med vacker utsikt över Omberg och 
Östgötaslätten.

Vadstena 
Golfklubb 
– den spelvänligaste 
banan i regionen

VaDSTena GolFklUBB grundades 1957 och 
är en av de äldre klubbarna i länet. Banan 
och klubben är i ständig utveckling och har 
som mål att vara den spelvänligaste banan 
och klubben i regionen, hålla hög kvalitet 
och vara en utmaning för såväl motions- som 
tävlingsgolfaren. 

Passa på att kombinera golfen med några 
dagar i Vadstenas kulturrika stad med närheten 
till Vättern. 

Förutom 18 håls banan erbjuds det fina 
träningsområden, rangen med möjlighet att 
slå från både gräs och matta, två övningshål 
samt en korthålsbana. 

På Golfstore Vadstena får ni den hjälp ni 
behöver gällande utrustning och där finner 
ni ett brett utbud av klubbor och konfektion.

Vadstena Golfklubb värnar om en varm 
och välkomnande atmosfär.

Vadstena Klosterhotel & SPA 
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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 

Landeryds GK
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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, 6
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceshop
Studio ja

0122-139 40
info@finspangsgk.se
www.finspangsgk.se

Finspångs Golfklubb

öSTErGöTLANd
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Villa Baro är hoTelleT vid Bysjöns kant, 
inbäddat i Åtvidabergs vackra eklandskap. 
här ryms rekreation, golf, konferens, fest och 
minnesvärd mat – och möjlighet till en rad 
andra aktiviteter. 

med boende endast ett stenkast från banan 
och Åtvidabergs Gk är detta den perfekta 
platsen för dig och din golfupplevelse. 

ÅTViDaBerGS Gk GrUnDaDeS av baron eric 
adelswärd på 1950-talet. På marken fanns  
sedan tidigare en trädgårdsskola som öpp-
nades upp som hotell i samband med att de 
första nio hålen stod klara. 

Sedan dess har Trädgårdshotellet genom-
gått flera ombyggnationer och renoveringar, 
men nu genomförs den största hittills. 

Det görs plats för fler upplevelser och 
det byggs en helt ny hotellflygel, precis intill 
golfbanan. Det gör att du som golfare lätt 

Föreställ dig den där speciella känslan. Med 18 hål framför dig, i goda vänners lag. Och så ljudet av den perfekta 
träffen från första tee. På Villa Baro kan du kombinera boende, kulinariska fullträffar och spel på Åtvidabergs 
Golfklubbs natursköna parkbana.

kan kombinera dina rundor med boende och 
riktigt god mat. 

i samband med nyöppningen byter 
Trädgårdshotellet namn till Villa Baro.

SJälVa Banan DÅ? Douglas Brasier lade  
grunden till de första nio hålen, som 1963 
utökades till 18. 

1999 fick banan en ny sträckning i sam-
band med att Peter nordwall anlitades för att 
bygga tio nya hål. De nya hålen kantas av stora 
ekar och nog känns det pampigt att inleda 
varvet med att pegga upp på Baron erics hål. 

i aPril STÅr anläggningens förvandling klar 
och Villa Baro slår upp dörrarna. Då finns 
möjlighet att bo, upptäcka och ta del av den 
fantastiska naturen. 

Unna dig ett besök, och att spela genom 
eklandskapet längs Bysjöns kant.

VILLA BARO
– spela och bo på en av Sveriges vackraste golfbanor 

Missa inte!
Här ryms rekreation, golf, 
konferens, fest och minnesvärd 
mat.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket på villabaro.se
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Hyrset ja, förbokas 

0120-844 40
villabaro.se
atvidabergsgk.se 

Villa Baro
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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
Laddstolpe el-bilar ja
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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kaTrineholmS GolFklUBB har vid flera till- 
fällen valts till den bästa golfupplevelsen 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 kronor 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
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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
info@strandgolf.se
www.strandgolf.se

• Greenfee x 1
• 3-rätters middag

Golfpaket på Strand Golf Resort
från 1 395 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. 

en komplett anläggning där du alltid 
känner dig välkommen.

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 sammanfattar  
kallfors väl: “numera med ett utegym. Bara  
en sån sak. Steg för steg utvecklas en av Sörm-
lands och Stockholms bästa anläggningar 

för boende, trivsam atmosfär, relax, mat och 
framförallt rolig golf. kallfors signum.

Tidigare har man visat att banan håller 
för tävlingar på den svenska touren. Spel-
ytorna och kringytorna sköts med 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 36/33
Boende  ja, Kallfors Hotell/Vidbynäs  
 Gård  
Husbilsparkering    ja, på Kallfors 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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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

Swedish Golf Tour Arninge 
Ladies Open 27-28 augusti 
(Pro-Am 26 augusti).
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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, 6 st
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar  ja, 26
Golfshop  ja

08-54069170
www.akersbergagk.se
kansli@akersbergagk.se

Åkersberga GK

STOCKHOLm

klUBBen liGGer BreDViD mälaren och har 
varierad karaktär och omväxlande layout.

Banorna är lätta att gå och har 5 tee-
system vilket skapar möjlighet till stor 
variation.

Tränar gör man i en ny studio eller på 
rangen med nya mattor.

Salem 365 
– södra Stockholms bästa – nu ännu bättre!
En komplett anläggning med 27 hål där 9 hål 
är öppna året runt med ordinarie greener.

Missa inte!
På Salem 365 spelar du 
riktig golf året runt!

Antal hål 27
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, (helt ny)
Golfbilar ja, 20 st med GPS
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja, (Golfstore)
Studio ja, (4 platser med Trackman)

08-550 940 50
kansli@salemsgk.se
www.salemsgk.se

Salem 365 

Under 2019 installerades en ny bevatt-
ningsanläggning som kommer att ge finare 
spelytor. Samtidigt byggdes sex hål om 
för att kunna erbjuda en ännu bättre golf-
upplevelse.

klubben har även helt nya golfpaket på 
helgerna för dig som vill spela båda banorna.



