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abacus  X-series®

Justerbar krage

Halksäkra detaljer som 
håller bärbagen på plats

Vattentät dragkedja

Extrem 4-vägs stretch

Helt vattentät
20 000 WP

Hög andningsförmåga 
50 000 MVP

Ficka med microfiberduk

Elastisk nedre ärm
som alltid sitter optimalt”Det är först när du testar jackan 

som du förstår skillnaden” 

Robert Karlsson
Vice Kapten Ryder Cup 2021

PITCH REGNJACKA

POWERED BY
Robert Karlsson väljer att klä sig i abacus X-series® produkter, då han ställer de 
högsta kraven på sin utrustning.

Abacus X-series Pitch 37.5 är en av de mest högteknologiska jackorna på marknaden. 
Jackan är extremt lätt och stretchig samtidigt som den har en marknadsledande 
andningsförmåga och kan stå emot regn. Jackan har dessutom ett inbyggt kemikaliefritt 
UV-skydd inbyggt i fibrerna. 

37.5® teknologin är utvecklat för att hålla just 37,5 grader hela tiden, så att du som bär 
plagget aldrig svettas eller fryser, alltid i perfekt komfortzon. Materialfiber sammanställt 
av bland annat kokosnötskal och vulkansand säkerställer en funktion som tar upp fukt 

snabbare när kroppen är varm och håller värmen inne om det är kallt.

Finns i både dam och herr variant och flera färger.
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BÄTTRE  
PÅ ALLA  
PUNKTER
Hos PING mäter vi framgångar både i 
vårt labb och på ditt scorekort. Med vår 
mest förlåtande driver någonsin, G425 
MAX, i täten har vi lyckats uppnå en ny 
nivå av prestanda i hela G425-familjen. 
De beprövade innovationerna i våra 
G425-klubbor ger bättre resultat hela 
vägen från tee till green. Allt för att 
golfare på alla nivåer ska kunna njuta 
ännu mer av sitt spel.

UTRUSTADE MED  
ARCCOS CADDY  

SMART GRIPS©PING 2021

VÅR MEST FÖRLÅTANDE 
DRIVER. NÅGONSIN. 
Det totala MOI-värdet i G425 Max 
snuddar vid 10,000 och sätter en ny 
standard för längd och precision. En 
28 grams “CG-shifter”-vikt ökar det 
genomsnittliga MOI-värdet med 14% 
sett till samtliga inställningar; Draw, 
Neutral och Fade.

TRE DRIVERS MED OLIKA 
KARAKTÄRER
Tillgängliga i modellerna MAX (högst 
MOI), LST (låg spinn) och SFT (draw-
vänlig) för att passa ditt spel.
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Rubriken i förra årets ledare var ”Låt oss få golfa och 
behålla hälsan”.

Nu har vi facit på ett år som många vill glömma men 
som för golfens vidkommande (i synnerhet i Sverige) 
fick mycket positiva effekter. Några av golfens fördelar 
är ju att det är en social utomhusaktivitet där vi håller 
distans och många äldre tillbringar stor del av sin lediga 
tid på fairway vilket är bra för folkhälsan. April 2020 
bjöd på fantastiskt golfväder och det visade sig snabbt 
att många som var permitterade eller jobbade hemifrån 
sökte sig till golfen.

Det spelades över 11 miljoner ronder golf i Sverige och 
ekonomin i klubbarna har fått ett uppsving. Många 
klubbar investerar i förbättringar på banor och driving 
range. Läs mer på sid 12-26.

En av alla nybörjare inom golfen som hittade dit delvis 
tack vare C är en viss stavhoppare vid namn Duplantis. 
Läs intervjun med ”Mondo” på sid 10-11.

Något som fick stå tillbaka under 2020 var vår möjlighet 
att golfa utomlands, men den som väntar på något gott…

Peter x 4 syftar till Ellqvist, Nyberg, Cordén och Billberg. 
De två förstnämnda är vd:ar på pärlorna Ålands GK 
respektive Pärnu Bay Golf Links. Cordén är golffotograf 
och har varit på fotouppdrag på många pärlor. Billberg 
är ägare/vd på Västervik Golf Resort. Bläddra fram till 
sid 18-21, 30-33 samt annonsen på sid 123 och låt er 
suktas…

Falsterbo har en extra stor plats i mitt hjärta. Nu när 
Golfpärlor firar sin 15:e utgivning kändes det naturligt 
att Falsterbo GK pryder omslaget.  

Första utgåvan av Golfpärlor kom 2007 och årets blir 
således den 15:e. Arbetsnamnet var från början ”100 
svenska Golfpärlor”. ”100” försvann direkt då vi insåg 
att det inte skulle finnas med exakt 100 pärlor. Faktum 
är att det dröjde till 2017 innan det var fler än 100 och 
sedan dess och framåt är ambitionen att vi ska guida 
till ungefär 100 svenska golfpärlor.  
 

INNEHÅLL
8-9 GOLFPÄRLOR - 15 år

9  KRÖNIKA: Jens Lind om 
Sven Tumba

10-11  ARMAND DUPLANTIS 
– utmaningen i golfen lockar
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Gumbalde investerar
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Peter x 4, Pär x 3, 
100, 15, Uppsving, 
Falsterbo & C

forts. på sid 8

PÅ OMSLAGET 
FALSTERBO GK
Foto: Jacob Sjöman
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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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Fram till 2012 var titeln ”Svenska Golfpärlor” men 
sedan 2013 är ”svenska” borttaget då vi vidgade våra 
vyer genom att även guida till pärlor i Norge, 
Danmark och Estland. 

Tillbaka till Falsterbo och midsommar 1976. Jag hade 
golfat i 5 år och spelat ner mig till hcp 2 och skulle 
debutera på Junior-SM. Jag var 19 år och fick låna pappas 
SAAB 99 och tog med mig mina golfkompisar Erik W, 
Feffe S, Jens L och Pär K. Förutom golf blev det en del 
bus på resan (preskriberat). Vi levde lite bohemiskt 
under 10 dagar och tjuvtältade på bortre delen av Fal-
sterbo GK:s range. Vid en av grillkvällarna kom en jycke 
springande och glufsade i sig Pär K:s biff. Själva mid-
sommarafton drog vi till Köpenhamn där bilnyckeln 
råkade gå i två delar av okänd (Jens L!?) anledning. Väl 
tillbaka i Malmö hittade vi en jourlåssmed och tillbaka 
i Falsterbo sökte vi oss till beachen för att vila upp oss. 

Där träffade jag för första gången (men inte sista) en 
annan 19-åring som också var i behov av vila, min 
namne Pär W som hade vaknat på midsommardagen i 
ett garage. Veckan därpå skulle vi spela JSM där Pär x 
2 inte hade några större framgångar. Pär K spelade inte 
utan fick bära klubbor och mellanöl. Däremot var det 
en 16-årig söderkis vid namn Ove Sellberg som för 
första gången visade framfötterna på ”touren” och 
slutade på andra plats.

Både Pär W och jag är golfnördar och på olika sätt fick 
siffran 100 en betydelse för oss. För min del har jag 
återvänt till Falsterbo varje år sedan 1976 och det har 
blivit över 100 besök och nästan 100 ronder på Flommen, 
Falsterbo och Ljunghusen. På Ljunghusen gjorde jag 
också min första (men inte sista) HIO. Läs mer om dessa 
pärlor på sid 42-45.

I Svenska Golfpärlor 2012 
intervjuade vi Pär W första 
gången med fokus på det 
100-projekt han var mitt uppe 
i. Nu har han gjort ett ärevarv 
runt jorden och om alla episo-
der kring detta blir det en bok 
med arbetsnamnet ”Topp 100 
banor i världen” som släpps i 
höst. Läs mer på sid 29.

Pär Fischerström

Ambitionen med Golfpärlor är att presentera ca 100 svenska golfpärlor. Många 
frågar mig vad som kännetecknar en golfpärla. Jag brukar svara ”premiumba-
nor eller näst intill”. Finns det ett golfhotell på anläggningen är det ingen 
nackdel. I någon av mina första ledare var rubriken ”Är gräset grönare på andra 
sidan?”. Det primära syftet med Golfpärlor är ju att läsarna ska bli inspirerade 
av innehållet och vidga sina golfvyer.

När Golfpärlor lanserades 2007 fanns det knappt några premiumbanor i 
Sverige om vi använder dagens kriterier, men flera var på gång. Tittar vi på 
Svensk Golfs senaste ranking över Sveriges 50 bästa banor har det hänt enormt 
mycket på dessa 15 år. På 20-i-topp-listan är så gott som alla byggda för 14-16 
år sedan ELLER tillhör de som genomgått en mer eller mindre radikal ombyggnad 
på senare år. Till de ombyggda hör Visby, Kristianstad Östra, Ullna, Falsterbo, 
Ljunghusen, Kungl. Drottningholm, Frösåker och Skövde. Till de som byggdes 
på 00-talet hör Bro Hof, Vallda, PGA National, Vasatorp TC, Sand, Hills och 
Elisefarm. Öster by Stenson tillhör en egen kategori då den visserligen är byggd 
på marken där tidigare Österled låg men jag vill definitivt kalla det projektet 
mer än en uppgradering. 

Om jag försöker mig på en spåkula 15 år framåt kommer det inte drälla av nya 
premiumbanor i Sverige, men det kommer säkert bli en hel del uppgradering-
ar. Jag kan se framför mig två nya pärlor: Väster by Stenson (eller vad den nu 
kommer att heta?). Den andra jag har i åtanke ligger i nordvästra Skåne: Ve-
geholm…kom ihåg var ni läste det först…

Jag tror Lundin, Fulke/Mednickson, Benestam och Sunesson kommer att ha 
en hyfsad arbetsmarknad med ombyggnader framöver. På Kristianstad Västra 
och Gumbalde händer det ju grejer just nu. På Barsebäck lär det ju hända en 
hel del framgent. Man kan ju också undra vad firma Stenson & Lundin har i 
kikaren…

I ledaren på plats här intill tillät jag mig att bli lite personlig och det gör jag 
även i denna text. Själv vurmar jag både för sällskapsgolf och tävlingsspel. Jag 
har insett att jag är bättre som coach och lagspelare än individualist. Jag saknar 
fortfarande en KM-titel men har ett gäng andraplatser. Alltid har det stått 

GOLFPÄRLOR ’’På Ljunghusen 
gjorde jag min första 
(men inte sista) HIO
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Det verkar ju märkligt idag men det fanns en tid när 
det ansågs suspekt att spela golf. När jag var nyfrälst 
junior i början på 1970-talet kunde jag höra kommen-
tarer i stil med:

”Men, vad säger du pysen, spelar du lång-golf ?  
Det är ju bara en sport för gubbar!”.

Golf betraktades länge allmänt som en fånig snobbsport, 
något som tjocka direktörer ägnade sig åt alltmedan 
deras anställda slet i fabriken. Fördomarna hade kunnat 
dröja sig kvar om det inte vore för en golfmissionär som 
ändrade folks uppfattning om spelet.

Hans namn var Sven Tumba, trefaldig världsmästare i 
ishockey och älskad nationalidol. Tumba var folklig och 
glad och lät sig inte imponeras av höjdare. 
Efter att ha slagit sitt första golfslag konstaterade han:

”Golf är ett alldeles för roligt spel för att direktörerna 
ska få ha det för sig själva.”

Tumbas unika talang gjorde att han spelade VM för 
Sverige och blev skandinavisk mästare. Men hans stora 
mission blev att göra golf till en folksport. Han blev en 
vandrande evangelist för spelet och skapade den första 
stora golfboomen. Utan Tumba ingen Jesper Parnevik 
eller Annika Sörenstam.

Tumba hade bara en sak emot sig: Humöret. Som 
hockeyspelare var han känd som en gentleman, men 
med en golfklubba i handen förvandlades han till en 
rasande demon. Det var som om han ville tackla omkull 
hela banan. Han skrek och bröt av klubbor som om det 
vore den mest naturliga sak i världen. Det hände att 
åskådare applåderade efter något särskilt lyckat utbrott 
då teekulor krossades eller klubbor kastades upp i träd. 
Flera gånger slog han sig själv med puttern i pannan så 
att blodvite uppstod. 

Lasse Åberg har i en av sina filmer en scen där en  
rasande fastighetsmäklare kastar bagen i vattnet. Han 
återkommer en stund senare för att hämta bilnycklarna 
i bagen.

Inspirationen kommer från 
verkliga händelser ur Sven 
Tumbas osannolika liv. Jag 
frågade hans son Johan vad 
som är sant av alla historier. 
Han svarade lugnt:

”Nästan alla, tror jag.”

                                  Jens Lind

Reds not: I april kommer Jens TV-dokumentär om Tumba i SvT. 
Finns på SvT Play från 18 april. Missa inte den!

någon Uffe eller Feffe i vägen. En av årets höjdpunkter på min hemmaklubb 
”Drottan” är tvågenerationstävlingen Ombergs. Där har jag fem inteckningar 
i pokalen och jag har fått hjälp av både pappa, mamma och sonen Ludvig. 
2017-19 coachade jag ”Drottans” H60-lag till två segrar och en andraplats i 
Stockholmsserien. Jag gillar också att arrangera tävlingar. På senare år har jag 
haft ett finger med i spelet på SGF Senior tour. Har bidragit till en del lyckade 
arrangemang, men inga större framgångar som spelare. Förutom 80 minuter 
på förra årets tourfinal i Mauritzberg då jag på hål 11-16 hade sviten birdie, 
par, birdie, par, birdie, birdie. Sedan gled jag ur zonen...

Självklart har vi en del trevliga tävlingar också. Golfpärlor Invitational vänder 
sig till vårt nätverk av kontakter på pärlorna och en del wild cards. Bland de 
som har inteckningar kan Jörgen Kjellgren, Jonas Abrahamsson, Christian 
Lundin, Björn Sturehed, Peter Larsson och Clas Christensson nämnas. 

Vi har varje år vanan att intervjua någon av våra stjärnor på de globala tour-
erna. Under åren har vi haft pratstunder med bland annat Stenson, Norén, 
Blixt, Hedwall, Nordqvist och Sörenstam. Vi kommer under våren lägga ut 
några av intervjuerna som ”plusmaterial” på Golfpärlor Facebook. Ni kan ju 
fundera på vilka som ligger bakom dessa citat:
”Jag har köpt ett pingisbord. Och en bil.” 
”Jag kan inte förklara mitt oerhörda lugn den dagen.”
”…jag kommer inte låta den ligga framme så att barnen kan måla på den.”

”En dröm är också att få tävla i bilracing.”

Krönika

15 ÅR

Golfpärlors andra kanaler:
Golfpärlor Facebook där vi under jubiléumsåret planerar ett 15-tal tävlingar 
med greenfeebiljetter som priser. Det blir till exempel ett US Masters-quiz 
och ett British Open-quiz. Är du inte redan följare till oss på Golfpärlor 

Facebook är det hög tid.
Golfpärlor VIP 50 är en community som vänder sig till våra läsare som är flitiga 

golfare och spelar mycket greenfee. Om du spelar 50-100 ronder eller mer och vill ha 
en krydda i ditt sällskapsgolfande kan du maila mig på  
par.fischerstrom@provisa.se för att ansöka om en inbjudan. Det är begränsat med platser.
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ARMAND DUPLANTIS
– utmaningen i golfen lockar

TEXT MARTIN HARDENBERGER FOTO SWEDISH PRESS AGENCY

Han slog alla rekord och utsågs som yngst någonsin till världens bästa 
manliga friidrottare. Men 2020 var också året då Armand “Mondo” Duplantis fann kärleken.

– Jag förälskade mig i den mentala utmaningen med golf, säger han.

Jag har kämpat i någon vecka innan jag får tag i Armand Duplan-
tis. Efter flera “Mondo inte är hemma just nu” når jag honom till 
slut via mamma Helena. Förklaringen är gång på gång att han varit 
på golfbanan hemma i Louisiana.

Så när jag någon dag efter julafton äntligen når världens bästa 
stavhoppare, 21-åringen som satt tre världsrekord bara under 2020, 
blir den naturliga frågan därför om golf.

Hur går spelet?
– Du vet hur det är, ibland går det bra och ibland sämre. I går hade 

jag ett par treputtar för mycket.

Vi talas vid efter ett år som Mondo själv beskriver som “helt galet”. 
Visst, Covid-19 har varit en del i det även för honom. Men för Ar-
mand Duplantis går det så klart inte att summera 2020 som något 

annat än sensationellt. Redan som tioåring drömde han om att 
sätta världsrekord i stavhopp och den 10 februari 2020 var dagen då 
han lyckades hoppa över 6.17. Det dröjde därefter bara fem dagar 
innan han i Glasgow putsade rekordet med en centimeter.

– Känslan var nog starkast den första gången. Känslan av att slå 
ett världsrekord för första gången är svår att slå, säger Mondo.

Kanske gjorde publiken också sitt. För när Duplantis sedan i 
september slog Sergej Bubkas 26 år gamla utomhusrekord gapade 
läktarna tomma och landningen möttes endast av konkurrenternas 
applåder. Det hade runnit mycket vatten under broarna.

Coronapandemin har inte lämnat någon oberörd. För många blev 
golfen en tillflyktsort. Så även för världens bästa stavhoppare.

– Jag började spela golf i mars, direkt efter att jag kom hem från 

En prins och en kung 
(stavhopps-) regerar på 
Victoriagolfen
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inomhussäsongen. Jag hade precis slagit världsrekord ett par gång-
er och kom tillbaka till Louisiana när allt stängdes ned och alla mina 
tävlingar ställdes in.

– Det enda som fanns att göra och som var öppet var golfbanorna. 
Så jag, mina bröder och några av våra vänner började spela, säger 
Mondo och berättar att han fick ett set golfklubbor av Cobra som 
är systerföretag till hans sponsor Puma.