98

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 2020 ett antal öppna tävlingar. 

The Black Tee Challenge riktar sig till er som gillar rejäla utmaningar.  
Tävlingen arrangeras för åttonde 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 mixed den rätta 
tävlingen. eventet går av stapeln den 26 juli och spelas på mäster-
skapsbanan The Stadium Course, rankad #1 i norden (2018), samma 
förutsättningar som proffsen kommer att spela under Scandinavian 
mixed som spelas på Bro hof 2020. 

mer information om tävlingarna finner du på hemsidan.

Callaway Ladies invitational
Datum: 15/5   
Bana: Stadium Course

The Black Tee Challenge
Datum: 17/6
Bana: Stadium

Röhnisch Masters 
Datum: 26/6   
Bana: Castle

Summer Week 2020
Datum: 6-7 & 8-9 juli          
Banor: Castle och Stadium

Amateur Mixed 
Datum: 26/7
Bana: Stadium

Camper Invitational
Datum: 27-28/7
Banor: Castle & Stadium

Bro Hof Ladies Masters
Datum: 9/8
Bana: Castle

Galvin Green
Datum: 14/8
Bana: Stadium 

Titleist Footjoy Masters 
Datum 28/8 
Bana: Stadium
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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. 2019 öppnades här Sveriges enda 
Taylormade Performance 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 arrang-
erat europatouren för handigolf vid tre tillfällen.

2020/2021 arrangerar GolfUppsala en deltävling på damernas 
leTaS tour på Söderby.

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 2020

I alla golfpaket ingår 1 natts boende i lägenhet 
med frukost, 1 helggreenfee samt en 3-rätters 
middag.

Helggolfpaket (tor, fre, lör)

Pris per person:
4 personer 1 800 kronor
2 personer 2 000 kronor

Vardagsgolfpaket (sön, mån, tis, ons)

Pris per person:
4 personer 1 600 kronor
2 personer 1 800 kronor

Under vissa tider erbjuds ”Röda avgångar”
med specialpriser! 
Se hemsidan för aktuella priser.

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

018-10 02 00
ulf.pettersson@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

018-10 02 00
info@golfuppsala.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,  
bevattning, avrinning och uppbyggnad av 
greener, fairways och tees. 

Det gör att greenfee-gäster och med-
lemmar 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 2019 som 29:e bästa golfanläggning i Sverige enligt Svenska Golfbanor.

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.

Upsala Golfklubb har under åren arrangerat 
både em- och Sm-tävlingar och kommer i juli 
2020 att arrangera em för Boys, den enda  
em-tävlingen som spelas i Sverige 2020.

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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Öregrunds Golfklubb 

Klubben med ett fantastiskt läge mellan 
Roslagspärlorna Öregrund och Östhammar. 

ÖreGrUnDS GolFklUBB ligger i roslagens 
vackra natur, mellan Öregrunds havsband 
och småstadscharmiga Östhammar. 

18-hålsbanan är  en lätt kuperad och om-
växlande skogs- och parkbana som utvecklas 
tillsammans med Pierre Fulke. Det finns även 
en 6-håls korthålsbana och ett fint övnings-
område med bland annat driving range.

Padelbanan är väldigt populär och det går 
bra att hyra racket. Utrustning för både padel 
och golf finns i den välsorterade shopen. 

restaurangen som är belägen i klubbhuset 

erbjuder allt ifrån smörgåsar, sallader till 
mycket välsmakande varmrätter med god 
dryck. restaurangen har även återkommande 
uppskattade after Golf-kvällar med trubadur.

Juniorverksamheten växer och har fram-
gångsrikt skolat många talanger som går 
vidare till både golfgymnasium och college. 

klubben har en generös uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar med tillgång till 
el-stolpar och omklädesrum. 

Golfpaket erbjuds i samarbete med flera 
hotell, gårdshotell och lägenhetshotell.

Öregrunds 
Golfklubb 
– golf och padel i vackra Roslagen

Missa inte!
Vecka  28  går den mycket 
populära golfveckan av stapeln 
med tävlingar i både singel, par 
och scramble.

Antal hål  18, samt 6-håls korthålsbana
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, med fullständiga rättig-  
  heter och uteservering
Kiosk  ja, efter 9:an vid driving   
  rangen
Golfbilar  ja, 8
Golfvagnar  ja
Golfshop ja, Golfstore

0173-324 50
info@oregrundsgk.com
www.oregrundsgk.com
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när man kommer till Castle Course möts 
man av Golfarkitekten Philip Spogárds nya 
bansträckning, med helt nya hål, greener, 
greenområden och bunkrar. Den fantastiska 
miljön med kastelholms Slott på andra sidan 
viken finns förstås kvar, men nu adderad med 
ett stort antal golfhål som spelstrategiskt 
har lagts ut mot havsviken Slottssundet.  Det 
känns helt rätt att man nu  ser havet från 
samtliga 18-hål!

ombyggnaden har rönt stort intresse från 
internationella golfskribenter och bransch-
folk. Golfjournalisten adam lawrence skriver  
i branschtidningen Golf Course architecture 
att Castle Course blir en av de bästa golf-
banorna i Skandinavien, kanske till och med 
bland de bästa i europa!

Förutom Castle Course erbjuds även golf på 
golfklubbens andra 18-hålsbana king´s Course. 

Under  två år har Ålands Golfklubb byggt om sin havsnära 18-hålsbana 
Castle Course. Den 1 juli 2020 öppnar den totalrenoverade banan som 
tidigare hette Slottsbanan och med tanke på de positiva omdömen man 
redan fått är förväntningarna höga.

en härlig skogsbana som varvar öppnare 
och tajtare hål om vartannat i en naturskön 
och kuperad skogsmiljö. även denna bana är 
spelstrategiskt mycket rolig. För den som vill 
träna mellan rundorna finns The Princess – en 
par 3-håls bana i anslutning till anläggningen.

klubbhuset har omklädningsrum med 
bastu, samt även en välsorterad golfshop .

På klubbens mysiga golfrestaurang dukar 
krögaren mikael Björklund, som valts till årets 
kock i både Sverige och Finland, upp lunch 
och middag för den som är sugen på lite mat.

På 2-2,5 timmar tar man sig med färja från 
Sverige till Åland med möjlighet till taxfree-
shopping ombord.  Förmånliga paketpriser 
erbjuds där resa, logi och golf ingår. Den 
egna båten ankrar man upp i prisbelönta 
kastelholms Gästhamn som ligger på andra 
sidan viken.

Ålands Golfklubb
– Castle Course spås bli en av Europas bästa!

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.
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Eckerö Golf 25 år 

De FÖrSTa nio hÅlen har en öppen karaktär 
utlagd i det åländska odlingslandskapet. De 
sista nio hålen ligger i skogsmark där tall, 
ljung och myrar skapar en känsla av norr-
landslandskap. Banan är relativt flack och 
mycket lätt att gå.

För att ge en fin golfupplevelse för alla 
kategorier av spelare har banan fyra olika 
tees, längden från tee 1 är 3 200 meter medan 

Trivsamma Eckerö Golf startade sin verksamhet 1995 med nio korthål och 
driving range. 2004 öppnades samtliga 18 hål. Inför säsongen 2015 skedde 
ett ägarbyte och Eckerö Golf har sedan dess utvecklats mer än någonsin. 
Breda fairways leder fram till högklassiga greener som omges av kortklippta 
avrinningsområden, en extra krydda i konceptet.

längden från tee 4 är 5 750 meter. 
Banan passar alla spelare och är dessutom 

utmanande för elitgolfare, speciellt de sista 
nio skogshålen. 

Från Sverige kan man ta färjan till Åland 
på morgonen, spela 18 hål och sedan åka 
tillbaka med kvällsfärjan. För den som vill 
spela flera dagar finns det många golfpaket 
med boende, mat och golf.

Eckerö Golf

Missa inte!
Du bokar resor och boende med 
Eckerölinjen, Vikingline, Ålandsresor, 
Ålandhotels, Hotell Arkipelag m.fl.  
Du hittar kontaktuppgifter på www.eckerogolf.ax
Greenfee: mån–tors 30€, fre–sön 40€.

Antal hål 18
Närspelsområde ja
Puttinggreen ja
Driving range ja, med både grästee och mattor
Boende ja, finns i närheten
Servicehus ja med omklädning, dusch och  
  toalett
Husbilsparkering ja, med el
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja

+358 (0)457 00 46532
info@eckerogolf.ax
www.eckerogolf.ax

ÅLANd
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FrÖSÅker G&CC i sin natursköna och av-
slappnande miljö intill mälaren erbjuder 
utmanande och varierande golf. här ligger 
alltid fokus på skötsel och utveckling av den 
vackra och omtalade banan. men man vilar 
inte på andra håll heller, hela anläggningen 
tänker ständigt framåt, padelbanor, korthåls-
bana av linkskaraktär och stor eventhall  är 
några av de senaste årens nyheter, och i år 
bygger man alltså hotell. 

Det nya boendet byggs i nuvarande klubb-
hus, den gamla stenladugården från tidigt 
1800-tal. innanför de massiva stenväggarna 
och de spektakulära fönstren designas just 
nu 18 hotellrum där byggnadens känsla kom-
mer att speglas i alla noga utvalda detaljer. 
Portarna slås upp i augusti denna säsong. 

i den storslagna miljön vid mälarens kant 
njuter man av Frösåkers vackra och genom-
tänkta bana. De senaste fyra åren har ett 
stort renoveringsarbete gjorts tillsammans 

Utsedda till Årets Golfanläggning 2020 av föreningen Golfjournalisterna. En 
anläggning utöver det vanliga som i år kompletterar med den sista pusselbiten 
– ett unikt boende med 42 bäddar.   

med Pierre Fulke Design. Bland annat har 45 
bunkrar byggts om, vilket i sin tur gjort att 
man skapat flera helt omgjorda greenområden, 
även några av teeområdena har flyttats och 
renoverats. Banan som redan klassas som en 
av Sveriges bästa har ökat kvaliteten ännu 
ett snäpp. 

matz evensson Golf academy med Titleist 
national Fitting Center har på Frösåker en unik 
studio med träning året om. Golfsimulatorer, 
Trackman och möjligheter att skräddarsy ditt 
unika golfevent. 

med linksbanan, som i stort sett är öppen 
året om, och Frösåkers unika träningsytor, 
erbjuds riktigt bra golfskolor och träningsläger 
med boende på nya hotellet.

På Frösåker är det svårt att inte trivas, 
behöver man en paus från golfen så äter och 
dricker man gott i klubbens välkomnande 
restaurang med utsikt över Frösåkerviken 
och det magnifika avslutningshålet. 

Frösåker Golf & Country Club 
– härligt belägen vid Mälaren

Missa inte!
Utmana vännerna i en Padelmatch 
på någon av de två banorna mellan 
hål 6 och 7, precis intill klubbhuset.  

Antal hål 18, samt 9 korthål med   
 linkskaraktär
Boende  ja, (obs, från första augusti)  
 15 dubbelrum, 3 sviter med  
 plats för fyra. Fram tills dess  
 finns just nu 16 bäddar   
 fördelat på tre olika   
 boenden. Alla bokningar   
 eller frågor skickas till   
 bokning@fgcc.se
 
Husbilsparkering   nej
Restaurang ja, med stor uteservering
Golfbilar ja, 15
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

021-30 96 00
info@frosakergolf.se
www.fgcc.se

Frösåker G&CC

· Del i dubbelrum

· Frukostbuffé

· En greenfee på stora banan

· Tvårätters middag

boka golfpaket på frösåker G&CC

pris fr. 1795 kr
Välkommen att skicka din bokningsförfrågan till bokning@fgcc.se
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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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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. 

mellan ÅSleDBerGeT och limsjön med sitt 
rika fågelliv hittar du natursköna leksands 
Golfklubbs 18-hålsbana. Golfbana är belägen 
tre kilometer norr om leksand i vacker och 
avkopplande dalamiljö. 