Mamma Helena är inte superförtjust i allt golfande. Kan det påverka 
hoppningen?

– Efter att jag hade börjat så var det omöjligt att sluta. Den men-
tala sidan var så intressant och utmanande. Det är en sport som på 
sätt och vis är väldigt olik stavhoppningen, men det finns också 
väldigt många likheter. Framförallt mentalt.

– Jag försöker alltid glömma vad som precis hände, speciellt om 
det varit dåligt och sedan bara fokusera på vad som väntar. För det 
enda som betyder något är ju nästa slag. Jag förälskade mig i den 
mentala utmaningen med golf.

Och tävlingsinstinkten den har han med sig från stavhoppningen.
– Jag skulle nästan säga att jag är mer tävlingsinriktad på golfbanan. 
Självklart så tävlar man mot andra också i golf, jag tävlar ju mot 
mina bröder och vänner. Men det är som i stavhopp; du tävlar mot 
spelet själv. Du kommer aldrig att vinna, men kan vinna småsegrar 
lite här och var.

– Golf och stavhopp är båda två extremt individuella sporter. Hela 
ansvaret ligger på dig själv. Om du spelar dålig golf så har du bara 
dig självt att lasta för det, och hoppar jag dåligt så har jag inte heller 
någon annan att skylla på. Det är du som sitter på lösningen och 
inte dina lagkompisar.

– Det är en del som jag tycker om.

På en golfsäsong har Armand Duplantis gått från nybörjare till att 
ha 13 i handicap.

– Jag slår ganska långt. Jag kan nog slå 300 yards, alltså ungefär 
270 meter. Det är ofta min bästa del av spelet. Mitt närspel var i 
början riktigt dåligt, och min puttning är fortfarande inte så bra, 
men jag jobbar på det. Men det är framförallt den mentala biten 
där Armand känner att hans idrottsliga erfarenheter ger honom 
en fördel.

– Jag borde kanske inte ge golftips, men som idrottare har 
jag alltid varit ganska bra på att kontrollera mitt korttidsmin-
ne. Jag kanske blir arg, men jag lägger det bakom mig ganska 
snabbt.

– Vad som hänt har hänt och det kan du inte kontrollera, 
men vad som händer härnäst, det kan du styra över.

När det kommer till Sverige spelar Mondo den mesta av sin golf 
i Uppsalatrakten. Favoritbanan ligger en bit bort och heter Bro 
Hof, även Falsterbo är högt på listan.

När det kommer till 2020 års golfhöjdpunkter är det dock en 
annan upplevelse som sticker ut; Victoriagolfen på Öland. Armand 
Duplantis var en av många kändisar som besökte Ekerum Golf & 

Resort. Väl där lottades Duplantis i lag med Prins Daniel.
– Det var kul, men var också ett tillfälle där jag var mer nervös än 

någonsin tidigare. Jag var verkligen en nybörjare då. I vanliga fall 
när jag hoppar stavhopp framför publik så gör jag ju något som jag 
är bra på och som jag har självförtroende kring.

– Men då var jag nybörjare och hade 23 i handicap. Jag visste att 
jag skulle slå flera dåliga slag och försökte bara minimera skadan. 
Men jag försökte njuta så mycket jag kunde, och det var kul. Det var 
en spektakulär upplevelse.

Att Armand Duplantis i takt med framgångarna blivit en av vår 
tids mest folkkära idrottare råder det inget tvivel om.

Det har gått snabbt för 21-åringen som i vintras besökte SVT:s 
populära talkshow Skavlan. På bästa sändningstid insinuerade  
programledaren Fredrik Skavland, om än skämtsamt, att golf främst 
är för äldre människor.

Finns här en barriär golfen måste bryta?
– Först och främst tror jag det handlar om pengar. Det är inte billigt 
att spela golf. Greenfee, medlemskap och utrustning. Det springer 
ganska snabbt i väg, förklarar Mondo under vårt samtal.

– Så jag tror det handlar om tillgängligheten. Det är vanligare att 
äldre spelar för att de jobbat tillräckligt länge och hårt nog för att 
ha råd till att spela.

– Sedan finns det nog en samhällsdel också där yngre människor 
inte alltid har tålamodet för att spela golf och utvecklas; de kanske 
känner att det tar för lång tid att bli bra, men också bara för att 
spela en runda golf. Men på det sättet är golf speciellt; spelet ger dig 
många lärdomar.
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Tack vare golfen insåg Andreaz Lindberg att 
entreprenörskapet fanns i blodet.
Nu vill hans företag The Bucket Pros hjälpa 
svenska klubbar optimera sina ranger – och 
lyfta deras ekonomi.

– Vi vill hjälpa dem bli världsbäst på att sälja hinkar, säger 
han. De lyfter svenska drivingranger och hjälper golfklubbar 
optimera sina intäkter. The Bucket Pros gör det genom att 
identifiera problem och potential innan de presenterar 
lösningar som leder till en bättre upplevelse för golfaren och 
miljonintäkter för klubben.

– På ett år hjälper vi dem att öka sin omsättning från  
300 000 till 1,4 miljoner, säger Andreaz.

Hur gör ni det?
– Först sätter vi oss in i klubbens business och sedan ser vi 

till att de förstår vad de kan göra för att förbättra sin produkt. 
Därför jobbar vi tillsammans. Vi på The Bucket Pros ställer 
ganska tuffa frågor till klubbarna för att utmana dem och få 
dem att gå ifrån de valda sanningar som finns. Vi ser till att 
de får ut rätt värde och rätt pris i relation till vad kunden är 
beredd att betala.

– Vi har byggt upp ett brett sortiment med allt från digi-
tala lösningar till produkter som gör att man kan förbättra 
konsumentupplevelsen och därmed ta mer betalt.

– Vi vill jobba med sakerna som gör mest skillnad snabbt 
och som hjälper kunderna att komma upp över ytan och 
tjäna bra med pengar. Vi hjälper dem att göra ett plus ett till 
fem.

För att förstå idén om The Bucket Pros måste vi också 
förstå Andreaz Lindberg. Uppvuxen i Mullsjö svingade han 
för första gången en golfklubba vid sju års ålder. Det dröjde 
dock tills Ryfors Golfklubb 1988 firade hundra år och åter-
invigde den gamla banan till den verkliga gnistan skulle 

MED GOLFEN I HJÄRTAT
Andreaz Lindberg

TEXT MARTIN HARDENBERGER  
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tändas. Ett år tidigare hade klubben nämligen öppnat dri-
vingrange och det var här den då 14-årige Andreaz fastnade. 
Då släppte den så idrottsintresserade tonåringen alla andra 
sporter och satsade helhjärtat på golfen. Efter två år var han 
nere på scratchhandicap och eftersom Andreaz snabbt blivit 
klubbens bäste spelare fick han också uppdraget som in-
struktör.

Men passionen fanns vid detta laget i tävlandet. Andreaz 
skördade stor framgång på den svenska golftouren, som då 
innehöll hela elva Challengetourtävlingar. Han vann både 
Vattenfall Berga Open 1999 och Match-SM fyra år senare 
innan han efter tre försök kvalade till sig en plats på Euro-
patouren. Bland yppersta Europaeliten blev det bara en halv 
säsong. Inför vad som skulle bli fjärde vändan på kvalskolan 
fanns inte motivationen kvar. Andreaz beslutade sig för att 
inte ställa upp.

Men det var också under tävlingsåren som Andreaz utveck-
lades till en entreprenör. Medan kollegerna mest sett Pro 
Am-tävlingarna som något jobbigt älskade Andreaz dem. 
Det var här han byggde sitt kontaktnät och lade grunden för 
sin framtid.

– Jag tog ett sabbatsår, men redan efter ett par veckor så 
fick jag ett väldigt roligt uppdrag att ta mig an, någon månad 
senare ett ännu roligare uppdrag då jag fick vara med och 
bygga Sand Golf Club, förklarar han och berättar om steget 
in i företagslivet.

– Under mina år som spelare kom jag underfund med att 
det tog för lång tid att träffa varje sponsor en i taget, så jag 
började arrangera event med alla på en gång. Det gjorde att 
jag lärde mig driva event och efter karriären blev det  
istället en eventbyrå. När jag sedan inte satsade längre så 
förvandlade vi det till ett affärsnätverk. 

Med Avocado Business Club reste Andreaz runt hela  
Europa.

– Jag är så oerhört tacksam för golfen. Den har lärt mig 
väldigt mycket. Tack vare den gick jag från att vara en extremt 
frustrerad kille som utagerade mycket känslor och jag lärde 
mig att föra mig.

– Tack vare Pro Am-eventen fick jag både spela golf och 
träffa företagsledare. Jag såg framför mig att jag ville bli som 
dem och fick en chans till att lära mig bygga ett nätverk.

Idén om drivingranger föddes ur en riktigt tuff tid.
Andreaz mor gick bort, sonen diagnostiserades med hjärntumör, 
skilsmässan låg runt hörnet och dottern hade bulimi.

Mitt i detta startade Andreaz två bolag; business club och 
kommunikationsbyrå. Det blev alldeles för mycket. Andreaz 
gick in i väggen. Det tog ett och ett halvt år att komma på fötter.

– Jag började fundera över vad jag kan tillföra och vad jag 
kan som gör att andra vill ha mig.

På nytt fanns svaret i golfens värld och på nytt fanns det i 
kontaktnätet. Detta var en tid då Lamborghini försökte ta 
sig in i golfen och en vän hos biljätten kontaktade Andreaz 
för hjälp. Så föddes idén om White Label. Det skulle köpas 
blanka bollar som företag sedan fick märka med sin logga.

Nassau kunde erbjuda de blanka bollarna, men i utbyte 
mot detta ville de att Andreaz också skulle sälja deras range-
bollar.

För att ta sig in på en marknad som kraftigt dominerats av 
andra företag gällde det att visa upp produkten och dess 
kvalitet. Andreaz kontaktade tio olika drivingranger och 
planterade några hundra bollar gratis. Kunden fick därefter 
några månader på sig att avgöra kvalitén. På sju av de tio 
drivingrangerna ledde försöket till affär.

– Då förstod vi att rangen kunde vara vår väg in i mark-
naden även när det kommer till spelbollar, säger Andreaz.

Vid dessa besök insåg han också både hur eftersatta många 
av de svenska drivingrangerna är och vilken potential där 
finns. När vi träffas på PGA of Sweden berättar Andreaz att 
man här “bara” har sex procents beläggning på rangen.

– Vi räknar på platser och öppettider samt hur många 
bollar som slås per timme.

– World of golf har bäst beläggningsgrad i Sverige och de 
omsätter 35 miljoner kronor på 75 mattor. En bra range i 
Sverige ligger på mellan 7 och 12 procent i beläggning, och 
det är alldeles för lågt. Jämför det med banan där många i 
år hade över 70 procent.

Tänk så mycket som finns att göra. Och tänk vad mycket 
pengar klubbarna kan tjäna.

Andreaz Lindberg

Tänk så mycket som finns att göra. Och tänk vad mycket pengar 
klubbarna kan tjäna, säger Andreaz Lindberg.
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Succén föddes ur en kris. Greenerna på Visby GK var 
nu så dåliga att att man var tvungna att göra något åt 
saken. Året var 2005 och dåvarande vd:n Matz Bengts-
son hade fått i uppdrag att kika på hur man kunde 
renovera klubbens puttningsytor. Han åkte landet runt 
för att söka inspiration och på Grönhögen fastnade 
han vid 14:e green.

Där fanns det något i den havsnära ytan som etsade 
sig fast i sinnet och det naturliga blev att ringa arkitekten 
bakom mästerverket; Pierre Fulke.

– Pierre tog med sin sin vän Adam Mednickson ut 
till Kronholmen. Det var en kall och regnig novem-
berdag, allt klickade och några månader senare hade 
vi inte bara fått ett förslag om att renovera greenerna 
utan om att bygga en helt ny golfbana, berättar Matz.
15 år senare var Visby Golfklubb bäst i Sverige. Detta 
är berättelsen om resan till toppen och som lyfter på 
bladet till nästa kapitel.

Vi backar drygt 20 år tillbaka i tiden. Pierre Fulkes 
golfspel har aldrig varit bättre. 1999 vinner han sin 
första titel på Europatouren. 

Året efter vinner han ytterligare två titlar. Det går så 
bra att han kvalar in till det Ryder Cup-lag som så 
småningom ska besegra USA på The Belfry. Men 
under hela karriären har det hela tiden funnits ett 
underliggande intresse för något annat; golfbanedesign.

– Detta var på en tid då internet var i sin linda. Jag 
köpte böcker och tidskrifter som jag läste på hotell-
rummen. Och kanske ligger kunskapen Pierre Fulke 
sög upp på dessa ensamma hotellrum till grund för 
vad som i dag rankas som Sveriges bästa golfbana.

Föddes ur en kris
Redan innan det första spadtaget togs hade Visby GK 
en av Sveriges bästa golfbanor.

2004 hade man kommit på femte plats i tidningen 

Svensk Golfs ranking. Men trots det var steget upp till 
plats nummer ett långt, och när greenproblemen blev 
för svåra såg man chansen. Budgeten slogs fast till 15 
miljoner kronor. Det fanns tre kandidater till jobbet.

– Vi bestämde oss redan efter första mötet, så vi 
träffade inte de andra annat än på telefon. Vi hittade 
varandra direkt, berättar Matz.

Men lika mycket som det var kärlek vid första ögon-
kastet så var det samarbetet också inledningsvis en 
chockerande upplevelse. Vad man på klubben ansåg 
var Sveriges bästa öppningshål vände man på och 
gjorde till 18:e.

– Pierre lovade att det skulle bli Europas bästa av-
slutningshål istället, säger Matz och skrattar.

Både en och två av böckerna som reste med Pierre 
Fulke under hans år på Europatouren handlade om Dr 
Alister Mackenzie, hjärnan bakom banor som Augusta 
National och Cypress Point. Men doktorn har också 
lagt ut flera pärlor i sandbältet utanför Melbourne och 
det var mot detta område Fulke denna gång vände 
blicken för inspiration.

– Det fanns ett uttalat önskemål från Visby GK att 
det skulle vara linksinspirerat, men jag har lite svårt 
för exempelvis tvärtorvade bunkrar på banor som inte 
i övrigt är inspirerade av brittisk linksgolf.

– Men links finns ju på andra platser, det finns i 
Australien, Sydafrika och USA. På olika platser har 
man olika typer av bunkrar. Vi tog inspiration från 
sandbältet utanför Melbourne och lyckade sälja in det. 
Det är krävande att sköta, men unikt och finns inte på 
någon annan plats i Sverige.

Resultaten kommer av sig själv
Men när ombyggnationen av Visby Golfklubb drog 
igång stötte man omedelbart på patrull. Patrull som 

GOLFEN PÅ GOTLAND 
FLYTTAR FRAM POSITIONERNA
- Visby GK nr 1 och Gumbalde investerar
Men för Visby Golfklubb har resan bara börjat. Och tre mil från Visby GK 
satsas på att göra Gumbaldes till en resort av värlsklass. På Gotland hoppas 
man bli en referenspunkt på den internationella golfkartan.

»

TEXT MARTIN HARDENBERGER  FOTO PE
TEXT MARTIN HARDENBERGER  
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GOLFEN PÅ GOTLAND 
FLYTTAR FRAM POSITIONERNA
- Visby GK nr 1 och Gumbalde investerar ’’Lika mycket som det var kärlek

vid första ögonkastet så var 
samarbetet också inledningsvis 
en chockerande upplevelse.

»
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på sikt skulle visa sig föra samman personalen och 
skapa något unikt. Tidigt i processen blev man näm-
ligen av med en entreprenör och jätteprojektet kom 
istället i stor utsträckning att drivas av klubben själv.

– Det blev snabbt en stolthet i det, vi kände att detta 
är något vi verkligen vill ta hand om. Det gjorde att vi 
utvecklades och blev bättre för varje nia vi gjorde, 
säger banchefen Petter Lindblad.

Sammanhållningen har burit frukt och i juni 2020 
tilldelades man utmärkelsen som Sveriges bästa golfbana. 
Inte dumt för ett projekt som egentligen bara handlade 
om att bygga om greenerna.

– Stoltheten har vuxit fram. Vi är fortfarande inte 
klara med vad vi ska göra, att få priset var en kul grej som 
hände längs vägens gång men målet är inte nått. Ribban 
är lagd högre, den ligger internationellt, säger Petter.

Pierre Fulke fyller i:
– För mig kändes det nästan konstigt att vi blev etta 
nu, när vi precis inlett den andra renoveringen och 
fortfarande håller på att bli bättre.

Gumbalde Resort förvärvades i fjol av gotländska 
entreprenörer. Matz Bengtsson plockades in som vd och 
delägare och Henrik Johansson med förflutet på Visby 
GK rekryterades som banchef. Samtidigt planeras för 
investeringar mellan 30-35 miljoner kronor för att lyfta 
anläggningen till en högklassig golfresort. Med det 
lyckades samarbetet på Visby GK i ryggen rådde det 
aldrig någon tvivel gällande vem som skulle anlitas för 
att designa ombyggnationen av banan. 

– För oss på Gumbalde Resort så var det så klart det 
bästa som kunde hända att Visby blev rankade som 
nummer 1. Det stärker Gotland som golfdestination 
och timingen för vår satsning känns ännu mer rätt. Vi 
siktar inte in oss på att konkurera men siktet är defi-
nitivt inställt på topp 20, säger Matz.

Gör Sveriges starkaste ännu starkare
På nytt får Fulke ganska fria tyglar, och ännu en gång 
byggs en bana på Gotland i mångt och mycket om helt 
från grunden.