Banan är lätt kuperad och sträcker sig genom  
park och skogsområden med utmanande 
layout som passar alla spelare. 

Vid klubbhuset hittar du allt du behöver 
inom 100 meter, parkering, driving range 
övningsområde, puttinggreener, shop och 
restaurang med enastående utsikt över det 
18:e hålet. 

i shopen hjälper  klubbens duktiga Pro dig 
gärna att hitta rätt utrustning som provar ut 
i den nybyggda golfstudion. 

leksands Golfklubb stod färdig 1984 och 
har därefter genomgått en ombyggnation av 
bansträckningen under mitten av 90-talet. 
Banan moderniseras ständigt varje år för att 
hänga med i utvecklingen. 

Väl värt  att besöka dalarnas hjärta och 
leksands Golfklubb.      

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 22-25 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 
behöver inte leta länge – Dalsjö Golf är vackert 
belägen mellan Borlänge och Falun. 

här finns 18 hål med spännande variation. 

Gagnef golfbana. Leksand Golfklubb.
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dALArNA

Falun Borlänge GK

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 Missa 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
info@fbgk.se     
www.fbgk.se

Falun Borlänge Golfklubb

Falun Borlänge Golfklubb.

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 
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.

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 
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. 



Spela golf i
fjällen
Spela golf med renar och fjällvyer 

Att slå ut med fjällvärlden som backdrop och 
renar betandes på banan - det är en svårsla-
gen golfrunda som bara måste upplevas! 
2019 tog Idre Fjäll över Idrefjällens Golfbana 
och restaurangen fick en välsmakande make 
over. 
 
Välkommen till en annorlunda golfsemester i 
fjällen!

#IDREFJÄLL | IDREFJALL.SE

Läs mer och boka
på idrefjall.se

Tel. 0253-410 00



Spela golf i
fjällen
Spela golf med renar och fjällvyer 

Att slå ut med fjällvärlden som backdrop och 
renar betandes på banan - det är en svårsla-
gen golfrunda som bara måste upplevas! 
2019 tog Idre Fjäll över Idrefjällens Golfbana 
och restaurangen fick en välsmakande make 
over. 
 
Välkommen till en annorlunda golfsemester i 
fjällen!

#IDREFJÄLL | IDREFJALL.SE

Läs mer och boka
på idrefjall.se

Tel. 0253-410 00
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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 motionsrum  
-  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  info@hotellsoderh.se  
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
Golfvagnar  ja, 35
Golfshop  ja, Golfstore
Studio  ja

0270-28 13 00
kansliet.sdgk@gmail.com
www.soderhamnsgk.com

FJällVYerna är SannerliGen vackra och 
18-håls skogsbanan som med sin spännande 
layout följer det kuperade landskapets varia-
tioner är verkligen utmanade. 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 klub-
bens 9-håls korthålsbana i fäbomiljö. en 
nyhet som introducerades i fjor är klubbens 

Klövsjö Vemdalens Golfklubb 
– en golfrunda utöver det vanliga
Banan är byggd i en fjällnära miljö med det storslagna landskapet i bakgrunden. 

footgolfbana med 9-hål. Den blev en succé 
bland sommarfirande familjer och ungdomar 
samt något extra till klubbens anläggning.

Fäbokrogen som ligger i anslutning till 
golfbanan har öppet från mitten av maj till 
mitten av oktober. mecnum med personal 
erbjuder dagens lunch, à la carte, pizza med 
mera. Öppettider, 11-22 alla dagar. Bord bokar 
du på telefon 0682-210 07.

klubben och krögaren utlovar en fantastisk 
dag på klövsjö Vemdalens Gk.

Missa inte!
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb 
ligger vacker i fjällnära miljö I 
Utanbergsvallarna cirka fem 
kilometer från Klövsjö By.

Antal hål  18 + 9 håls par 3 pay and   
  play-bana, samt Footgolf   
  9-håls bana med möjlighet  
  att hyra boll
Boende  ja, Klövsjöfjäll 0682-41 32 00, 
  Storhogna Högjällshotell o  
  SPA 0682-41 30 30, 
  Storhogna M 0682-104 00,  
  samtliga erbjuder Golfpaket
Husbilsparkering   ja, elstolpar
Restaurang  ja, Fäbokrogen
Kiosk  ja, efter 9:an 
Golfbilar  ja, 7
Golfvagnar  ja,
Golfshop  ja

0682-23176
kvgk@telia.com.
www.kvgk.se.

Klövsjö Vemdalens GK
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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. 

Spela golf på en förstklassig bana och 
varför inte i midnattsol.
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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 nordens 100 bästa 
i Golf Digests ranking från 2018. 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 har precis slutfört ett stort projekt på 
miklagard. magnus Sunesson är mitt uppe i sitt 
arbete på både Dröbak och Gamle Fredrikstad.

norge har oftast haft en lysande stjärna som 
presterat toppresultat på de stora tourerna. 
nu har det precis skett ett tronskifte genom 
att drottningen Suzann ”Tutta” Pettersen 
abdikerat. hennes sista slag i karriären blev 
putten som avgjorde hela Solheim Cup 2019 
till europas fördel. Vilket enastående sätt 
att sätta punkt. 

kronprinsen Viktor hovland bör-
jade ta för sig allt mer under 2019 
och i upptakten av årets säsong 
kom inte helt oväntat den 
första segern på PGa-
touren. 

Var så säkra, 
det kommer 
mera … 
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miklaGarD liGGer 25 minuter norr om oslo 
centrum och 10 minuter från Gardermoen.

 miklagard ligger på historisk mark med 
rötter i vikingatiden. Vid den tiden reste 
många vikingar till det som då var kon-
stantinopel för handelsutbyte. Vikingarna 
kallade staden miklagard, idag istanbul. 
med tiden blev vikingarna och invånarna 
i staden bekanta med varandra och insåg 
att de hade mycket gemensamt, så ett långt 
och fruktbart samarbete inleds, baserat på 
ömsesidig respekt och förståelse.

 i år öppnas banan igen efter ombyggna-
tion. anläggningen erbjuder 6 helt nya hål, en 
ny driving range och norges största putting 
green. Detta har gjort den internationella 
mästerskapsbanan ännu mer spännande. ett 
nytt konferenshotell med 500 rum öppnar 
i oktober 2020.

 På miklagard Golf kommer du att upp-
leva en atmosfär av sann “passion for golf”. 
Detta återspeglas i de tjänster och utbudet 
du erbjuds. miklagard vill berika din golf-

upplevelse.
miklagard är en relativt öppen bana med 

breda fairways omgiven av spektakulära 
bunkrar. Vissa hål har skogsområden i spel, 
och andra har små dammar och bäckar. 
Det är en strategiskt spännande bana med 
många risk/reward-hål. miklagard har alltid 
varit känd för sina kvalitetsgreener, som av 
många anses vara i världsklass. 

Banan har också fått många utmärkelser 
för sin kvalitet och design och har utsetts till 
norges bästa bana 16 år i rad. Banan finns 
också på listan över de 100 bästa banorna 
i europa.

miklagard kan också erbjuda en av  
nordens bästa custom fitting-anläggningar, 
och alla produkter är specialbyggda för 
kunderna av klubbmakaren Tom horley. 
miklagard academy med head Pro nicolai 
langeland erbjuder kurser för medlemmar, 
partners och gäster i en helt ny swingstudio.

 Unna dig en fantastisk golfupplevelse 
2020 hos miklagard Golf.

Miklagard Golf  
- This is a breathtaking course as impressive as its Norwegian Viking story, 
säger Miklagards banarkitekt Robert Trent Jones Jr.  

Miklagard Golf 

Missa inte!
Stor nyöppning i år med 6 helt nya hål, en ny driving 
range och Norges största putting green. 
 
+47 63 94 31 00
elisa@miklagardgolf.no
www.miklagardgolf.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 norges bästa. 

Banan har designats av den svenska ban-
arkitekten 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. För lite nyare golfare har larvik 
en “tee it forward” lösning som gör att du inte 
måste vara elitspelare för att trivas på banan

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.

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 ett unikt läge 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 erbjuder  
dig dagliga saunaritualer. Professionella 
spaterapeuter ger dig ansiktsbehandlingar, 
massage, kroppsbehandlingar och parmassage. 

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-lunsj 
på banan, 3-rätters middag på Farris Bad. 
Pris från 1 805 NOK.

+47 33 19 60 00
booking@farrisbad.no
www.farrisbad.no

Farris Bad Golf & Spa

Best of NOrGE

Larvik Golfklubb  

Visste du att!
Larvik har en av Norges 
längsta spelsäsonger.

+47 33 14 01 40
post@larviksgolf.no
www.larvikgolf.no
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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 
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 

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 
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 

Gamle Fredrikstad GK
 I en historisk miljö utanför Gamlebyens vallar och inte långt från 
Fredrikstads centrum och bara 25 minuter från Strømstad hittar du 
Gamla Fredrikstad Golfklubb. En av Norges två Swedish Golf Tour banor.

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!

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! 

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. 

Best of NOrGE

Gamle Fredrikstad GK

Missa inte!
Spela golf i en historisk miljö utanför Gamlebyens 
vallar.

Torsnesveien 16
1630 Gamle Fredrikstad

+47 95 85 55 00
post@gfgk.no
www.gfgk.no 
www.aktivitetsbyen.no

Drøbak Golfklubb

Visste du att!
Golfbanan i Drøbak är vackert belägen bara 
25 minuter från Oslo.
 
Belsjøveien 50
1445 Drøbak

+47 64 98 96 50
dgk@drobakgolf.no
www.drobakgolf.no

DARK GREY
PANTONE
BLACK 7C

DARK GREEN
PANTONE
5743C

GOLD
PANTONE
457C
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GolFBanan liGGer FinT anlagd i ett  
naturligt, vackert skogsområde med tallar 
som en avskärmande vägg från din upp-
tagna vardag. 

Det är som att gå genom en golftunnel då 
du vandrar runt på golfbanans spännande 

Norges bästa golfbana för sjätte 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. 

layout och fåglarna kvittrar tillsammans 
med dig i en skön harmoni. Peter nordwall 
är banarkitekten bakom kongsvinger och 
han tycker själv 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 
värda ett besök. 

Kongsvingers 
Golfklubb  
– en unik upplevelse

Festningen Hotel & Resort

Festningen 
Hotel & Resort

PÅ ToPPen aV konGSVinGer ligger 
kongsvinger 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 alla dagar för 
bordsbeställning. På sommaren kan du njuta 
av en bättre måltid på utomhusterrassen. 

missa inte denna innehållsrika upplevelse 
på en äkta fästning!

Golfpaket 
Greenfee, 3-rätters middag, övernattning och 
frukost.
Enkelrum 1 745 NOK
Dubbelrum 1 445 NOK per person

+47 62 81 62 00
resepsjon@festningenhotel.no
www.festningenhotel.no

– en innehållsrik 
upplevelse på en 
äkta fästning

Best of NOrGE

Kongsvingers Golfklubb

Missa inte!
Kongsvinger är ett friluftsområde 
utöver det vanliga.

+47 906 29 200
post@kongsvingergolf.no
www.kongsvingergolf.no
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loSBYS UTmananDe mästerskapsbana Öst-
mork i den vackra losbydalen 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. Båda banorna är designade av den 
svenska banarkitekten Peter nordwall. 