– Detta blir en uttalad resortbana, jäkligt rolig men 

inte så svårspelad. Personligen tycker jag de bästa är ett 
ställe där du kan komma med bilen på fredag eftermiddag, 
när du sedan använder den igen på söndag kväll så har 
du spelat, bott och käkat bra och bara haft fantastiskt kul.

– Och det är detta jag har som bild för Gumbalde, 
säger Fulke.

I satsningen ingår också ett nytt poolområde samt två 
padelbanor, som ska stå klara till sommaren 2021. 
Invigningen av den nya banan sker 2022. Anläggningen 
kommer trots ombyggnation att ha 18 hål öppna under 
2021. 

– Ombyggnaden av banan är planerad så att den inte 
ska störa spelet på nuvarande bana. Tvärtom storsatsar 
vi på att lyfta grönytorna redan i år. Just nu pågår re-
noveringen av vårt nuvarande hotell som vi öppnar 
igen till säsongstarten samtidigt som vi inviger padel-
banorna och en helt ny driving range. 

Det är ett ansiktslyft som på gör avtryck i hela den 
gotländska turistscenen. Johan Lindvall har tagit över 
efter Matz Bengtsson på Visby GK och är även ordfö-
rande för Gotlands besöksnäring:

– Det kommer bli en bättre upplevelse för golfaren 
att komma till Gotland. Vi som golfdestination kommer 
att vara mycket starkare. Jag vet också att både När och 
Slite gör förbättringar, och det gör att vi som golfde-
stination kommer att lyfta oss.

– På det sättet har vi på Visby GK ett stort ansvar att 
driva utvecklingen framåt.

Det sägs att Gotland har Sveriges starkaste varumärke. 
Nu har man också Sveriges bästa golfbana. Nyckeln 
för att behålla positionen är att inte ligga på latsidan.
Pierre Fulke kollar på nya lösningar och Petter Lindblad 
är redo att verkställa vad han beskriver som de bästa 
förändringarna så långt.

– Det bottnar sig i renoveringen för snart 15 år sedan. 
Allt flöt på fantastiskt och vi höll våra budgetar, men det 
tillät inte några utsvävningar och vi kunde inte göra det 
lilla extra som vi gör nu, kommenterar Pierre. Får man 
igenom förslaget väntar stora förändringar på hål 3-6.

– Första etappen var att renovera de första nio hålen 
och där finns också de svagaste hålen. Nu finns det en 
unik möjlighet med smarta lösningar bygga bort de 
svaga hålen och samtidigt skapa nya ytor att göra andra 
saker på.

– Det är en smart lösning som kommer att göra de 
första nio mycket bättre.

Johan: – Det är en tydlig signal. Vi är nummer 1, men 
vill öka takten ytterligare.

Detta blir en 
uttalad resortbana, 
jäkligt rolig men 
inte så svårspelad, 
säger Pierre Fulke

Vi kommer inte 
att konkurrera 
med Visby om 
att vara 
Sveriges bästa 
golfbana, säger 
Matz Bengtzon
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Golfpaket
fr.

/pp

3090:-

Golfa på Gotland
Njut av golf i naturskön miljö på Visby Golfklubb – utnämnd till Sveriges bästa golfbana 2020 – och bo

bekvämt på Scandic i Visby hamn. Efter en heldag på golfbanan kan du koppla av i den varma bubbelpoolen

innan kvällen avrundas på någon av Visbys mysiga restauranger.

I paketerbjudandet ingår två greenfee, varav 18 hål på Visby Golfklubb och 18 hål på valfri annan bana – välj

mellan När, Gumbalde eller Slite GK. Två nätter (del i dubbelrum) på Scandic Visby inklusive frukost, fri tillgång

till bubbelpool, bastu och relaxavdelning samt båtresa t/r inklusive bilplats. Pris från 3090 kr/person. För

mer info och bokning kontakta oss på: golf@destinationgotland.se

Välkommen till Gotland!

2 greenfee | 2 nätter på Scandic Visby | Båtresa t/r med bilplats

Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt

ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003.
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Transformationen av Västerviks 
Golfklubb har varit en succé och med 

de sista tomterna snart till salu så 
håller allt på att fulländas.

– Det handlar om att göra det på rätt sätt, 
säger Peter Billberg passionerat.

Golfklubbarna lever i en konkurrensutsatt 
värld. Därför menar Peter Billberg att framgång 
handlar om att finna synergier och öka antalet 
intäktskällor, och sedan maximera vad man 
kan få ut av varje situation. Just ordet “synergi” 
är en ledstjärna vi ska återkomma till.

13 gator och 27 kvarter står redan klara i den 
nya stadsdel som vuxit fram mitt inne i  
Västerviks kustnära golfbana. Hela hundra 
miljoner kronor har plöjts ned bara i infrastruktur. 
Projektet är det största Golfsverige skådat och 
vägvalen har varit många.

– När man bygger så här stora projekt så har 
man massor av skyldigheter. Men man kan se 
till att använda de här skyldigheterna på ett bra 
sätt, sätt som berikar en golfbana. Allt från hur 
man får loss jordmassor, till hur man bygger 
vägar och kan få in digitala linjer, förklarar 
Peter.

TEXT MARTIN HARDENBERGER  
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»

Projektet är det största Golfsverige 
skådat och vägvalen har varit många.’’
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En del i detta har lett Peter och hans medhjälpare till 
att bygga en multidamm.

– Multidammen tar hand om allt sötvatten. När du 
bygger ett hus så tar stuprören först hand om regn och 
annat. Sedan har vi byggt ett avloppssystem som leder 
vattnet till golfbanan och till en filterdamm där föro-
reningar tas bort innan det går vidare till multidammen.

Multidammen som mäter hela 160 x 60 meter har 
en central funktion, den är ett nav som integrerar 
banan med samhället. Den ligger nere vid havet, inte 
alls långt ifrån hål 5, har en duk i botten och kostade 
fyra miljoner att bygga.

– När man har en vanlig pumpstation så får man 
tryckfall, det gör att man på de flesta klubbarna be-
höver väldigt lång tid på sig för att vattna banan.

– I det här fallet kan man koppla in dammen i det 
befintliga bevattningssystemet och bevattna från två 
håll. Det gör att vi kan börja vid 22.00 och vara klara 
vid midnatt.

Massorna som frigjordes när dammen grävdes ur 
har man använt i fastighetsprojektet och till andra 
saker på golfbanan, bland annat till att lyfta tee på hål 
8 där man utnyttjade regler om bullervallar gentemot 
intilliggande vägar.

– På bra golfbanor så står man ofta högt och slår ner, 
sällan tvärtom och att köpa massor är dyrt, så det finns 
ett värde i att använda jorden från dammen, förklarar 
Peter och berättar att han planerar att under vintern 
använda vatten för att skapa konstsnö och bygga skidspår.

Vid det här laget är det hög tid att vi introducerar 
Peters vapendragare och högra hand; Per Stalebrant 
och hans företag Kanonaden.

– Billberg brukar skoja och säga att han pratar med 
mig mer än med sin fru. I vår relation är han den som 
har visionen och jag är den som vet hur man når 
målet, säger Per innan han berättar hur han lyckades 
fixa en miljon kronor i bidrag för att bygga dammen.

Historiskt sett så är det ofta bevattningsförbud i 
Västervik. Det råder ofta dålig tillgång på bra dricks-
vatten, och från Länsstyrelsen i Kalmar län så fanns 
det en möjlighet att få bidrag för dagvattenhanteringen.

– Jag hade ett projekt parallellt med detta som hade 
samma problematik. Så helt plötsligt satt jag på två 
projekt med snarlik problematik. Så jag skickade in 
en ansökan för båda två.

På Länsstyrelsen var de först skeptiska. De hävdade 
att Per hade att göra med för få människor. De menade 
att man skulle tillgodose ett helt samhälle.

Men vad de inte insett då var hur samhälle och 
golfbana kunde hjälpa varandra. Bara veckor senare 
ringde det på Pers telefon. Beskedet var nu ett annat. 
Havs- och vattenmyndigheten hade sagt ja.
– De såg detta som framtidsmodellen för att spara 
dricksvatten. Det gick ifrån att vi inte fick något bidrag 
alls till att vi fick knappt en miljon per projekt, det var 
en kioksvältare vi inte räknat med, säger Per som på 
sikt hoppas på ett sammanbyggt system för hela  
Västervik.

Mona Lisa

Billberg brukar skoja och 
säga att han pratar med 
mig mer än med sin fru. 
I vår relation är han den 
som har visionen och 
jag är den som vet hur 
man når målet, säger 
Per innan han berättar 
hur han lyckades fixa en 
miljon kronor i bidrag för 
att bygga dammen.

’’ För Peter Billberg och hans Mona Lisa 
har det varit avgörande att hitta en 
samarbetspartner av rätt storlek.
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För Peter Billberg och hans Mona Lisa har det varit 
avgörande att hitta en samarbetspartner av rätt storlek.
– Det är precis vad jag fått i Kanonaden. Det är 
viktigt att man kan ha direktkontakt hela tiden och 
att ledtiderna blir korta, säger Peter och menar att 
många svenska golfklubbar tänker fel i sådana här 
situationer.

– Ofta tar klubbarna in en egen traktor, och det 
tänkte jag först göra också. Men när man har facit i 
hand så ser man att det lönar sig att anlita företag 
som har de rätta maskinerna och expertkunskapen. 
Då gör de jobbet fyra-fem gånger snabbare.

Och vissa saker kan man ju göra på egen hand. 
Peter har själv ritat om banans första hål. För en 
totalkostnad om 3,2 miljoner höjde han upp första 
tee på ett sätt som gör att man kan se havet samt 
byggde en hög vall på högersidan.

– Du kan nästan kalla det en sarg. 70 procent av 
alla golfare missar till höger. Nu kan du studsa på 
vallen och ha ett bra slag in. Golf är svårt nog som 
det är. Att rita om hålet var inte så svårt. Med dagens 
digitala teknik så kan du lägga in bunkrar, greener 
och allt annat själv.

Golfmässigt blir nästa steg ytterligare förbättring 
av den redan uppfräschade rangen. På sikt hoppas 
Peter att både Trackman och kvällsbelysning ska kom-
plettera de utlagda greenerna och marmorbunkrarna.

– Jag är inne på att så småningom ha Trackman 
ute på banan, att man har digitala skyltar som zoomar 
in bollen som om det vore Stockholm Open, och att 
du kan se på din telefon hur långt du slagit.

– Golfen är på väg dit, då kommer spelet gå fortare, 
du kan få träningsprogram i din telefon och du slip-
per gå runt med blyertspenna.

– Det tror jag är den långsiktiga lösningen för att 
få golf lika hett som exempelvis padeln. Möjlighe-
terna finns redan, men det är stora investeringar 
klubbarna måste göra.
Vad gäller samhället har en ny etapp inletts. Nya 
tomter är till salu och både trygghets- och LSS- 
boende är på gång, inte långt ifrån hål 6.

– Vi har 25 000 kvadratmeter, där vi ska bygga ett 
vårdområde. Då får man bygga 16 meter högt. Vi vill 
bygga Coronaanpassade bostäder för äldre, säger Peter.

Jag undrar om inte allt byggande kommer att påverka 
golfupplevelsen…

– Nej, det är så pass bra ritat, totalt sett så är det 
280 000 kvadratmeter mitt inne i banan. Det är lika 
mycket som nio hål.

– Jämför med St Andrews så har de ett hotell på 
17:e som du ska slå över, det är inte många som 

spelat där och inte pratat om hur häftigt det är. Gör 
man fasta bebyggelser med inslag i golftänket så 
berikar det anläggningen. Det handlar om att 
det ska ligga rätt.

Jag är inne på att ha digitala skyltar som 
zoomar in bollen, som om det vore 

Stockholm Open, och att du kan se på din 
telefon hur långt du slagit.

VÄSTERVIK GOLF 
RESORT AB  
(projektägare)

Ägare: Peter Billberg 
(Vd) samt Rosafors 
Invest AB

Övriga partners: 
Kanonaden Entreprenad, 
www.kanonaden.com

OBOS-gruppen,  
www.obos.se 

Riksbyggen,  
www.riksbyggen.se

Nyhet, 7 st privata tomter 
säljes under 2021 
Ring Peter Billberg direkt 
070-874 24 20

Västerviks kommun,  
www.vastervik.se

Bostadsbolaget Västervik, 
www.bostadsbolaget.
vastervik.se 
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ÖSTER BY STENSON
när en dröm blir verklighet

Den nominerades till priset som världens bästa nya bana. Men när jag tittar på slopetabellen får jag  
inte ett enda erhållet slag. Den naturliga frågan är så klart om Henrik Stensons första bana verkligen  
är så enkel. Svaret är nej.
– Vi har byggt Öster by Stenson för att vilseleda golfaren, säger Henrik Stensons  
samarbetspartner Christian Lundin.

Min reflektion kommer efter att jag hade äran att besöka Österåkers
Golfklubb och nyöppnade Öster by Stenson på en journalistträff 
hösten 2020. 

Det var första gången jag spelade banan och jag slogs direkt av 
hur finurlig och rolig den var. Med tanke på den mediokra spelnivån 
vi journalister låg på spelade vi från en tee ganska långt fram, men 
trots att vi ganska ofta hade både pitch- och sandwedge in mot 
greenerna var resultaten förvånansvärt slätstrukna. Tävlingen vanns 
på par av C Mores Mats Hallberg, med handicap långt under scratch.
Kontentan blev att Henrik Stenson och banarkitekten Christian 
Lundin lyckats bygga kort men utmanande.

– När du vill göra birdies kommer banans signum “risk and reward” 

fram ännu mer, förklarar Andreas Ljunggren innan han berättar om 
det fantastiska mottagande Öster by Stenson fick under sitt premiärår.

– De flesta säger att den både är spelbar och kul och en återkom-
mande kommentar är att de verkligen kommer ihåg hålen och vill 
spela igen. 
Men är det inte märkligt att man får så få slag på slopen?

– Absolut och det är faktiskt något som vi diskuterar och har 
dialog med SGF kring. Öster by Stenson visar verkligen att en bana 
inte behöver vara lång för att vara utmanande. 

Det är intressanta ord och för att få bättre insikt ringer jag Chris-
tian Lundin. 
– Slopen är ju värd en artikel bara i sig. I dag motarbetar den hela 

TEXT MARTIN HARDENBERGER  FOTO JACOB SJÖMAN, JONAS ALVSTEN
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’’En oas du inte vill lämna...
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den förändring vi vill göra i Golfsverige. Hela tiden vill man 
flytta fram utslagsplatserna, men på samtliga projekt jag jobbat 
med så har slopekommittén kommit dit och sagt att banan 
måste förlängas för att spelarna ska erhålla fler slag. 90 procent 
av slopen är längd.

– Vi har byggt Öster by Stenson för att vilseleda golfaren att 
banka på med drivern, och det finns yta. Men hamnar du i fel 
vinkel så kommer du inte åt pinnarna. 

Diskussionen är tidsenlig då proffsens utrustning stup i kvarten 
lyfts fram som ett problem, och nya regler gällande både driver 
och golfboll är uppe för granskning. Kanske sitter Henrik Stenson 
och hans vapendragare Christian Lundin på svaret. Men det var 
inte lätt. Christian och Henrik tog först fram 50 olika skisser på 
Öster by Stenson, det kokades sedan ned till fem som blev tre 
innan man fastnade för slutversionen.

– Jag har många goda vänner som spelat på touren, de har 
höga krav och är ganska bra på att kritisera olika golfb anor.  
Men flera av dem har nu blivit medlemmar här och när de 
kliver upp på de lite kortare tees 4 eller 5 så möter de en annan 
typ av svårigheter där de måste kontrollera sin spin och ha  
extremt bra längdkontroll för att komma nära pinnarna, säger 
Andreas. 

Scenförändringen: “Handlade om volym och priskrig” 
Ombyggnationen av Österled som Österåkers ena 18-hålsslinga 
tidigare hette var första steget i ett projekt som snarare bör 
beskrivas som en förvandling.

Vi backar bandet till 2012. På Österåker bestämde man sig 
för att inte längre låsa medlemmarna till sina aktier och de 
kunde nu lösa in dem igen. Det innebar att klubben under fem 
års tid inledde varje säsong med att ligga på minus då medlem-
mar lämnade tillbaka sina aktier.

För att inte tappa allt för mycket ekonomiskt började man med 
årsmedlemskap i hopp om att få in nya medlemmar.

– Före ombyggnationen handlade det om volym och att kriga 
med priset, berättar Andreas.
 
Men det var också under den här tiden man utvecklade sin 
vision och satte tydliga mål och då fastighetsutvecklingen kom 
att gå hand i hand med golfen norr om Stockholm. 2018 var det 
slut med årsmedlemskapen. Nu var satsningens fokus kvalitet 
och medlem.

– Då bestämde vi att det skulle krävas en aktie igen, precis 
som det var menat när klubben bildades. Vi satte som utgångs-
punkt att man fick köpa en aktie för 5 000 kronor som vi erbjöd 
årsmedlemmar och potentiella medlemmar från en intresselista. 
Det tyckte vi var mycket då, men vi lyckades sälja 250 aktier. 
Året efter sålde vi 120 aktier för 35 000 kronor och 2020 100 
aktier för 40 000 kronor.
 
Fullt antal medlemmar i alla kategorier
I dag har man nått taket på 2 100 medlemmar. Alla utom de 360 
juniorerna har aktier och dessutom finns det en kö på 200 intres-
serade personer.

– Vi som jobbar på anläggningen är väldigt stolta över resan 
som vi fått vara med om. 2015 satte vi en tydlig vision som 
varit vår ledstjärna som vi hela tiden förhållit oss till. Här vill vi 
verkligen lyfta fram våra fantastiska medarbetare som gjort ett 
grymt jobb i denna utveckling. Vi har också drivit full verksam-
het under bygg perioden, säger Andreas.
 
Men hur har man nått dit? Hur gick Österåker från en medel-
måttig anläggning med bilbrus i bakgrunden till att ha blivit en 
av landets mest upphajpade golfbanor?

– Förklaringen ligger i projektets helhet. Vi har jobbat hårt 
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under flera år  och nu avyttrat marken där det idag växer fram 
en ny stadsdel med golfanläggningen mitt i.

– Försäljningen har möjliggjort Öster by Stenson, men vi vill 
verkligen poängtera att hade vi inte gjort denna satsning hade 
det inte varit intressant att utveckla marken på samma sätt och 
omfattning.

Nyckeln till framgång har varit samspelet mellan utvecklingen 
av anläggningen, verksamheten och fastighetsutvecklingen.

– Vi hade tidigt ett förslag till detaljplan som innebar 35 hus 
i det området och det skulle ge oss en intäkt på ungefär 20 
miljoner. Men med facit i hand så har området fått en helt annan 
karaktär och storlek där intäkten nästan tiodubblats, säger 
Andreas och fortsätter:

– Vår affär är att vi har skapat en attraktivitet på fastighets-
marknaden.
 
“En oas du inte vill lämna” 
Vi lägger ett stort pussel i vår spännande resa som precis har 
börjat. Ytterligare en pusselbit faller på plats lagom till årets 
golfsäsong. Det byggs en rondell som gör att du snabbare och 
snyggare kommer till klubben. 

Den motorvägsmiljö som en gång i tiden var klubbens akil-
leshäl ska förvandlas till något annat. Det finns en planterings-
plan som ska lyfta anläggningen ytterligare.

– Det ska på lång sikt bli en riktig oas där du känner att du 
lämnar bruset och bara vill stanna kvar, säger Andreas.

– Planteringsplanen tas fram tillsammans med Henrik Stenson 
Golf Design, men också med en landskapsarkitekt samt vår egen 
trädgårdsdesigner Camilla som verkligen gör underverk. Vi vill 
lyfta fram vår fina flora som finns på vår fastighet och i våra 
holmar, men vi vill också ta in lite nya rön i och med att det är 
amerikanska parkbanor, säger han och lovar samtidigt att det 
inte blir några palmer.

– Känslan ska bli att du går in i olika rum, och så ska det bli 
på båda banorna. Det kommer att ta tid, men vi har en långsik-
tig plan där anläggningen och banorna kommer att växa sig 
starkare ju mer tiden går.

Just det. Banorna. Plural.
Vi har inte talat om Västerled, banan som för några år sedan 
sågs som den starkare av de två, men som nu efter renoveringen 
nästan glömts bort.

– Vi är i samma position som när vi började med Öster by 
Stenson i början av december 2016. Vi har det mesta på plats 
och vet vad vi ska göra. Nu gäller det bara att sätta full fart med 
detaljplanering och alla tillstånd, berättar Andreas.
 
En teaser om Väster by Stenson
Fokus är precis som på Öster by Stenson att skapa ett bra under-
lag med bra dränering och bevattning. Därför har man beslutat 
att lägga sand över hela banan, från vägg till vägg. Tanken är 
också att bygga mer ut på ängen bakom hål 13 och 14.

– Det handlar om hur mycket tålamod vi har i väntan på 
tillstånden. Men den som väntar på något gott, säger Andreas 
och berättar att de svaga tredje och sjätte hålen, som ligger på 
skrå, kommer att försvinna till förmån för framtida boende med 
utsikt över banan. Christian Lundin ger en teaser och berättar 
om banan som ska präglas av sanddyner, hårda spelytor och ett 
unikt bunkerkoncept.

– Vi kommer att ha både tvärtorvade och vildvuxna bunkrar. 
Idén är en totalförändring. Man går ut på en bana där bollen 
kommer rulla mycket mer och där man måste vara väldigt 
strategisk. Dessutom ska man lyfta fram den så karakteristiska 
Långhundraleden.

– Det är den gamla Vikingaleden som man använde för att ta 
sig till Uppsala, som ju var huvudstad då. Så det är den del av »
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golfbanan vi vill lyfta fram ännu mer. Dessutom vill vi hämta 
inspiration från och ge en homage till de allra bästa golfh ålen 
i världen. Det kan vara en bunker, en sluttning eller hela 
golfhål, och sedan trycka in det i den här banan.

Att alltid ligga i framkant 
Arbetet på en golfklubb, och med en golfbana tar aldrig slut. 
Öster by Stenson är ett levande bevis på detta. Inför den 
kommande säsongen har man gjort en rad förbättringar av 
banan. Kanske är skillnaden störst på hål 15 som till 2021 
förvandlas till en ö-green.

– Egentligen går vi tillbaka till originalplanen. I det första 
förslaget så hade vi mer vatten runt greenen, som verkligen 
var som en halvö. Men under diskussionerna så försvann 
den och blev en bäck. Man tyckte det var för svårt, säger 

Christian och fortsätter: – Andreas kom och frågade om 
man inte skulle gräva ut den. Jag tyckte det var klockrent 
och nu använder vi träpalisaden som redan fanns där för att 
bygga en brygga genom vattnet upp till nästa tee. Det blir 
galet coolt, och när sedan husen bakom kommer upp så blir 
symbiosen jättevacker.

 – Att vi har en fin anläggning och en verksamhet som 
ständigt utvecklas gör inte bara att medlemmar, gäster och 
boende trivs utan skapar också stolthet och en härlig atmos-
fär säger Andreas och lyfter än en gång fram sin verksam-
hetschef Anna Fahlén. 

– Vi kan ha världens bästa bana och anläggning, men blir 
du bemött med dålig service så rasar allting, och när det 
kommer till de här bitarna så är Anna grym och verkligen 
vår spindel i nätet.

’’Vi lägger ett stort pussel i vår 
spännande resa som precis börjat 

»
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handla i vår e-shophandla i vår e-shop
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PARTNERS/SPONSORER

CLICGEAR – favoriten bland golfvagnar
Clicgear designar och tillverkar golfvagnar 
och tillbehör av allra högsta kvalitet. 
Senaste modellen Clicgear 4.0 är stabil, 

stark och en patenterad ”slide-to-close” 
design gör den superenkel att fälla ihop. 

Vagnen har många smarta funktioner, passar 
alla bagar och finns i olika färger. En favorit 
bland golfspelare världen över!

Familjeföretaget Easygreen är distributör för 
Clicgear i Sverige och de 
erbjuder flera noggrant 

utvalda varumär-
ken inom 

golfutrustning.

”DET ÄR FÖRST NÄR DU TESTAR 
JACKAN SOM DU FÖRSTÅR 
SKILLNADEN”

CALLAWAY
– OFFICIELL PARTNER TILL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET  

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. 

DET SVENSKA FÖRETAGET ABACUS uppmanar i år fler till  
att testa vad deras regnjacka Pitch, som är ett av de mest 
högteknologiska plaggen som finns på marknaden, klarar av.   

Nu uppmanar Abacus fler till att upptäcka vilka fördelar spelet  
kan få av rätt kläder, dels genom samarbeten med flera utvalda 
golfklubbar i Sverige, men också genom en lång Sverigeturné där 
representanter presenterar abacus X-perience. 

– Det är först när du testar jackan som du förstår skillnaden,  
säger Robert Karlsson, vice kapten i Ryder Cup 2021.
Du kan redan nu gå in och läsa mer på  
www.abacussportswear.com.

NIKON COOLSHOT PRO STABILIZED TAR 
GOLFEN TILL EN NY NIVÅ 
MED COOLSHOT PRO STABILIZED får du full 
kontroll över avståndet så att du kan uppnå ditt 
personbästa. Tack vare tekniken som stabiliserar 
små handrörelser kan du snabbt identifiera 
överlappande föremål och få en korrekt mätning 
till flaggan. Perfekt för dig som förlitar dig på 
noggranna avståndsmätningar. 

Abacus

PING 
– sju årtionden av nytänk 
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.
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I höst kommer den! Boken med arbetsnamnet

”Topp 100 banor i världen”
Pär Widmark har som den förste icke 
amerikan och som nummer 17 i världen 
spelat sig runt världens 100 bästa golfpärlor 
och just nu skriver Marcus Birro boken om 
alla episoder kring projektet. 

Golfpärlor känner Widmark och Birro på 
pulsen inför boksläppet i höst.

Pär Widmark berättar:
Redan 1976 spelade jag US Mastersbanan 
Augusta National som är i princip omöjlig 
att komma in på. Projektet började 1991 
efter några års uppehåll från golfen. Jag 
reste mycket och hade en del kontakter och 
tyckte det skulle vara kul att försöka spela 
”topp 10” banorna i världen. 

En episod som sticker ut är när jag fyller 
40 och har spelat 9 av ”topp 10”. Min fru 
Agneta lyckades som min 40-årspresent 
ordna en starttid på Pine Valley och när ”topp 
10” var gjorda började målet mot ”topp 100”.

Vilken bana var allra svårast att komma 
in på? Svårast efter Augusta är Pine Valley, 
Seminole, Cypress Point, San Francisco och 
Chicago. Dessa sex banor är de absolut 
striktaste.

Vilken är din favoritbana i världen och i 
Sverige? Varför? Svårt att plocka ut en men 
jag älskar Cypress Point. Om det var den 

sista jag skulle få spela så skulle det bli  
Cypress. I Sverige är det utan tvekan Visby 
eftersom när jag spelat min första runda där 
mindes jag alla hål... och hur bra de var.

Marcus Birro berättar:
Jag har ingen relation till golf sedan tidigare. 
Däremot älskar jag människor med innerlig 
och övertygande passion. Bara det faktum 
att jag inte kunde så mycket om golf var en 
anledning till att jag ville skriva den här 
boken. När Pär dessutom snabbt visade mig 
att detta blir en bok om kärlek, besatthet, 
passion och erövringar av mål, lika mycket 
som om själva sporten golf, blev det ännu 
mer intressant. Jag dras till människor och  
historier som brinner för det de gör.

Nu dröjer det som sagt till hösten innan 
boken är färdigskriven och ska släppas.

Men Golfpärlor tillsammans med Wid-
mark & Birro tänkte bjuda på fyra aptitretare 
som publiceras på Golfpärlor Facebook i 
början av varje månad juni – september. 
Vid varje tillfälle blir det också en tävling 
där priset är en signerad bok. Så är du inte 
redan Facebookvän med Golfpärlor är det 
hög tid att du blir det…

 

ÅRETS GOLFKLUBB 2021
Golfjournalisterna har för 43:e gången 
utsett Årets Golfklubb i Sverige och det är 
Lundsbrunn GK!

Under coronaåret 2020 registrerades re-
kordsiffran 36 250 rundor – en uppgång 
från året före med nästan 30 procent. Detta 
är ”hårda fakta” men samtidigt en utveckling 
som många av landets klubbar sett under 
denna speciella tid. Desto svårare är det att 
mäta ”mjuka värden”.

Lundsbrunn vill se sig som ”klubben med 
personlig service”. Man talar också om att 
”klubbandan skall präglas av glädje, trivsel 
och gemenskap”. Inte heller det är någon 
unik ambition.

Golfjournalisterna anser dock att många 
vittnesmål om den varma och gemytliga 
atmosfär som möter både gäster och med-
lemmar på Lundsbrunn sticker ut. 

Den välskötta och natursköna 18-hålsba-
nan har Kinnekulle i fonden. Den är om-
växlande och varierad och därmed en ut-
maning för de flesta kategorier av golfare. 
Hela anläggningen är anpassad för handigolf-
are och det finns åtta moderna golfbilar till 
uthyrning som alla är GPS-utrustade med 
en digital banguide. 

Med en medveten strategi att värna om 
golfens ”mjuka värden” har klubben fått ett 
välförtjänt gott rykte. Därför utser Fören-
ingen Golfjournalisterna Lundsbrunn GK 
till Årets Golfklubb 2021.

- Att belöna ”mjuka värden” kan möjligen 
verka flummigt. Men jag var på Lundsbrunn 
och filmade (för Viasat Golfs räkning) 2016 
och slogs redan då av den varma atmosfär 
som mötte oss i och kring klubbhuset, säger 
Björn Hedman i Golfjournalisternas styrelse. 

- Jättekul att vi får denna fina utmärkelse, 
det är ett kvitto på engagemanget som per-
sonal och medlemmar har för att alla skall 
trivas här både i klubbhuset och på vår 
roliga och vackra golfbana, säger klubbchef 
Anette Knutsson.

BOKSLÄPPET

Conny Lindholm och Pär Widmark på Cypress Point.
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ÅLAND – ETT GOLFRESMÅL NÄRA DIG
Åland är en välkänd och omtyckt golfdestination i  
Östersjön. Hit tar du dig enkelt och snabbt med färja och 
den avkopplande resan över havet blir en trivsam del av 
upplevelsen. Här finns flera banor och alla utmaningar en 
golfare kan önska sig. 

På Åland kan du spela golf från första maj ända fram till 
slutet av oktober. Du kan spela på två golfanläggningar –  
i Kastelholm mitt på Ålands huvudö eller i Eckerö på västra 
Åland.

Golfa i anrik slottsmiljö i Kastelholm
Ålands Golfklubb ligger vackert på en udde mellan två 
havsvikar vid Kastelholms slott i Sund. Den grundades 
1975 och har två 18-hålsbanor samt en 6-håls par-3-bana. 
Den kluriga och krävande Kungsbanan ligger i naturskön 
skogsmiljö. Här varvas öppnare och tajtare hål om vart-
annat vilket ger en trevlig spelutmaning. Parkliknande 
Slottsbanan, en 18-hålsbana som ligger invid havsviken 
Slottsundet, är Ålands Golfklubbs första och äldsta bana. 
Sommaren 2020 öppnade den totalrenoverad – Banarkitekt 
Philip Spogárd har lyckats ta fram en golfbana som spås 
bli en av Europas bästa! 

  ÅLAND  
        – GOLFA PÅ 
HISTORISKA PLATSER
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Speltaktiken viktigare
Efter renoveringen har man en bättre havsvy från Slottsbanans 
alla 18 hål och vattnet har en mycket större del i spelet än  
tidigare. Som exempel kan nämnas hål 9 och 10 som ligger 
precis invid Slottsundet med utsikt över Kastelholms medel-
tida slott. Där kan man – om man vågar – slå över vattnet för 
att på så vis korta ner avståndet till flaggan. Möjligheterna att 
spela strategiskt har också blivit större. 

Golfrestaurangen vid Ålands Golfklubb drivs av den 
åländske stjärnkocken Michael “Micke” Björklund, som 
vunnit titeln Årets kock både i Sverige och Finland och även 
Robinsontävlingen 2020.

Ålands Golfklubb kort och gott
Hemsida: www.agk.ax

Adress: Kastelholmsnäsvägen 22, drygt 20 
minuters bilväg från Mariehamn.

Ålands Golfklubbs banor: Två 18-hålsbanor, 
Slottsbanan och Kungsbanan samt  
korthålsbanan Prinsessan med 6 hål.

’’Vårt mål är att 
komma in på 
topp-rankningen  
i Europa
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’’I Eckerö finner du 
historia från både 
vikingafärder och 
postrodden. 

ECKERÖ GOLF – GOLFBANAN PÅ 
ÅLANDS SOLSIDA 
Eckerö Golf är en 18-hålsbana som ligger vackert ut-
placerad i skog och öppnare partier. Terrängen är flack 
och lätt att gå, nya bunkrar och vackra dammar har 
anlagts för att göra spelupplevelsen mer intressant och 
utmanande. Restaurang och boendemöjligheter finns 
alldeles i närheten.

Fyra tees
De första nio hålen har en öppen karaktär medan de 
sista nio hålen är en skogsbana, kantad av tallskog och 
myrmarker. För att ge alla en fin golfupplevelse har banan 
fyra olika tees. Tack vare det får nybörjare, juniorer och 
övriga kortslående spelare en golfbana där det är möjligt 
att nå green på rätt antal slag. Från tee 1 blir total längden 
3300 meter, medan den från tee 4 blir 5800 meter. 

Banan ger utmaningar för medelgolfaren, men den 
passar även elitgolfare, speciellt de sista nio skogshålen. 
Det är framför allt de varierade och fina greenerna som 
skapar intresse: Snabba och jämna greener samt tuffa av-
rinningsområden ger golfarna på alla nivåer utmaningar.

På Ålands solsida
Eckerö Golf ligger endast 10 minuter med bil från färj-
fästet Berghamn i Eckerö och 30 minuter från Mariehamn. 
Eckerö är omgivet av hav åt alla håll. Här hittar du både 
härliga sandstränder och lena klippor av röd granit. Vill 
du se solen gå ner i havet, så är du på rätt plats. Eckerö har 
flest soltimmar på Åland, och Åland har fler soltimmar 

än Gotland. Den lilla kommunen Eckerö är en välkänd 
semesterdestination sommartid med gästhamn, cam-
pingplatser, stugbyar, hotell och restauranger. Utöver golf 
finns det mycket att göra och många genuint vackra 
platser att upptäcka i kommunen.

Eckerö Golf kort och gott
Hemsida: www.eckerogolf.ax
Adress: Kyrkoby, 10 minuters bilväg från Eckerö 
Linjens färjeläge, ca 30 minuter från Mariehamn.
Anläggningen: En 18-hålsbana, klubbhus med 
reception, nytt övningsområde för närspel, 
puttningsgreen, drivingrange med både grästees 
och mattor.
Omdöme: En trivsam familjebana där alla är 
välkomna.