Losby Golfklubb
Losby består av 27 hål (18+9), driving range och fina träningsområden. Här 
finns också ett av Europas största Trackman simulatorcenter. 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 14 juni –18 augusti.

+47 67 92 33 33
reservation@losbygods.no
www.losbygods.no

Best of NOrGE

Losby Golfklubb

Missa inte!
Golfpaket på Losby Gods

+47 67 92 33 40
info@losby.no
www.losby.no

haUGer har VariT värd för flera turneringar 
på internationell nivå och har besökts av 
stora namn som Seve Ballesteros, Padraig 
harrington, Bernard langer och retief Goosen 
för att nämna några.

hauger golfbana öppnade för spel 1995, 
vilket gör den till en av regionens äldsta banor. 

Banan har breda öppna fairways, med stora 

och välklippta greener. andra delar av banan 
passerar genom skogsområden med smalare 
passager och långa fairways. Detta ger banan  
en varierad prägel och en markant skillnad 
mellan front-nine och back-nine. 

Från klubbhusets vackra terrass och natur-
liga samlingsplats kan du blicka ut över 
hälften av hålen.

Hauger Golfklubb 
– hög kvalitet, fin atmosfär
Haugers spännande och utmanande bana ligger mitt emellan Oslo och  
Gardemoen flygplats, bara fem minuter från E6. Även med sitt unikt centrala 
läge, ligger 18-hålsbanan i lantliga och vackra omgivningar, belägen på den 
gamla gården Hauger som banan också har fått sitt namn efter.

Hauger Golfklubb

Visste du att!
Du kan utmana dig själv med Hauger Challenge för 
kostnaden 30 kronor. Får du 9 poäng eller bättre på 
hål 13-16 vinner du ett 3-pack Callawaybollar.
 
Antal hål 18
Restaurang ja, framröstad till en av Norges  
 bästa
Golfbilar ja, 12 bilar bokas i golfbox
Golfbutik ja
Träningsområde range, puttinggreen, korthåls- 
 bana och träningsbunker

Ramstadveien 180, 1480 Slattum
+47 67 07 37 70 
post@haugergolf.no
www.hauger-golfklubb.no
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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.

Några danska supertalanger som blir intressanta att följa framöver är 
det 19-åriga tvillingparet Rasmus och Nicolai Højgaard. Redan under sitt 
första år på Europtouren har de blixtrat till med topplaceringar. 

I september kom Nicolai tvåa i KLM Open bara ett slag efter Sergio 
Garcia. I december var det dags för Rasmus att presentera sig på allvar. 
Han lyckades vinna Mauritius Open efter stor dramatik. På tredje särspels- 
hålet avgjorde Rasmus med en sänkt eagleputt från drygt tre meter. 

Var så säkra, det kommer mera …

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 
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golfpärlor
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FÖr aTT komma fram till golfklubben måste 
du gå igenom den stora röda porten som  
skyddar Dyrehaven 700 meter upp till golf-
klubben genom vacker natur, utan ljud från 
fordon eller andra störande ljud. 

mitt i skogens lugn står det mysiga klubb-
huset, med bra service och en härlig restau-
rang. här väntar en fantastisk golfupplevelse. 

Banan, som fick en ansiktslyftning av den 
kända skotske banarkitekten Tom mackenzie  
för 11 år sedan, smyger sig genom eremitage- 
slättens landskap som en klassisk öppen 
parkbana. men banan avslöjar snabbt sitt 
sanna jag och uppmanar till spel med  
omsorg. 

Både med och utan vind är det viktigt att 

Københavns 
Golf Klub 
– Skandinaviens första golfklubb
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 rör sig över golf-
banan. Här har man spelat golf 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

Visste du att!
Mer än 2 000 hjortar strövar fritt i Dyrehaven där 
golfbanan är integrerad.

+45 39 63 04 83
kgk@kgkgolf.dk
www.kgkgolf.dk

Københavns Golf Klub

spela förnuftigt för att undvika den gyllene  
ruffen och totalt 57 strategiskt placerade 
bunkrar som omger de fasta och kuperade 
greenerna. Det är en bana som utmanar den 
bäste och som belönar de kloka spelarna.

Best of dANmArK
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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 

Besök Esbjerg Golfklubb som ligger i nationalparken Vadehavet - njut 
av en dag på den internationellt kända Marbæk-banan och låt dina 
erfarenheter utmanas.

ditt korta spel omkring greenerna.
esbjerg Golfklub erbjuder dig en hälsosam 

och trivsam vistelse med högkvalitativa 
faciliteter. Fokus ligger på att hålla en hög  
servicenivå. receptionen är den centrala 
platsen i klubbhuset, här finns alltid vänlig 
personal redo att hjälpa dig. 

År 2019 korades marbæk till den bästa 
banan i Danmark vid World Golf awards.

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.

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.
hjerting Badehotel tel: +45 75 11 70 00 eller 

info@hjertingbadehotel.dk, 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

– njut av livet vid 
Vadehavet

Esbjerg Golfklubb

Visste du att!
År 2019 korades Marbæk 
till den bästa banan 
i Danmark vid World Golf 
Awards.

Sønderhedevej 11 
6710 Esbjerg

+45 75 26 92 19
kontor@egk.dk
www.esbjerggolfklub.dk

Denmark's
Best Golf Course

Best of dANmArK



123

Best of dANmArK

Lübker Golf & Spa Resort
Lübker Golf & Spa Resort sätter ribban för golf-, wellness- och familjeupplevelser i särklass. 

miTT PÅ DJUrSlanD hittar du förtrollande 
miljö, en otrolig proffsbana med 27 hål, trän-
ings- och spaanläggningar samt fantastiska  
stugor som tillsammans garanterar ett ena-
stående avbrott från vardagen. här kan sport, 
välbefinnande och extravagans mötas i perfekt 
harmoni med varandra.

när lübker Golf Course öppnade 2008 blev 
den korad till “världens bästa nya golfbana”, 
och har sedan dess hållit sig bland de allra 
bästa i europa. 