Bo i Mariehamn eller på landet
Om du väljer att bo på Ålands huvudö har du aldrig 
längre än en halvtimmes bilfärd till golfbanan. Det går 
alltså utmärkt att välja ett hotell i Mariehamn för att på 
sidan av golfen ta del av stadens nöjen, restauranger och 
kultur. Det finns många fina alternativ att välja mellan. 
Vill du bo nära havet och pröva på en riktig ålandsfrukost 
så är anrika Hotell Arkipelag ett bra alternativ. Önskar 
du dig ett modernt boende med en härlig lounge så är 
Hotell Pommern rätt boende för dig.

Bor du hellre på landsbygden finns flera riktiga pärlor 
nära golfbanorna. 7 kilometer från Eckerö Golf hittar du 

Eckerö Golf
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till exempel Björnhofvda Gård, ett småskaligt men lyxigt 
bed and breakfast där lantlig åländsk charm samsas med 
brittiska influenser. Bergbo stugor och bistro med både 
lunch och middag ligger ett stenkast från Eckerö Golf, 
och vill du hellre bo precis vid havet finns campingar 
och stugor bl.a. i Käringsund och Degersand.

Nära Ålands Golfklubb i Kastelholm ligger exklusiva 
fritidshuset Villa Marina, en strandfastighet med både 
relaxavdelning och utespa. Företaget Klingbergs stugor 
hyr ut Villa Marina och de erbjuder också enklare stugor 
vid vattnet. Ett annat populärt boende bland golfare är 
Kastelholms gästhem som ligger ett stenkast från restau-
rangen Smakbyn, slottet och friluftsmuseet Jan Karlsgår-
den. Kvarnbo Pensionat ligger 8 kilometer från Ålands 
golfklubb. Här bor du bekvämt i personligt inredda rum 
i en gemytlig herrgårdsmiljö från 1800-talet. Värdinnan 
Ella är utbildad sommelier och ordnar gärna ost- och 
vinprovningar på begäran.

Boka ditt golfpaket i tid
Researrangörerna på Åland erbjuder förmånliga golfpaket 
där resa, boende och greenfee med bokade starttider 
ingår. Åland är ett populärt golfresmål – för att säker-
ställa de allra attraktivaste starttiderna och bästa boendet 
lönar det sig att vara ute i god tid med din bokning. För 
mer reseinformation och boendealternativ gå in på vi-
sitaland.com

Så reser du till Åland
Njut av trevlig underhållning och god mat och dryck i 
en vacker skärgårdsmiljö på färjan till Åland. Oavsett 

om du prioriterar att ta dig över Ålands hav så snabbt 
som möjligt eller om du hellre tillbringar några extra 
timmar ombord för att hinna njuta av allt som fartygen 
erbjuder finns det flera resealternativ:

•  Eckerö Linjen avgår från Grisslehamn, 1,5 timmes 
bilväg från Stockholm. Båtresan till Eckerö på västra 
Åland tar 2 timmar.

•  Viking Line avgår från Kapellskär, en timmes bilväg 
från Stockholm. Båtresan till Mariehamn tar 2,5 timmar.

•  Viking Line har flera fartyg som avgår från Stadsgårds-
kajen i Stockholm, till exempel klimatsmarta Viking 
Grace som tar dig till Mariehamn på 5,5 timmar. 

Det går bra att köra ombord med bil på både Eckerö 
Linjen och Viking Line, vilket betyder att du enkelt kan 
få med dig all din golfutrustning och när du väl anländer 
till Åland kan du lätt ta dig runt på ön och mellan golf-
banorna. Rederierna säljer också bekväma resepaket där 
båtresa, greenfees och boende ingår. Även de kunniga 
researrangörerna Ålands Turist & Konferens samt Ålands-
resor säljer resepaket. 

Vill du hellre flyga till Åland? Flygresan från Arlanda till 
Mariehamn tar bara 30 minuter och du kan boka biljett 
på www.airleap.se.

Tack för att du värnar om allas vår hälsa då du besöker 
våra öar. Tillsammans ser vi till att Åland 
förblir en trygg destination!

Aktuell information hittar du på visitaland.com

Hål 9 på Slottsbanan
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Miklagard ligger på historisk mark med 
rötter i vikingatiden. Vid den tiden reste 
många vikingar till dåvarande Konstantino-
pel för att bedriva handel. Vikingarna kallade 
staden Miklagard, nuvarande Istanbul. Med 
tiden blev vikingarna och invånarna i staden 
bekanta med varandra och insåg att de hade 
mycket gemensamt. Ett långt och fruktbart 
samarbete inleddes, baserat på ömsesidig 
respekt och förståelse.

I augusti 2020 öppnade banan efter att 6 
hål byggts om. Anläggningen består nu av 
en toppmodern

mästerskapsbana och en driving range 
som är en av Europas finaste.

På Miklagard upplever du en atmosfär 
som kännetecknas av en äkta passion för 
golf. Detta återspeglas i de tjänster och utbud 

som erbjuds. Miklagard vill verkligen berika 
din golfupplevelse. Banan är relativt öppen 
med breda fairways omgivna av små och 
stora spektakulära bunkrar. Vissa hål har 
skogsområden i spel och andra har små 
dammar. 

Miklagard har alltid varit känt för kvalitets-
greener, som utan blygsamhet kan sägas 
hålla världsklass. Här får du garanterat en 
mycket speciell golfupplevelse.

Mästerskapsbanan har fått många utmär-
kelser för sin kvalitet och design. Banan har 
utsetts

Norges bästa och rankas bland de 100 
bästa i Europa.

År 2021 öppnas också ett nytt hotell vid hål 
18, Lily Country Club. Hotellet erbjuder 
unika upplevelser båda inomhus och utomhus, 

en restaurang med fokus på lokala råvaror, 
ett orientaliskt spa och ett toppmodernt 
konferenscenter med plats för över 600 
personer.

Miklagard Golf erbjuder golfpaket med 
boende på Lily Country Club och tillgång 
till spaet.

MIKLAGARD GOLF  
– This is a breathtaking course as impressive as its Norwegian Viking 
story, säger Miklagards banarkitekt Robert Trent Jones Jr.

Miklagard Golfklubb

Miklagard ligger 25 minuter norr om Oslo och 9 
minuter från Oslo International Airport Gardermoen.
Greenfee 1000 NOK
Golfbilar bokas nyckelfritt via app
Titleist uthyrningsset
www.miklagardgolf.no
+47 63 94 31 00
elisa@miklagardgolf.no

Best of NORGE

Foto: Oliver Bugten
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Best of NORGE

Foto: Oliver Bugten

Golfbanan ligger fint anlagd i ett naturligt, 
vackert skogsområde med tallar som en 
avskärmande vägg från din upptagna vardag. 

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

layout och fåglarna kvittrar tillsammans med 
dig i en skön harmoni. Peter Nordwall är 
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. 

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. 

KONGSVINGERS 
GOLFKLUBB 
– en unik upplevelse

Festningen Hotel & Resort

Festningen 
Hotel & Resort

På toppen av Kongsvinger ligger Kongs-
vinger Festning med en fantastisk utsikt över 
Kongsvinger samhälle och sjön Glomma. 

På fästningen hittar du bland annat museum, 
utställningar och historiska minnesmärken 
i storslagna omgivningar. 

Rätt nedanför fästningen ligger Övrebyn 
med nischbutiker, caféer och gallerier. 

Hotellet har 28 rum, varav flera sviter och 
familjerum. Dessutom finns mötesrum och 
sällskapslokaler. 

Restaurangen är öppen 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 1 895 NOK
Dubbelrum 1 595 NOK per person
Om man önskar kan man uppgradera till större rum 
mot ett lite tillegg.

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

– en innehållsrik upplevelse 
på en äkta fästning

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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Golfbanan ligger vackert vid Evjesund i Oslofjorden, knappt tio minuters 
bilresa från Moss centrum. 

Från dag ett har Evje Golfpark haft ambi-
tionen att vara bland Norges bästa golfbanor. 
Redan efter några månader hade banan besök 
av Peugeot-guiden som gav Evje Golfpark 
17 poäng av 20 möjliga, vilket placerade 
denna fina golfbana på golfkartan, inte bara 
i Norge utan i Europa. Evje Golf Park desig-
nades av Jeremy Turner, som anses vara en 
av Skandinaviens främsta golfbanearkitekter. 

Den vackra 18-hålsbanan består av två 
niohålsslingor där de första nio ligger i ett  

 
öppet landskap med breda fairways och 
stora greener. De sista nio, som tar dig hela 
vägen ner till Evjesund och Oslofjorden, är 
mer kuperade, omgivna av skog och med 
mer vatten.

Evje Golfpark är skapad för spelare på alla 
nivåer med sju olika teeplatser; 64, 61, 57, 
53, 49, 49, 44 och 39, så att alla känner sig 
hemma - oavsett om du jagar en mästerskaps-
titel eller vill koppla av med goda vänner.

Drøbak Golfklubb är en öppen och inbjudande klubb. Oavsett om du är 
medlem eller gäst, ung eller gammal, nybörjare eller elitgolfare finns här 
något för dig!

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 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 uteservering.   

 
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 golf-
undor under en säsong. Drøbak Golfklubb 
är inte bara en av Norges tre mest spelade 
golfbanor, utan bidrar också rejält till folk-
hälsan!

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

Banan är designad som en strategiskt de-
signad hedbana med linkskaraktär och har 
mycket god standard och spelytor av hög 
kvalitet. Med sina vackra ondulerade green-
områden och fairways är det vid första ögon-
kastet lätt att tro att Kong Fredrik II är en 
enkel bana att spela, men här finns många

utmaningar och strategiskt placerade hinder
Golfanläggningen har 18 hål och en 9-håls 
pay and play-bana. Här finns ett tränings-
område med driving range i två etage, en 
puttninggreen och närspelsområde.  I anslut-
ning till anläggingen finns övernattnings-
möjligheter i stugor och campingplatser.

EVJE GOLFPARK

Evje Golfpark
Missa inte!
Evje Golfpark är en en riktig golfpärla.

+47 69 26 27 00
post@evjegolf.no
www.evjegolf.no

DRØBAK GOLFKLUBB – en pärla för alla

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

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

DARK GREY
PANTONE
BLACK 7C

DARK GREEN
PANTONE
5743C

GOLD
PANTONE
457C

GAMLE FREDRIKSTAD GK

Gamle Fredrikstad GK

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

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

I den välrenommerade restaurangen ser-
veras 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 
herrgårdsfrukost og greenfee till Losby golfbana. 
Pris per person per dygn i dubbelrum 1 495 NOK/ 
enkelrum per dygn 2 190 NOK. 

Paketen kan bokas alla helger när golfbanan är 
öppen och alla dagar 21 juni –22 augusti. 

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

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 Goo-
sen 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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Race to España gör nu sitt sjätte år som tävlingsarrangör och har utvecklats till Sveri-
ges största amatörtour i golf med en riktigt populär och unik finalresa. Säsongen 2021 
kommer 45 deltävlingar arrangeras runt om landet där det vinnande paret från varje 
deltävling vinner en resa direkt till Spanien utan någon Sverigefinal eller liknande. Väl 
på plats får vinnarna njuta av solen, spela golf, umgås och ha det riktigt trevligt. Totalt 
blir det 92 glada vinnare som åker till Spanien tillsammans i november för att tävla om 
att bli säsongens mästare. 

De par som inte lyckas vinna en deltävling 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, Hacienda del Alamo, ligger i den soliga Murcia regionen på spanska 
östkusten. För Race to Españas alla vinnare ingår i finalresan: flyg, transfers, boende i 
Hacienda del Alamos fina lägenheter inkl frukost, greenfees på Haciendas golfbana 
med inspel och finaldagar, med mera. Utöver förstapriset har deltagarna chans att 
vinna en hel del andra priser i form av golfprodukter, golfpaket i Sverige, närmast hål 
& 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 Hacienda del 
Alamo i Spanien.

SPELSCHEMA
8 maj Vara-Bjertorp GK

9 maj Eksjö GK

15 maj Tjusta GK

22 maj Vetlanda GK

23 maj Möre GK

12 juni GolfUppsala Söderby

13 juni Arninge GK

19 juni Trosa GK

20 juni Surahammars GK

3 juli Norrby Golf

10 juli Åda G&CC

17 juli Grönlund GK

18 juli Mauritzberg Slott & Golf

20 juli Åtvidabergs GK

21 juli Knistad Herrgård

22 juli Chalmers GK

23 juli Uddevalla GK

25 juli Saxå GK

26 juli Hammarö GK

27 juli Finspångs GK

28 juli Tranås GK

29 juli Öijared GK herr

29 juli Öijared GK mix/dam

30 juli Skövde GK

1 aug A6 GK

2 aug Dynekilens GK

3 aug Torreby GK

4 aug Kungälv-Kode GK

5 aug Koberg GK

7 aug Botkyrka GK

8 aug Kårsta GK

14 aug Örbyhus GK

21 aug Herrljunga GK

21 aug Linköpings GK

22 aug Forsbacka GK

28 aug Kiladalens GK

29 aug Arboga GK

4 sep Fagersta GK

5 sep Grytsberg GK

11 sep Tjusta GK

11 sep Sundsvalls GK

12 sep Älvkarleby GK

12 sep Bollnäs GK

18 sep Köpings GK

19 sep GolfUppsala Edenhof

Tävla Täv la 
och v inn!och v inn!
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FÖRBÄTTRA DIN GOLF 
med nya Easygreen OLED Pro

Kontakta oss för mer information och närmaste återförsäljare www.easygreen.se

NYHET!
Smart och 
smidig 
GOLFKIKARE!
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©2021 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron device, 
Epic, Epic Max, and Jailbreak A.I. Velocity Blades are trademarks 

and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

The new Jailbreak A.I. Speed Frame is designed to enhance 
horizontal and torsional stability to promote an increase in ball 

speeds across the face. The future of speed has arrived.

THE NEW JAILBREAK A.I. SPEED FRAME

FRAMING
THE FUTURE
OF SPEED
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De två banorna, som är ritade av Kyle 
Phillips – en av världens ledande golfbane-
arkitekter, är helt olika. Links har en stark 
prägel av Skottland och Lakes – med helt 
annan layout och ett annat gräs leder tan-
karna 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 
parkkaraktär, tolkad på svenskt vis. Här 
möter spelaren typiska grässorter, mindre 
greener, fler vattenhinder och stora bunkrar. 
Banan har byggts med de modernaste me-
toderna och helt i harmoni med naturen.   

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 
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 golfupple-
velse 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 National erbjuder också en av Eu-
ropas mest moderna träningsanläggningar. 
Slå dina slag som på banan från grästee på 
rangen. Träna ditt närspel mot samma gre-
ener som från de två banorna. PGA Natio-
nal är officiell landslagsanläggning, vilket 
är ett kvitto på möjligheterna som finns 
tillgängligt för den som vill utveckla sitt 
golfspel.  

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. Vill 
man bryta av finns även bastu, massagestolar, 

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

På PGA National möts människor för att spela golf på banor i toppklass. För att utvecklas på en 
av Europas bästa tränings-anläggningar. För middag, ett glas, eller en konferens i klubbhuset. 
För att runda av, varva ned, eller växla upp. För nya möjligheter till oslagbara möten. Varje dag.  

PGA NATIONAL

Missa inte!
Boka era starttider online eller via  
nedanstående kontaktuppgifter. 
Få ut det mesta av er golfupplevelse  
genom att kombinera er runda med  
ett golfpaket från 2 021 kr.

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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LINKSPÄRLOR 
PÅ FALSTERBONÄSET

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 destination 
för såväl närboende som för långväga besö-
kare. 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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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.

Ljunghusens Golfklubb
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Falsterbo GK
Här har naturen skapat förutsättningar för 
golf utöver det vanliga. 

Sedan 1909 har det spelats golf på Falsterbo. 
Banan är rankad som en av Skandinaviens 
bästa. Fairways och foregreens är lågt klippta. 

De fasta och snabba greenerna är väl gar-
derade av välplacerade bunkrar, men har 
också öppningar för låga inspel. Härtill kom-
mer 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 Öresund 
gör att man spelar på mycket fina förhållan-
den långt in på hösten.

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 2021

Välkommen till
Näset Links 2021

Under helgen 8-10 oktober får du möjlig-
het att kombinera det bästa från två världar,  
suveräna golfbanor och unik natur på  
Falsterbonäset – Näset Links.

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

Tävlingsformen är fyrboll, bästboll, 
poäng bogey med shotgunstart alla tre 
dagarna. Deltagarantalet är begränsat till 
72 (36 par). Max hcp i laget; 60 (officiellt 
hcp per respektive 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 3 495 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
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Falsterbo, Flommen,
Ljunghusen 8-10 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 golf-
klubbar och blev 1965 först i Skandinavien 
med 27 hål. Banan är en av få äkta links i 
Sverige, byggd på ett underlag av sand från 
tiden när landskapet var havsbotten.

Här är oftast spelbart året om tack vare 
den porösa och genomsläppliga sandjorden.

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

Banan förbättras ständigt. En bana i topp-
klass kräver som bekant förnyelse och un-
derhåll 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 konferensan-
läggning 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-rättersmeny som en un-
derbar 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. 

Höllviksnäs erbjuder också tolv konfe-
renslokaler och fem grupprum ifall ni är en 
grupp som önskar förena nytta med nöje. 
Höllviksnäs har ett perfekt läge med havet 
som granne.

Höllviksnäs

Boende på Höllviksnäs
Pris från 1 190 kronor/dubbelrum/natt inkl
 frukost och fri tillgång till relaxavdelningen.

Gäller 1 mars - 13 juni samt 
16 augusti - 1 december 2021.

Skräddarsydda golfpaket efter önskemål.

040-45 91 50 eller info@hollviksnas.nu  för mer 
information och bokning.

Höllviksnäs
– 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 konferens-
lokaler 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 linksmark. 
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 
grundades redan 1935 av lokala caddies, 
vilket ger Flommens GK en lång och rik 
historia. Här råder en öppen och välkom-
nande stämning som uppskattas av golfare i 
alla åldrar. 

Flommens golfrestaurang erbjuder fräsch 
och vällagad mat i vacker miljö. Här hittar 

du något för alla tillfällen - lunch, fika,  
högtider, konferens eller företagsgolf.

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
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Rönnebäck 
Älskar du att putta på riktigt bra greener så 
ska du definitivt besöka Rönnebäck som är 
mest känd för att alltid leverera riktigt 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 oliv-
lundar i Toscana.

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

Kvarnby
Några bra drivar från från Malmö centrum 
hittar vi denna lilla pärla med 12 hål som 
slingrar sig mellan kritbrukets dammar.
Inför säsongen 2020 tog man ett djärvt beslut 
att göra om 18-hålsbanan till en 12-hålare. 
Det visade sig vara ett mycket bra beslut då 
beläggningen ökade med nära 100%.

Som medlem måste detta vara bland det bästa man kan få, en klubb med tre olika banor 
med stor variation. Detta är också en klubb som gör allt för att öka tillgängligheten åt så stor 
del av sina medlemmar som möjligt. 

HINTON GOLF CLUB 
– Malmös bästa golfanläggning!
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Missa inte!
Skånes första par 6-hål 
på 620 meter. Footgolfbanan

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

Sofiedal

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).

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

Utmärkta träningsmöjligheter och en här-
lig restaurang som alltid har något hembakat 
till kaffet.

Sofiedal
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.

Som en av de första klubbarna i Sverige
introducerades månadsvis betalning av spel 
och medlemsavgift likt Spotify där avgiften 

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
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  
  övningsområde

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

Kvarnby 

  

VÄLKOMMEN 
TILL NÅGON AV  HINTON GOLF CLUBS  

PÄRLOR!
Som läsare av Golfpärlor erbjuder Hinton Golf Club dig att spela en runda med  20% RABATTBoka din tid i Sweetspot och ange koden “Golfparlor2021“ så erhåller du

 rabatten.
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Bokskogens Golfklubb har två 18-hålsbanor 
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 kva-
litet och finish.

Kungsbanan utgör, med sin kuperade 
bansträckning, en enastående naturupple-
velse. Gamla Banan har under flera tourtäv-
lingar 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 Performan-
ce range), instruktörer, en 6-håls barnbana 
samt en övningsbana med fyra hål. Boksko-
gen Golf Academy by Active Golf, med Svensk 

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

Gamla Banan har varit en utmaning för 
många kända spelare, då det arrangerats många 
stortävlingar här.  På Gamla Banan har det 
spelats Europatour, Challengetour, Ping 
Junior Solheim Cup, Annika Invitational, 
Nordea Tourfinaler, 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 klub-
ben under namnet Bokskogens Golfbane-
förening och utvecklingen av en av Sveriges 
modernaste golfanläggningar hade börjat. 

I klubbhuset – en fin gammal gråstensbygg-
nad – 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 sig-
nerat Maderiet.

Intill Klubbhuset ligger ”The Inn at Sten-
villan” som öppnar upp sina 5 dubbelrum i 

hög kvalité våren 2021, bo direkt på banan.
Bokskogen samarbetar med Scandichotellen 
och Elite Hotels i Malmö, samt en hel del 
andra hotell i närområdet.

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.

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, The Inn at Bokskogen med 5 

dubbelrum, samt flera 
hotellpaket med närliggande 
hotell

Husbilsparkering    ja, utan el
Restaurang ja
Kiosk ja, 2 
Golfbilar ja, 16
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

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

Bokskogens Golfklubb

SKÅNE
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Nära havet, alldeles vid Lommabukten, 
ligger Örestads Golfklubb, en klubb som 
formats och utvecklats till en av Skånes 
vänligaste. Golfbanan är en riktig skånsk 
bana med öppen park och typiska hedar. 

Örestads golfbana är öppen för spel året 
om. Klubben erbjuder 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 

korthålsbanan tillämpas bollränna. 
Örestads GK erbjuder goda träningsmöj-

ligheter, en stor drivingrange med 25 mattor 
varav fyra ligger under tak, två putting greener, 
pitchingområde samt den populära kort-
hålsbanan där du vässar ditt närspel.

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

traditionella korven efter 9 hål. Banan är 
helt ägd av medlemmar, som många gånger 
bor nära, och därför gjort banan till den 
självklara mötesplatsen att spendera den 
dyrbara fritiden. 

Kävlinge golfklubb är en skånsk pärla vid 
Kävlingeåns dalgång omgiven av öppna 
landskap och odlade åkrar. Under årens lopp 
har klubben planterat tusentals träd och 
buskar här, vilket i dag ger banan dess här-
liga parkkaraktär.

Banans smarta layout runt hela klubbhus-
området ger dig en stor flexibilitet att spela 
antingen 9, 14 eller 18 hål.

Den nya moderna korthålsbanan har 
snabbt blivit populär. Här kan nybörjaren 
ta sina första steg mot ett aktivt golfliv, men 
även den rutinerade golfspelaren har stor 

glädje och nytta av den närspelsträning som 
erbjuds här.

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

I klubbhuset serveras vällagad mat i  
restaurangen. Här kan du sitta på verandan 
och njuta i kvällssolen i goda vänners lag.

Den välsorterade golfshopen anses av 
många vara en av Skånes bästa golfbutiker 
där man aldrig kommer ut tomhänt.

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

ÖRESTADS GOLFKLUBB – golf för alla

KÄVLINGE GOLFKLUBB 
– Klubben firar 30 årsjubileum på historiska marker

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

Kävlinge Golfklubb
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Missa inte!
Klubben erbjuder jubileumsgreenfee på 
torsdagar.

Antal hål  18, samt korthålsbana 
Boende  ja, golfpaket 
Husbilsparkering  ja
Ställplats ja
Bastu  ja
Restaurang  ja, golfkrog med uteservering 

som har utsikt över banan
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 8
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja, en av Skånes  

mest populära
046-73 62 70  
kansli@kavlingegk.se  
www.kavlingegk.se
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Mitt i Skåne utmed E22 finns en plats som inte är lik någon annan. Elisefarm är en välrenommerad anläggning 
som vunnit priser som låtit tala om sig inte bara i Sverige. I härlig herrgårdsmiljö finns denna privata  
anläggning som gått från att vara ett traditionellt skånskt jordbruk till en komplett golfresort med hotell, 
restaurang, konferens, golf och spa.

ELISEFARM GOLF CLUB  
– golf, spa & magisk mat 

Golfbanan rankades som en av Sveriges 10 
bästa banor redan efter tre år och som ”En 
av Europas bästa nya golfbanor” av den ame-
rikanska tidningen Golfers Magazine. Den 
välrenommerade banarkitekten Martin 
Hawtree har skapat en klassisk engelsk hed-
bana 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 stengärdsgårdar, 
en naturlig inramning för varje hål. Sedan ett 
par år tillbaka finns 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 som nr 2 i rankingen av 
Sveriges Bästa Golfhotell. Men det är inte 
bara golf på Elisefarm. Hotellet har 24 rum 
som inom en snar framtid ska utökas till 40. 
Efter golfrundan rekommenderas ett besök 

på Spaavdelningen med jacuzzi inne och ute, 
bastu, ångbastu och en inbjudande relaxav-
delning. Under våren invigs en lounge i 
anslutning till reception och restaurang som 
blir den naturliga träffpunkten innan mid-
dagen samt en butik med inriktning på golf, 
jakt och inredning. Här hittar du våra duktiga 
golftränare som inspirerar med det senaste i 
klubbväg eller lite tips för att förbättra svingen.

På Elisefarm finns mycket vilt såsom änder 
och fasaner. Köket följer säsongens variatio-
ner och skapar 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 spa med 
bastu, varma källor både inne och ute samt 
relaxavdelning.

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

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

Elisefarm Golf Club

SKÅNE
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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. 

Hildesborg som invigdes 1987 är en upp-
skattad park- och hedbana, även denna med 
slående vyer över Öresund. Banan fick för 
några år sedan en ny sträckning med 6 nya 
hål ritade av banarkitekten Johan Benestam.

Inför säsongen 2021 tas ett nytt målområde 
på 3200 kvm av konstgräs i bruk på klubbens 
drivingrange, även detta ritat av J 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 vandrings-
leder, motionsslingor och utegym. 

God mat och dryck är prioriterat. Här skäms 
gästerna bort med flera goda alternativ. 
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 
glassförsäljare.

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 2 929:- 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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Vasatorps GK
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VASATORPS GK
– Helsingborgspärla med 54 hål

Anläggningen passar alla från nybörjar-
golfare till elitspelare. Här kopplar du av i 
vacker miljö och vässar både strategiskt 
tänkande och teknik. Det känns internatio-
nellt men ändå skönt avslappnat.

Mästerskapsbanan Tournament Course 
har linkskaraktär och är generös från tee 
och tuff runt greenerna med kraftiga avrin-
ningsytor som utmanar. Enligt Steve Forrest 
är det en av de häftigaste banorna som han 
har ritat.

Sedan banan öppnade 2008 har den ran-
kats som en av Sveriges främsta av Golf 
Digest och Svensk Golf, legat högt på Golf 
Worlds lista över de 100 bästa banorna i 
kontinentala Europa och utsetts till Sveriges 
bästa bana i World Golf Awards vid flera 
tillfällen. Ladies European Tours tävling 
Helsingborg Open spelades här 2013-2015.

Classic Course är en parkbana med ondu-
lerade greener och avrinningsytor. Där har 
det spelats många stortävlingar bland annat 
Europatourtävlingen SEO vid tre tillfällen 
där segrarna var Seve Ballesteros, Sandy 
Lyle och Greg Norman. I senaste rankingen 
från Svensk Golf finns Classic på 25:e plats.

Allébanan har 9 hål med par 36 och håller 
samma höga kvalitet som TC och Classic. 
Den fjärde banan heter Västra 9:an och har 
par 29 och är också tillgänglig för pay-and-
play.

Allt känns nära och tillgängligt tack vare 
korta avstånd mellan banor, hål, klubbhus 
och parkering.

Klubbhusets populära restaurang lockar 
både spelare och andra, och i golfshopen 
finns allt du behöver för att ytterligare höja 
golfupplevelsen.

 

Strax utanför Helsingborg finns fyra banor som bjuder på 
spelglädje i världsklass. 

Missa inte!
Den populära restaurangen i  
klubbhuset som serverar såväl  
lunch som à la carte alla dagar i  
veckan.

Antal hål  54
Boende   ja, stort utbud av golfpaket på 

närliggande hotell
Husbilsparkering  ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

042-450 85 00
info@vasatorp.golf
www.vasatorp.golf
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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 vik-
tigaste på en golfbana, bra greener och en 
väldigt fin natur som gör att jag aldrig trött-
nar 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. 

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.

Restaurangen välkomnar alla när man efter 
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

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 enkelt 
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.

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

Scandic Helsingborg Nord

Söderåsen Golf Lodge
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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. 

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

Klubbhuset är nyrenoverat och restaurang-
en på andra våningen öppnade 2017. Utsik-
ten över Ängsbanan är hänförande och från 

uteserveringen på balkongen ser man avgö-
randet på 18:e green väldigt väl. 

Självklart finns hiss och fullständiga  
rättigheter. 

Lokalen lämpar sig för både små och sto-
ra sällskap, fester och bröllop. 

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

Missa inte!
Den 19-21 augusti återkommer 
damproffsen till LET-Access Series 
och Nordic Golf Tour-tävlingen som 
spelats sedan 2018!” 

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

“Among the finest par fours in continental Europe.”
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 Sund-
blomskt 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 seaside-
känslan 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 Restau-
rang Rya, golfkrogen som ligger 
vackert belägen cirka 40 meter 
från strandkanten. Här bjuds det 
på vällagad mat i en unik miljö. 

RYA GOLFKLUBB 
– seaside golf since1934 

Sundsgården ligger endast någ-
ra drivar bort från Rya Golfklubb, 
med samma vidunderliga utsikt 
över Öresund, Ven och Danmark.
Här erbjuds ljusa och trivsamma 
dubbelrum, en stärkande frukost-
buffé samt middag på kvällen. 
Enligt ditt önskemål bokas din 
greenfee-tid så att allt är klappat 

och klart när du kommer. På 5 
minuter kör du till Rya, på 20 
minuter promenerar du dit!

Sundsgården  
hotell & konferens

Golfpaket på Sundsgården 
• En kvällsmåltid med havsutsikt
•  En skön natts sömn i dubbelrum
• Frukostbuffé
• Fri parkering
• Tillgång till utegym

Pris från 585 kr/pers och natt
Greenfee tillkommer 

Maila bokning@sundsgarden.se
eller boka direkt på 
www.sundsgardenkonferens.se

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

S E A S I D E  G O L F
S I N C E  1 9 3 4

SKÅNE

Allerum Golfklubb

Rya Golfklubb Sundsgården hotell & konferens
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Visste du att!
S:t Arild Golfklubb rankas årligen 
som en av de bästa banorna i 
Sverige av tidningen Svensk Golf. 

Antal hål  18, samt 18-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 ständiga 
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 
18-håls par 3-bana, komplett med snabba 
greener, vattenhinder, bunkrar och trädhol-
mar. Klubben har en avslappnad atmosfär på 
den gamla skånegården, med härlig uteser-
vering och mat som lagas från grunden med 
fina råvaror och mycket kärlek. 

På klubben finns också en Golfstore Flagship 
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. 

S:t Arild Golfakademi har två studios och 
där 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 utprov-

ning av exakt rätt utrustning för ditt spel. Kom-
binera gärna ditt besök med att spela padel på 
någon av klubbens två nyanlagda padelbanor. 
Rack och bollar finns att hyra i shopen.

Spela golf på 
dagen och prova 
vin på kvällen!
Inte långt ifrån S:t Arilds golfbana ligger 
vingården, Arilds Vingård. De första  
vinrankorna planterades 2007 och 2011 
startade hotell och restaurangverksamhet. 
Idag finns 20 ha med 120 000 vinrankor, 23  
hotellrum och 23 Glampingtält till uthyrning.

Gården har anor från 1700-talet. Den är 
byggd i korsvirke och med vasstak. Tillbygg-
nader 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-
pingtält 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 inklusive dryckespaket.  
Pris från 1 790 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
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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 tränings-
möjligheter samt en av landets bästa golfres-

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

tauranger är 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 hedba-
na med engelsk karaktär som följer naturens 
egna former. 

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

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

Hos Bjäre GK har du aldrig mer än 100 
meter till de olika faciliteterna. 

Klubben erbjuder inte bara utmärkta 
tränings områden och en fantastisk golfbana, 
här finns även Bjäre Golf Academy för dig 
som vill vässa spelet. 

Inför säsongen har hotellrummen renove-
rats och  rangen fått en uppfräschning med 
nya bollar och mattor. Salomon Krog bjuder 
på närodlade råvaror för den ultimata Bjäre-
upplevelsen som sent ska glömmas.

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

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

TOMELILLA GOLF 
– en total golfupplevelse mitt på Österlen

Från klubbhuset kan du följa spelet på banans 
alla 18 hål. 

Banan byggdes 1986 och har sedan 2010 
genomgått en hel del förändringar. Bland 
annat har den fått nya damtees som förenklat 
banan, vilket blivit en succé. Banan har ock-
så 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  
Österlen 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

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 upplevelsen 
i ett golfpaket. Krögarna Gustav och Henrik 
driver den mycket uppskattade restaurangen. 
De har en gedigen bakgrund som kockar och 
kommer bjuda på en oförglömlig upplevelse. 
Deras yrkesskicklighet och känsla för traktens 
råvaror garanterar er en smakupplevelse ni 
sent kommer att glömma! 

Att restaurangen erbjuder fantastiska vyer 
över både banan och det skånska landskapet 
ger ytterligare en dimension till er vistelse 
hos Tomelilla golf.
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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, 2
Golfbilar ja, 32 med GPS
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 kvalitén 
på banan  leder nästan alltid till en varaktig 
och djup förälskelse. Om våren skimrar skir 
äppelblom som i skördetid byts till ett färg-
sprakande skådespel.

Djupadal är en öppen, vacker hedlandsbana 
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 utmanande 

greenområden är Djupadal en storslagen 
golfupplevelse och spännande för alla golf-
spelare.

Tack vare klubbens läge vid skånska kusten 
erbjuds här golf på ordinarie greener praktiskt 
taget året runt. Många väljer att tidigarelägga 
säsongstarten på klubben eller förlänga sä-
songen 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 fantas-
tisk totalupplevelse.

ÖSTERLENS GOLFKLUBB  
– En destination att förälska sig i
På Österlens Golfklubb hittar du Lilla Vik och Djupadal – två fantastiska 
18-hålsbanor som ger dig minnesvärda upplevelser av både golf och 
natur i ett underbart landskap, oavsett årstid.

SKÅNE
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Banarkitekten Tommy Nordström hämta-
de sin inspiration i golfens hemland när han 
designade Degeberga-Widtsköfles 18-hålare 
i mitten av 80-talet. Den öppna hedlands banan 
innehåller många skotska karaktärsdrag med 

sina kullar, bunkrar och de hårda och undu-
lerade greenerna. Med varierande hål och 
fantastiska vyer ger banan en känsla av att 
man befinner sig på en traditionell hedbana 
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   

Golf Digest skriver i en hyllningsartikel om 
Sjöbo Golfklubb: ”Hålen på Sjöbo GK stiger 
man in i, som i salarna i ett palats – vart och 
ett av hålen är helt avskilt från de andra av tät 
och hög skog, mestadels gran och tall. Det är 
fascinerande, magiskt och väldigt avkopplande.” 

När stormen viner som värst i det blåsiga 
Skåne, då är det lugnt och skönt i skogen.