Banan består av tre 9-hålsbanor – Sand, 

Sky och Forest – designade av robert Trent 
Jones ii.

Den genomtänkta designen innebär att 
spelaren får uppleva en omväxlande och 
intressant terräng, som bjuder på både sjöar, 
bunkrar, sandområden och inte minst snabba 
greener. De tre banorna ligger som naturliga 
skönheter bland sjöar, backar och skogs-
områden, och är en utmaning för alla, oavsett 
erfarenhet och handicap. Varje bana har 
sina egna unika egenskaper som ger dig en 
spännande golfupplevelse under varje runda.

Lübker Golf & Spa Resort

Missa inte!
Stena Line har en ny färjelinje mellan Halmstad-
Grenå. 

Lübker Golf & Spa Resort
Trent Jones Allé 3
DK-8581 Nimtofte

+45 38 40 80 00
golf@lubker.com
www.lubker.com

Fo
to

: r
a

is
Fo

to

LÜBKER GOLFPAKET
2 × övernattningar i lägenhet
2 × greenfee till 18 hål
2 × kvällsmat och 2 × frukost

PER PERSON VID 4 PERSONER I STUGA FRÅN DKK 1.905,-
PER PERSON VID 2 PERSONER I STUGA FRÅN DKK 2.230,-  

Priserna gäller på vardagar (ankomst söndag-torsdag)  
och inkluderar sängkläder, handdukar och slutstädning. SE MER PÅ LUBKER.COM

MISSA INTE!

Ny färjelinje 
Halmstad-Grenå
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ALLT FLER SVENSKA golfare vallfärdar till Estland som har några riktigt fina 
pärlor, väl värda ett besök. En golfsemester kan med fördel kombineras 
med spännande kultur och gastronomiska upplevelser, härliga SPA-bad 
och mycket annat. Landet är mystiskt och aningen traditionellt, men på 
ett magiskt sätt.

Det är smidigt att ta sig till från Sverige till Estland. Med Tallinks kryss-                        
ningar till Tallinn blir själva kryssningen en upplevelse i sig. Det finns flera 
flyglinjer till Tallinn och nytt för i år är att BRA startar en linje till ön Ösel.

2005 öppnades Estonian Golf & Country Club, medlemmar i nätverket 
European Tour Properties, och höjde därmed kvaliteten på golf i Estland.

Med exklusiva Pärnu Bay Golf Links, som har svenskt ägande och värd-
skap, har Estland klättrat på listorna över bubblande golfdestinationer.

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
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4
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Flyg direkt till Ösel från 
Stockholm Bromma!
Endast 55 minuter till Estlands vackra ö.

Flyg med BRA från Stockholm Bromma till Estlands vackra ö Ösel 
med alla sina väderkvarnar, gamla stenmurar och den spatäta 
staden Kuressaare. Här finns även den 18-håliga golfbanan Saare 
Golf, med närhet till Kuressaare slott och stadskärnan. Ösel är 
den perfekta destinationen för en långweekend, med flyg varje 
måndag och fredag. Boka på flygbra.se eller hos din resebyrå.
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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 har avancerat till 30:e plats i Golf 
World magaines´s ranking av de bästa banorna 
i Continental europe. 

Direkt intill havet ligger också ett ena-
stående klubbhus med bastur, en butik där 
du kan köpa golfutrustning samt ett lounge-
café. här ligger också golfrestaurangen 
eagle, som erbjuder moderna europeiska 
smaker med nordisk nyans.

 På senare år har Pärnu fått förtroendet 
att arrangera flera proffstävlingar. Senaste 
arrangemanget var tourfinalen i nordic 
leuge i oktober 2019. Banan hyllades på 
bred front av de mestadels unga talanger 
som kämpar på touren. 

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.

Best of ESTLANd

Visste du att!
Pärnu Bay har avancerat till 30:e bästa bana i 
Continental Europe i rankingen från Golf World 
Magazine.

+372 44 33 030
info@parnubay.com
www.parnubaygolf.com

Pärnu Bay Golf Links 
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Hedon SPA & Hotel
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. 
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. 

Golfpaket Hedon SPA & Hotel and 
Pärnu Bay Golf Links 
– 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.

+372 44 99 021 
sales@hedonspa.com 
www.hedonspa.com

Hedon SPA & Hotel

Best of ESTLANd

hUnT är en framgångsrik affärsman i  
estland. moderbolaget Trading house  
Scandinavia aB är europas näst största 
producent av täcken och kuddar. 

Sedan 1991 har Peter hunt byggt upp en 
textilkoncern i miljardklassen med produk-
tionsenheter i estland, Polen, Finland,  
ryssland och kina.

Peter nyberg, med förflutet i bland  
annat kungsängen GC och Bro hof, står för 
driften av hunts golfbanor. 

nyberg har som uppdrag att presentera 
två golfanläggningar av yppersta klass och 
detta har uppmärksammats genom Pärnu 
Bay Golf links entré på Golf Worlds Top 
100-lista med en hedrande 88:e plats och 
som nr 16 i Continental europe.

antalet besökare från Sverige till såväl 
Pärnu som till Saare har ökat med 40 procent 
och anläggningarna tar idag emot cirka  
8 000 svenska gäster. 

nyberg bor i estland och finns med som 
en resurs för svenska resenärer. 

– Jag tror att det är viktigt att jag finns  
på plats för även om det inte är någon  
större skillnad mellan olika länder så  

Golfbanor 
med 
svensk 
touch

upplever många det som en trygghet att jag 
finns här och kan vägleda gästerna. 

– Jag har ett ganska stort nätverk av golfare 
som gärna vill klå mig men på Pärnu, som är 
en linksbana, har de flesta ännu inte lyckats, 
säger Peter nyberg med glimten i ögat.  

Pärnu och Saare börjar bli känt för golfen 
men det finns så mycket mera att upptäcka. 
Stränderna är magiska och estland har på 
senare år också etablerat sig i yppersta världs-
eliten när det gäller matupplevelser.       