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

SJÖBO GOLFKLUBB 
– spela golf i majestätisk tallskog!
I natursköna Björka, strax väster om Sjöbo väntar en oförglömlig  
golfupplevelse. Sjöbo ligger i hjärtat av Skåne, 30 minuter från Malmö  
och 60 minuter från Köpenhamn.

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

Ett väl tilltaget upplyst träningsområde 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! 
I klubbhuset från 2016 finner du 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, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Sjöbo Golfklubb

SKÅNE
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Kristianstads Golfklubb grundades 1924, snart 100 år sedan! Golfbanan  
var då belägen på Rinkaby skjutfält mellan Kristianstad och Åhus, men  
på 50-talet flyttade klubben till Åhus där den nu breder ut sig med två banor i 
toppskick. 

ÅHUS – magiska ögonblick

Åhus Östra renoverades för några år sedan 
och blev 2020 rankad som nr 3 i Sverige och 
nr 5 i Norden av Svensk Golf. En fantastisk 
bana, både när det gäller layout och skick. 
Åhus Östra är utmanande och kräver att man 
spelar ”med huvudet” för att undvika de 81 
bunkar som är strategiskt utplacerade. 

Åhus Västra invigdes 2006. Under slutet 
av 2020 och början av 2021 har banan ge-
nomgått en stor renovering och beräknas 
öppna i ny skepnad i början av juni. Det är 
svårt att jämföra banorna då de har två helt 
olika karaktärer, men en sak är dock säker, 
båda banorna bjuder garanterat på magiska 
upplevelser! I hjärtat av anläggningen finns 
en toppmodern studio, en padelhall med tre 

banor, en restaurang i fantastisk miljö och 13 
nybyggda lodger med utsikt över Åhus Östra.

Här kan du skräddarsy ditt golf- eller padel-
paket och fylla det med just dina önskemål! 

Missa inte!
Åhus Östra är rankad som den  
tredje bästa banan i Sverige och  
femte bästa i Norden av  
Svensk Golf 2020

Antal hål 36
Boende   ja, 13 lodger på anläggningen samt 

golfpaket på närliggande hotell 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio  ja
Padelhall  ja

044-24 76 56
receptionen@kristianstadsgk.com
www.kristianstadsgk.com
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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 efter-
söker 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 träningsområ-
den 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 när-
mare 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 frus-
trerande spelet. 

2016 bildades 4-lingen. Fyra banor av olika karaktär, nära varandra i nordöstra Skåne.
I samarbetet ingår Wittsjö GK, Perstorps GK, Hässlegårdens GK och Skepparslövs GK. 
Alla inom en radie av knappa tre mil. Ett samarbete med bra villkor för alla  
medlemmar, som betalar 1 000 kronor för ett 4-lingenkort och spelar därmed 
fritt ett år på de övriga tre banorna. Detta har blivit en succé.

4-LINGEN HAR BLIVIT SUCCÉ

Perstorps GK
Perstorps GK är belägen tre kilometer ut-
anför 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-hålsbanan 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 ka-
raktärsfulla stilen på golfhålen som gör be-
söket 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. 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
Husbilsparkering ja med el
Restaurang ja, med fin terrass och   
  uteservering,
Kiosk ja
Golfbilar ja 5  
Golfvagnar ja, ca 20
Golfshop ja

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

G K

1963

Hässlegårdens GK    Perstorps GK
Skepparslövs GK   Wittsjö GK  

Perstorps GK. Wittsjö GK.

GOLFPAKET
fr. 1 180 kr
• övernattning• greenfee

• frukost & lunch

SKÅNE
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Hässlegårdens GK 
Hässlegårdens GK ligger bara en dryg kilo-
meter från Stortorget i Hässleholm och kall-
ar sig ”Sveriges närmaste golfbana”. Banan 
ligger i vacker ek- och bokskog och varje hål 
har 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 foku-
serad 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 
där greenfee-paket erbjuds. Ett utmärkt vand-

rarhem är beläget på några hundra meters 
avstånd från klubben. Restaurangen på klubben 
erbjuder frukostbuffé och lunchrätter. Hög-
säsong öppet till kl 17.00.

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 
elförsedda ställplatser på gräs bara en kort 
wedge från första tee.

Skepparslövs GK
Här spelar du golf i en fantastisk miljö.
Banan öppnades 1986 och är ritad av Rolf 
Collijn. Det är en 18-håls park- och skogsbana 
naturskönt belägen på Nävlingeåsens sluttning 
mot Kristianstad. Många av hålen kantas av 
stengärden, gamla ekar och har fått en milsvid 

utsikt över Kristianstadsslätten. Förutom 
18-hålsbanan finns driving range, övningsom-
råde 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 fullständi-
ga 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.

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 inspektors-

bostället 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

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. Skepparslövs GK.

SKÅNE

Skepparslövs Golfklubb
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BLEKINGE

BLEKINGE 
”SVERIGES TRÄDGÅRD” 

MED SKÄRGÅRD
OCH GOLF

En golfvistelse i Blekinge samlar det bästa av vad Sverige har att bjuda på.  
I Blekinge finns fantastiska golfbanor, vacker natur, skärgård samt en rik kulturhistoria. 

Variationen av golfbanor här är stor; golfbanor med seasidekaraktär, park- och skogsbanor, 
vilket ger dig möjlighet till att få en varierad golfresa. Här erbjuds golfspel på åtta 
golfanläggningar inom en dryg timmes radie med bil. En golfvistelse i Blekinge är 

väl värt att åka på och du får helt säkert lust att återkomma.
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Trummenäs Golfklubb

Antal hål 18 + 9 korthål
Boende  Trummenäs Camping  

(Stugor & Husbil)
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfvagn ja
Golfbil ja
Shop ja
Studio ja
Footgolf ja
Padel  ja
Golfvecka Vecka 29

0455-36 05 05 
Kansli@trummenasgk.se 
www.trummenasgk.se

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, gym
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Padel ja

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

Karlshamns Golfklubb

Missa inte!
Karlshamns Golfklubb ligger vid 
Mörrums ån, 36 hål i vacker natur
- Ett möte att minnas!

Antal hål 36
Boende  Golfpaket kan bokas via hotellen i 

stan, 10 min från klubben. 
Uppställningsplats ja med el, 5 plaster.
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10 st
Golfvagnar ja
Padelbanor  ja, 2 utomhus 

0454-500 85
info@karlshamnsgk.com
www.karlshamnsgk.com

KARLSHAMNS GK
Karlshamns Golfklubb är en 36-hålsan-
läggning intill vackra Mörrumsån. Klubben 
har två välskötta banor med skilda karak-
tärer, Gamla och Nya banan.

Nya banan är öppen året om och är en 
bana där spelstrategi är ledordet. Gamla 
banan är klassiskt i sin design och erbjuder 
spel längs med Mörrumsån. 

2019 invigde klubben sitt nya klubbhus 
som ligger fint placerat under ekarna vid 
hål 10 på Gamla banan. Restaurangen er-
bjuder vällagad lunch och á la carte-meny. 
I klubbhuset finns även en lounge och en 
välsorterad shop. Under 2020 byggdes två 
padelbanor utomhus som varit välbesökta 
och uppskattade. Nästa projekt blir en ny-
byggd studio.

Med medlemmar och engagerad personal 
som brinner för golfklubben blir ett möte 
på Karlshamns Golfklubb, ett möte att  
minnas.

SÖLVESBORGS GK
Sölvesborgs Golfklubb är klubben som 
ständigt utvecklas. 

Banarkitekten Christian Lundin har varit 
engagerad i omgångar. I en första etapp 
renoverades alla bunkrar. För några år sedan 
var det hål 11 och 16 som skulle uppgrade-
ras. Palissader i dammarna har gjort att dessa 
hål blivit signaturhål för anläggningen.

Spelar du golf i Sölvesborg, spelar du på 
Sveriges 27:e bäst rankade bana enligt Svensk 
Golf 2020. 

Banan är byggd på ett sandrikt underlag 
som tillåter spel året runt. Den är charmig, 
lättvandrad och lagom svårspelad och från 
de flesta hål ser man havet. Träd kantar 
fairway och gör att varje hål bildar egna rum.

Med sin tidiga säsong och bra tränings-
möjligheter, är Sölvesborg en perfekt  
anläggning för att anordna träningsläger på. 
När du parkerar bilen har du allt i direkt 
anslutning. Klubbhuset med omklädnings-
rum, kansli, golfshop och restaurang. Där 
finns även driving range, padeltennis,  
himalaya, golfstudio, puttinggreener och 
övningsområde med inspelsgreen. 50 meter 
från 1:ans tee ligger sju stycken stugor för 
uthyrning med grillplats.

TRUMMENÄS GK
Trummenäs invigdes 1992 och har på kort 
tid utvecklats till en bana av hög klass  och 
som hela tiden förbättras. Snabba och ärliga 
greener har alltid varit adelsmärket.

Banan som mäter 5.604 från tee 56 och 
4.682 från tee 47 har grästee på samtliga hål 
och stora greener. Detta innebär att stora 
möjligheter finns till alternativa flaggplace-
ringar. Förutom tee 47 & 56 kan man spela 
från tee 42, 52 och 59.

Med sitt seasideläge har Trummenäs GK 
blivit en mycket uppskattad golfbana för 
gäster från både när och fjärran.

Trummenäs erbjuder två banor, en 18-håls 
park/seasidebana där havet är synligt från 
alla hålen och en 18-håls korthålsbana som 
är tillgänglig enligt Pay and Play.

Klubbens geografiska läge i skärgården 
utanför Karlskrona i Blekinge medger golf 
i stort sett året runt. Skärgårdsmiljön påver-
kar också banan - sällan regn och ofta sol 
och vind.

Det erbjuds också utmärkta träningsmöj-
ligheter. Driving range har grästee, 17 mattor 
med avstånd till alla mål samt sex mattor 
under tak. Till detta kommer ett varierat 
inspelsområde för egna bollar.
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EKERUM RESORT ÖLAND
– Sveriges aktivaste anläggning 
På Ekerum finns ett stort utbud av aktiviteter året runt.  
Förutom golf erbjuds bland annat padel, spa och mountainbike. 
Golfhotellet på Ekerum har utsetts till Sveriges bästa sju år i rad  
och den ena banan, Långe Jan, har nominerats till Sveriges bästa 
golfbana sex år i rad.

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

ÖLAND

36 HÅL GOLF  –  PADEL  –  TENNIS  –  MOUNTAINBIKE  –  LÖPSPÅR  –  SPA  –  FEST  –  KONFERENS

Golfpaket
fr. 995 kr

/person

Ekerum Resort Öland är en av Sveriges mest 
kompletta anläggningar för boende, konferens, 
mat, dryck, sport, spa, hälsa, bröllop, evene-
mang och återhämtning. Här finns något för 
alla – sommar som vinter. Golfspelaren har 
två vackra 18-hålsbanor att välja mellan och 
kan bo direkt vid första tee. Banorna erbjuder 
en härlig variation där Långe Jan har fairways 
som slingrar sig genom öländska sandområden 

medan Långe Erik är en böljande hedbana 
med gräset vajande i vinden. Kalmarsund gör 
sig hela tiden påmint genom sin glittrande 
kuliss. Den högklassiga restaurangen, den 
vackra naturen och den hänförande utsikten 
får du på köpet. Njut av golf, god mat och 
avkoppling på solsäkra Öland med närhet till 
stränder, Solliden, Borgholms Slott och Stora 
Alvaret.

Missa inte!
Ekerum Resort Öland erbjuder en 
av Sveriges mest unika 
golfupplevelser med två 
mästerskapsbanor som varierar i utseende och 
inramning för att stärka totalupplevelsen.

Antal hål 36
Boende   ja, lägenheter, sviter och  

stugor. Golfpaket bokas på www.
ekerum.com

Husbilsparkering    ja
Restaurang ja, med uteservering 
 i västerläge
Pizzeria ja 
Kiosk ja, i klubbhuset och efter 9 hål 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop/Butik ja

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

Ekerum Resort Öland 
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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.

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 tungviktsmäs-
taren Ingemar Johansson. Sedan några år har 
klubben ett nära samarbete med före detta 
världsspelaren Pierre Fulke, numera golfarki-
tekt och kommentator.

Utvecklingsarbetet har fortsatt med Pierre 
inför 2021. Greenområdet på hål 14 är nybyggt 
med träpallisad och större damm. Tee på hål 
15 har fått ett lyft och hålet har blivit 25 meter 
längre. Oskarshamns GK ingår i samarbetet 
med Golfhäftet och blev 2020 utsedd till ”bästa 
bana i Sverige” när deras gäster fick rösta.

Anläggningen har en drivingrange med 
målgreener och en utmanande korthålsbana 
med 6 hål ”design Pierre Fulke”.

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 klubb-
hus 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, 
greenfee, 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, 
greenfee, 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. Dess-
utom 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 havs-
bandet med fantastisk utsikt. Passa på att 
låna en cykel för en liten tur i de fina 
omgivningarna.

Här upplever du det bästa av Oskars-
hamn och Småland!

SMÅLAND

OSKARSHAMNS GK 
– omtanke, gemenskap, kvalitet
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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 
djungel banor. 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, Chal-
lenge– och Europatourtävlingar.

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

besökare en upplevelse utöver det vanliga.
I klubbhuset finns en välsorterad shop som 

drivs av klubben. 
Här finns även den populära lunchrestau-

rangen Araby Wärdshus. Under flera år har 
klubben aktivt jobbat med att öka tillgäng-
ligheten 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.

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 

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

SMÅLAND
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Sedan 1963 har familjen Edberg drivit verk-
samheten 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 kon-
ferens, företagsgolf eller en golfhelg med 
vänner. Det är bara några timmars bilfärd 
oavsett om du kör från Stockholm, Göteborg 
eller Malmö. Väl framme kan du låta bilen 
stå, och njuta av bra golf, god mat, padel 
mysigt boende och ett härligt spa. 

Båda banorna är populära bland gäster och 
medlemmar. Som namnet antyder är Park-
banan öppnare, flackare och stundtals sanslöst 
vacker. Framförallt de hål som spelas längs 
med Hokasjön är en fröjd för ögat. Parkbanan 
är den något snällare av de båda, med jämna, 
fina och riktigt snabba greener. 

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. Dess-
utom finns en fantastisk spaanläggning intill 
herrgården. Varför inte kombinera ditt golf-
paket med spaentré för att kunna krypa ner i 
sköna bad efter rundan. Här kan du njuta av 
bastulandskap med upplevelseduschar, 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, 250 bäddar, 20 moderna konfe-
renslokaler, 1 300 kvm spa, två padelbanor 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 
  anläggningen. 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
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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 råvaror till 
sin fantastiska mat och det är ett måste att 
avnjuta en måltid efter avslutad runda. 

Klubben använder Sweetspot som affärssys-
tem 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, samt 7 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 
  kraftplatta samt Foresight

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

Nässjö Golfklubb

SMÅLAND
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Eksjö Golfklubb 

Missa inte!
Eksjö Golfklubb är en av landets  
äldsta klubbar och har även ett av 
Sveriges bästa golfhål enligt  
Svensk Golf.  

Antal hål 18
Boende  Golfpaket i samarbete med 

Eksjö Stadshotell och Ullinge 
värdshus

Camping 10 platser med el (drop-in)
Cafeverksamhet ja
Golfbilar 6 st
Range ja
Hyrvagnar ja
Golfhäftet 1 gång/år 
Servicebutik (bollar mm)  Ja

0381-13525 
kansli@eksjogk.se 
www.eksjogk.se

Önskar du spela en runda med stora ekar 
och stenmurar på det småländska höglandet 
är Eksjö Golfklubb ditt rätta resmål. Klubben 
är idag en av landets äldsta golfklubbar och 
erbjuder 18 natursköna hål i en härlig kom-
bination mellan park och skogsbana. När du 
blickar ut på 1:ans fairway står du inför ut-

slaget på ett av Sveriges 50 bästa golfhål 
enligt Svensk Golf. 

Hålen kräver tanke och en taktik, men 
samtidigt finns det goda chanser till att tänja 
på sin spelplan under rundan och använda 
drivern. Pierre Fulke blev Eksjö GK:s förste 

och – hittills ende – Eksjöspelare, som vunnit 
tre europatour-tävlingar, 1999 och 2000. Han 
har också varit med och vunnit Ryder Cup 
2002, samt flera andra internationella täv-
lingar. Han har ett genuint golfkunnande, som 
kommit klubben till godo och har under många 
år varit en god ambassadör för Eksjö GK.

EKSJÖ GOLFKLUBB 
– En dold pärla i golfsverige 
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Wiredaholm är en golf- och konferens-
anläggning, vackert beläget vid Viredaholms-
sjön i underbara Småland.

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

I restaurangen erbjuds allt från dagens 
lunch till 3-rättersmenyer. Maten är i första 
hand klassisk svensk mat med moderna 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 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 badbryg-
ga 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.

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!

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 ja
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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De välrenommerade golfbanearkitekterna 
Arthur Hills och Steve Forrest fick uppdraget 
att designa denna unika skapelse, en högklas-
sig linksbana på ren sandjord av bästa inter-
nationella 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 det 
på varje våningsplan finns gemensam dusch 
och wc. Kylskåp finns om du önskar förvara 
matvaror eller dylikt. På övervåningen är det 
ett samlingsrum med soffa och fåtöljer.

Båda byggnaderna ligger i anknytning till 
klubbhus, restaurang, första tee och range.  
I samtliga rum finns tv och trådlös internet-
uppkoppling och som hotellgäst har du tillgång 
till klubbhus som är modernt inrett med 
stora ytor och ljuvlig stämning.

Klubbhuset består av reception, restaurang 
med en härlig terrass, fina konferensmiljöer, 
trendig golfbutik samt bastu och gym. En 
perfekt plats att umgås på efter rundan. Duden 
Golfrestaurang skämmer bort er alla med god 
mat och dryck. De är ju ändå Svenska sprit-
mästare.