Pärnu jämfördes redan på 1930-talet med 
lyxorter på Franska rivieran och besöktes 
frekvent av svenska bad-/SPa-gäster. 

“Jag har ett ganska 
stort nätverk av golfare 
som gärna vill klå mig 
men på Pärnu, som är 
en linksbana, har de 
flesta ännu inte lyckats.
/Peter Nyberg

Golfbanorna Pärnu Bay Golf Links 
och Saremaa Golf & Country Club 
ägs av den svensk investeraren Peter 
Hunt och drivs av golfentreprenören 
Peter Nyberg. 
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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, 6 310 
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  
aktiviteter, 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. 

Arensburg Boutique Hotel & Spa

Arensburg Boutique 
Hotel & Spa
arenSBUrG BoUTiQUe hoTel huserar i en 
byggnad som byggdes för 300 år sedan och 
är inredd i modern design med moderna 
bekvämligheter i alla rum. Urvalet inkluderar 
även historiska hotellrum. Vid verkligt speci-
ella tillfällen erbjuds den unika, historiska 
arensburg-sviten. 

arensburg Boutique Spa är en mysig och 
privat plats för att ta hand om din kropp och 
själ. Det erbjuds ett brett urval av massage-
behandlingar och spaterapier. Spaet inklu-
derar en varmvattenpool, en stor bubbelpool, 
ett sanarium och finsk sauna. hotellets gäster 
nyttjar bastun utan extra kostnad.

Missa inte!
”Unlimited golf packages” för en veckas spelande 
hos Saare Golf.
Prisexempel:  525 € per person i ett dubbelrum.

Golfpaket för två spelare inkluderar:

Fem eller sju dagars golf på Saare Golf Course,
samt fyra eller sex nätters boende i dubbelrum 
hos Arensburg Boutique Hotel & Spa.
Stor frukostbuffé på hotellet samt bastubad på 
klubben och hotellet. Även pool finns på hotellet.
Pris från 1 050 €.

Paketet kan bokas mellan 19/6 och 31/8, 2020.

Bokas på Saare Golf:  booking@saaregolf.ee 
eller +372 45 33 502
www.arensburg.ee/en

Saare Golf

Missa inte!
Ny flyglinje till Kuressaare från maj–september.
Bokas på www.flygbra.se

+372 45 33 502
booking@saaregolf.ee
www.saaregolf.ee
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Som komPlemenT till Sea Course finns 
dess syster Stone Course som kommer att 
omdesignas av annika Sörenstam som en 
del av de ambitiösa planerna att skapa en 
komplett familjeresort. Projektet beräknas 
vara klart 2023.

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 lätt-
tillgängligt helgresemål för svenskar med 
till exempel en vacker Tallink-kryssning 
som anländer från Stockholm varje dag. Det 
finns även flera 50 minuters flygningar från 
Stockholm till Tallinn. 

Du kan också kombinera din golfresa 
med många olika evenemang till exempel 
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 golfbana i Estland 2018 av World Golf Awards och 2020 av 
Golf Digest. Sea Course där flera europeiska mästerskapstävlingar har avgjorts 
rankas bland de 100 bästa banorna i Europa av magasinet Golf World. 

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 och Tallink Hotels

Golfpaket
Prisexempel per person 1 530 kronor. 

Ingår: båtresa t/r med del i A2-hytt och frukost, 
en hotellnatt med del i dubbelrum inkl. frukost. 
Greenfee tillkommer.

För mer information och bokning vänligen gå in på 
www.tallinksilja.se/golf eller ring 08-22 08 30.

För grupper eller företag vänligen kontakta 
Grupp & Konferens på 08-22 08 30 eller mejla 
groups@tallinksilja.com.

Best of ESTLANd

Estonian G & CC

Visste du att!
Annika Sörenstam anlitas för att omdesigna 
Stone Course som en del i att skapa en komplett 
familjeresort
Greenfee Sea Course 99 EUR med möjlighet att boka 
paket med två rundor 
till priset av en runda.

+372 602 5290
welcome@egcc.ee
www.egcc.ee



För mer info och aktuellt pris gå in på: 

www.tallinksilja.se/golf eller ring 08-22 21 40.
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Tävling
1.  Svara på alla frågorna

 1. Vilken utmärkelse har anläggningen Ekerum fått?
 2. Hur många 4-bäddsstugor finns på Finspång?
 3. Hur många kvm är Hooks spa?
 4. Vad är årets nyhet på Landeryd?
 5. Vilka sängar har Lysekil Holmas B & B?
 6. Hur många bäddar finns på Omberg?
 7. Vilken tätort ligger 12 km från Sand?
 8. Hur många hotellrum finns i Sotenäs klubbhus?
 9. Vilket naturreservat omger Strand?
 10. Vad heter krögarna på Tomelilla?
 11. När stod Torreby Slott ursprungligen klart?
 12. Vilken karaktär har Vadstenas golfbana?
 13. Hur många sorters Calvados finns i samlingen på Wiredaholm?
 14. När nyöppnas Villa Baro i Åtvidaberg?
 15. Vilken bana på Ålands GK är totalrenoverad?
 16. Hur många hål finns på Öijared?
 17. 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 måndag 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 17 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:

• Ekerum Resort Öland

• Finspångs Golfklubb

• Hooks Herrgård

• Landeryds Golfklubb

• Lysekil Holma Golfklubb

• Ombergs Golf Resort

• Sand Golf Club

• Sotenäs Golfklubb

• Strand Golf Resort

• Tomelilla Golfklubb

• Torreby Golfklubb/Torreby Slott

• Vadstena Golfklubb/Klosterhotellet

• Wiredaholm Golf & Konferens

• Åtvidabergs Golfklubb/Villa Baro

• Ålands Golfklubb/Hotel Arkipelag/båtresa 

inkl. bil

• Öijared Resort

• Österlens Golfklubb

Tävla och vinn!



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