SAND GOLF CLUB 
– bo, spela och njut av en anläggning utöver det vanliga
Sand Golf Club öppnades 2005 då ett par entusiastiska entreprenörer 
beslutade sig för att omvandla en gammal potatisåker till en av nordens 
bästa golfbanor.

PMS 574 M

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, MXP Golf
Golfpro ja, www.sandgolfperformance.se

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

Sand Golf Clubb
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I det vackra klubbhuset hittar du reception, 
välsorterad golfshop ansluten till Golfstore, 
restaurang, omklädningsrum och konferens-
lokaler. 

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 tillgäng-
lighet 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

SMÅLAND

På klubben finns allt du kan tänkas behöva 
för din golf. En förstklassig 18-hålsslinga, 
9-håls pay and play bana av hög kvalité, 
träningsområden, nya Callawaybollar på 
ranchen samt en golfshop. 

Passa även på att njuta av en god lunch på 
golfrestaurangen Dragon. Du kan välja att 

sitta inomhus eller på någon av uteplatserna, 
där du tex. kan se inspelet på det vackra 18e.

På området finns 4 stugor för uthyrning 
med sammanlagt 12 bäddar. Det finns även 
15 fina uppställningsplatser med el samt 
dusch och toalett i direkt anslutning. 

SKINNAREBO 
- En trevlig och omväxlande skogsbana
Endast 10 minuters bilresa från centrala Jönköping ligger Skinnarebo 
GK. En golfbana i härlig gårdsmiljö som passar golfare i alla åldrar. 

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
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
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Hösten 2019 påbörjades ombyggnationen av de första 9 hålen på 18-hålsbanan, 
under ledning av Christian Lundin, som är en av Sveriges mest efterfrågade 
banarkitekter. Under hösten 2020 färdigställdes ombyggnationen av de sista 
9 hålen och till säsongsstarten 2021 öppnar klubben upp en bana med nya 
bunkrar, klipplinjer och greenområden som har resulterat i att en redan 
populär och omtyckt bana fått en ny mästerlig design. Under hösten 2020 
byggde klubben även en unik korthålsbana, även den under ledning av 
Christian Lundin, som påminner om banor med linkskaraktär. 

LAHOLMS GOLFKLUBB 
– en komplett pärla på västkusten

Laholms golfklubb som ligger mellan Halm-
stad och Båstad bildades redan 1964 och är 
en av Hallands äldsta klubbar. Klubben har 
idag en 18-hålsbana, en 9-hålsbana, en kort-
hålsbana och en Footgolfbana, som står som 
arrangör för SM 2021 för andra året i rad.

På klubben finns en av Sveriges största 
golfshopar, toppmoderna träningsmöjlighe-
ter och en restaurang som serverar en klassisk 
à la carte-meny, lunch- och pizzarätter.

18-hålsbanan Vallen är en klassisk parkbana 
vackert inbäddad i lövskog runt Smedjeån, 
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 bunkrar, greenom-
råden och variation på golfhålen som gör att 
du aldrig tröttnar på att spela banan.

9-hålsbanan Stegan, som är en fullängdsbana, 
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 utomor-
dentligt komplement till 18-hålsbanan, för den 
som vill spela två varierande banor under en 
dag. Under högsäsong ingår spel på Stegan för 
den som löser greenfee på Vallen.

Korthålsbanan som är byggd av 1st Golf 
Construction som arbetat på banor som Royal 
St George’s, Royal Portrush, Royal County 
Down, Carnoustie, Royal Lytham St Annes, 
Muirfied och Portmarnock är en unik och 
vacker skapelse med hål mellan 40-90 meter. 

Footgolfbanan, som har 18 hål, är en av 
landets absolut bästa footgolfbanor och älskad 
av spelarna.

Golfpaket finns att boka för de som väljer 
att stanna flera dagar med boende i anslutning 
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, Hal-
lands 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 
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. 2021 står vi värd för 
Halmstad Challenge en ny tävling på Svenska 
herrtouren och 2022 är det dags för Annika 
Invitational Europe.

Södra Banan är ett utmärkt komplement 
och är av medlemmarna speciellt högt skat-
tad. 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 attrak-
tionskraft. 

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.

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.

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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Ringenäs golfbana både utmanar spelaren 
och är en visuell delikatess med vackra linjer. 
Bunkerkanter och klipplinjer samverkar med 
vyerna över havet och gör golfrundan till ett 
nöje att spela, oavsett score. Vackraste vyer-
na över det glittrande havet och Tylön i fjärran 
finns på höjden där alla de tre slingorna 
avslutas. Två av de tre avslutningshålen 
spelas nedför mot greener som vaktas av 
vatten och det kittlar verkligen i maggropen 
medan bollen seglar ned mot sitt mål. 

Ringenäs Golfklubb är en anläggning som 
kännetecknas av en familjär känsla, god 
service och härlig atmosfär. Här är det nära 
till allt – hotellet, rangen, banorna, restau-
rangen och inte minst stranden! 

Är du inte trött efter golfrundan, kan du även 
passa på att spela padel eller ta en cykeltur 
längs med Prins Bertils stig som slingrar sig 
längs med havet.

Kvällspostens golfblogg har besökt Ringe-
näs och de har beskrivit anläggningen som: 
”en golfklubb som med rätta kallat sin bana 
för en av Sveriges vackraste”. Med havsutsikt 
från 21 av 27 hål har banan verkligen havet 
som ständig följeslagare. Har du ännu inte 
upplevt Ringenäs Golfklubb är det definitivt 
värt ett besök i år!

Ringenäs erbjuder gäster förmånliga  
paketpriser med boende och middag kom-
binerat med sin golf. 

Antal hål 27
Boende  ja
Restaurang ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Kiosk ja
Padel ja

035-16 15 90
golf@ringenasgk.se
www.rigk.se

Ringenäs Golfklubb

RINGENÄS GOLFKLUBB 
– Som utomlands fast närmare!
Föreställ dig att vakna upp en solig morgon på ett hotell med havsutsikt från 
rummet och 27 vackra golfhål som väntar precis utanför dörren! 

Alla våra hotellrum erbjuder 
en fantastisk vy över havet samtidigt 

som 27 vackra golfhål väntar 
precis utanför dörren. 

”
HALLAND
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Belägna 15 minuters biltur ifrån varandra 
kan Varbergs GK erbjuda två förstklassiga 
men ändå helt olika spelupplevelser. Östra 
banan är en vacker skogs-och parkbana vid 
den trolska Grimsjön. Utmaningen här är 
små ondulerade greener och på sina ställen 
smalt från tee. Västra banan är en bana med 
hedkaraktär och har som signum stora gre-
ener och vajande rödsvingelruff. När det 
blåser på Västra banan blir det en riktig ut-
maning att hålla ihop spelet och komma in 
med ett gott resultat.

På Östra finner ni ett mycket trevligt bo-
ende i familjär och lantlig miljö med 16 
bäddar. Anläggningen erbjuder fina after-

golf-aktiviteter som bastu och biljard. Endast 
ett stenkast bort hittar ni den idylliska sjön 
Grimsjön som bjuder in till sköna kvällsdopp 
och tid för återhämtning. Med bara några 
meter till första tee från hotellrummet har 
du alltid nära till golfen. 

På Västra finns 12 trevliga hotellrum med 
24 bäddar och närhet till allt som hör en 
golfklubb till, restaurang, driving range, 
övningsområde, korthålsbana med 9 hål, 
bastu och 2 nybyggda padelbanor (öppnar 
under maj). I klubbhuset hittar du också en 
av Sveriges största on course golfbutiker.  

Varbergs GK är klubben med dubbel spel-
glädje!

Varbergs Golfklubb har två anläggningar som båda ligger strax 
utanför den Halländska kuststaden Varberg, Västkustens Pärla!  
Två anläggningar – två helt olika spelupplevelser.  
Passa på att utnyttja närheten till Varberg med dess långa  
sandstränder, intressanta historia och rika nöjesutbud.

Varbergs Golfklubb

VARBERGS GOLFKLUBB  
Missa inte!
En kall dryck och något gott att äta  
i eftermiddagssolen på någon av  
uteserveringarna samtidigt som du 
 beundrar inspelen på 18 green.

Antal Hål  18+18+9
Boende Hotell på båda banorna
Ställplatser ja, med el 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  10 på Västra & 10 på Östra, förbo-

kas
Golfvagnar ja
Golfshop  Golfstore Västra, servicebutik 

Östra
Studio: ja, Västra
Range: ja
Övrigt:  2 padelbanor  

på Västra

+46 340 480 380 
info@varbergsgk.se
www.varbergsgk.se
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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 golf-
spelare 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 traditio-
nell svensk golfbana i form av en öppen skogs- 
och parkbana med stor variation, där varje hål 
har sitt eget rum. Banan får betraktas som 

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. 

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 konferensmöj-
ligheter. Avsluta dagen med en avkopplande 
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 Öijared 
Bad och Bastu med pool och varm utomhuskälla.

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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Tjörns GK
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 kustsamhäll-

en, 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, in-
bjuder till rundor med lagom utmaning för 
alla kategorier. 

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
Stenungsund Golfklubb.

Tjörns Golfklubb.

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. 

Banan brukar ofta öppna tidigt på säsongen, 
eftersom det omgivande vattnet hjälper till 

BOHUSLÄN
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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.

Stenungsund GK
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 landningsområ-
den 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.

Orust 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 mil-
jö med 4:ans tee och 8:ans green nästan nere 
vid strandkanten. 

Närheten till det varma vattnet i Västerha-
vet ger möjligheter til l  en lång golf- 
säsong. Under tidig vår och sen höst har 
banan spelkvaliteter som inte många andra 

Orust Golfklubb.

Missa inte!
Den trolska stämningen vid 
broarna över ån.

Antal hål 18 + 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 

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

18-hålsbanan har en teknisk karaktär och 
hålen slingrar sig likt torrlagda farleder 
mellan klipporna. Förstagångsspelaren vet 
aldrig riktigt vad som väntar bakom hörnet.  
Banan kräver observation av vindriktning 

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 
dessemellan välja säkrare klubbor.

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

Skaftö Golfklubb 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.

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 tillsam-
mans med Musselbaren och M/S Märta. Följ 
med på en musselexpedition som tar er ut i 
skärgården och innerfjorden mellan fastlan-
det 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 närva-
rande. 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 oförglöm-
lig 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 his-
toriska 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 Nordeu-
ropa. Även den äldre villan ”Torreby Herr-
gård” 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 ny-
renoverade rum och suiter med golfpaket 
från och med våren 2020. Även nyrenoverad 
restaurang, reception och bibliotek finns på 
entréplanet. 

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

Torreby Slott

Torreby Slott

Torreby kommer att erbjuda 6 lägenheter
med totalt 22 bäddar.

Alla golfpaket är inklusive middag och 
greenfee. 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.

Pris från 1 535 kronor.

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

– öppnar upp för åretruntverksam-
het och blir ett slott i tiden

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 beräk-
ningarna 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 nerv-
kittlande 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. 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 fantas-
tisk mat. 

Börja dagen med en golfrunda på någon 
av de närliggande golfbanorna. Efter golf-
rundan väntar en 4-rätters middag på res-
taurang Mamsell på Stora Hotellet. Utforska 
Fjällbacka med en promenad längs kuller-
stensgatorna 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

FJÄLLBACKA GK 
– Bohusläns bästa golfupplevelse
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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 

Efter totalombyggnation av Södra banan 2018 klättrade den snabbt upp 
till topp-20 på Svensk Golfs ranking. Med en stilfull blandning av brittiska 
och amerikanska influenser är den något alldeles speciellt.

kanterna. 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 kanske 
ha 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

VÄSTERGÖTLAND

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

 Knistad Herrgårds golfbana

KNISTAD HERRGÅRDS 
ENDA ”REGEL”

Vilken typ av golfare är du? 
Den lugna golfaren, den som tar ett slag i 
taget och spelar lugnt och metodiskt rakt 
igenom? Den övertaggade golfaren, den som 
gärna plockar fram drivern trots att det vore 
bättre att slå en järnfemma? Det finns förstås 
många andra kännetecken för en golfare – på 
Knistad Herrgård finns det plats för allihop. 

18-hålsbanan ligger i ett naturskönt läge, 
mitt ute i det västgötska slättlandskapet. Det 
finns gott om tillfällen att både lyckas och 
misslyckas. Kluriga bunkrar, “dåligt” place-
rade vattenhinder och greener som lutar kan 
göra spelet lagom utmanande.

I mitten av anläggningen ligger den ståt-
liga herrgården med anor från 1300-talet. 
Herrgårdens hotell har totalt 165 bäddar, 
fördelade på 76 rum och fyra sviter. Däribland 
en lyxigt inredd golfsvit. 

I restaurangen, som renoverades under 
2020, serveras genuina rätter och menyer 
komponerade av köksmästare Robert Wirdahl 
med bakgrund från bland annat Fredsgatan 
12 i Stockholm. Samtidigt sker ett stort ku-
linariskt arbete i samråd med delägare Steffo 
Törnquist för att ta mat- och dryckupplevel-
sen till nya höjder. 

På Knistad Herrgårds golfbana lägger du 
upp din runda precis hur du vill.

Om du vill slå en mulligan på första tee (och 
kanske ytterligare en på hål 12) – varsågod!

Om du vill spela i hög hatt, rödrutiga 
byxor och med en cigarr i munnen – gör det! 
Om du bara vill spela 9 hål och därefter 
gotta dig i herrgårdens restaurang – ingen 
kommer att hindra dig.

Men det är förstås också fritt fram att 
spela en helt vanlig golfrunda över en klassisk 
poängbogey.

På Knistad Herrgård gäller bara en ”regel”: 
att gästen har roligt. Vad betyder “roligt”? 
Det är helt upp till dig. Släpp loss. Slappna 
av. Njut. Huvudsaken är att du har en trevlig 
stund på Knistad.
     

På Knistad Herrgård är det upplagt för leenden och high fives,  
oavsett hur bra spelet är. Men, det finns en regel som måste följas.

Knistad Herrgård
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. 

Att hantera en kris
När pandemin slog till stod Knistad Herrgårds 
lokaler plötsligt tomma. Efter inhandling av onyttig 
mat och onyttig dryck slogs kloka hjärnor ihop och 
kort därefter påbörjades en renovering av 
restaurangen med personalen som handkraft. 
Sedan dess har Knistad målat och möblerat om och 
dessutom skapat en ny A la cartmeny i ett helt nytt 
restaurangkoncept.

Missa inte!
En gång i tiden var Knistad Herrgård 
självförsörjande med bland annat  
egna djur och mejeri. I dag serverar Knistad vilt 
skjutet av det egna jaktlaget bestående av den 
hungriga duon Dan Persson (VD och delägare) och 
Steffo Törnquist (delägare). 
Och när du väl är på Knistad Herrgård: glöm inte 
att ta del av de läckra ört- och grönsaksodlingarna.

Antal hål 18
Boende ja
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar  ja, förbokas (om de inte är ute 

på golfbilssafari).
Golfvagnar  ja 
Golfshop ja
Studio ja

0500-49 90 00
info@knistad.se 
www.knistad.se



88

VÄSTERGÖTLAND

När du lämnat klubbhusområdet kommer 
positiva överraskningar snart att möta dig i 
form av en lätt kuperat och varierad bana med 
oerhörd skönhet. I horisonten i nordöstlig 
riktning kan man se konturerna av Kinnekul-
le och Husaby kyrka. Omgivningarna är 
mycket vackra och marken är historisk.

Hål nummer 1, 9, 10 och 18 ligger på den 
flacka slätten framför klubbhuset. Hål nummer 
2 och 11 går fram genom en stor förkastnings-
spricka (ravin), som uppstod för ca 400 mil-
joner år sedan. Den femton meter djupa ra-
vinen utgör spår efter landets största kända 
lerskred. De övriga hålen ligger nedanför 
ravinen med utmaningar som vatten och ekar. 
Banans totala nivåskillnad uppgår till 35 
meter.

Banarkitekten Jan Sederholm har verkligen 
lyckats att forma banan efter naturens förut-
sättningar, detta ger alla besökande golfentu-
siaster mycket glädje där både banans under-
bara natur samt utmanande utformning 
tillgodoser alla de önskemål som en golfen-
tusiast kan begära.

Många har överraskats av banans skönhet och höga kvalitet, där  
omsorgsfull skötsel och långsiktigt utvecklingsarbete har skapat en 
högklassig anläggning. Golfbanan omnämns som parkbana, men erbjuder 
en stor variation av naturupplevelser. Här finns allt från öppna landskap, 
träddungar, skog och raviner till vattendammar och mindre sjöar.

Lundsbrunn Golfklubb

Lundsbrunn 
Resort & Spa
Hotell, spa, restaurang och konferens i vack-
ra Lundsbrunn, Skaraborgs egna lilla pärla, 
en del av Västra Götaland. Hotellet med dess 
spa och konferenslokaler ligger vid foten 
av Kinnekulle. Hos oss hittar du allt från 
spaerbjudanden, golfpaket, vandringspa-
ket, weekendpaket och padelpaket. Det 
ska vara mysigt att komma bort och det 
är mysigt att komma till oss!

Idag har den forna kurorten renoverats, 
moderniserats och bytt namn till Lundsbrunn 
Resort & Spa, men kvar finns de gamla bygg-
naderna från förr och inredningen anknyter 
till det gamla, lugnande, läkande i kombina-
tion med modernt, mysigt och levande. 

Golfpaket
Välkommen ut på en ljuvlig runda på Lundsbrunns 
vackra golfbana. 

Efter golfrundan rekommenderas en rofylld 
spaupplevelse där du kan njuta av ett dopp i någon 
av poolerna eller varför inte testa den infraröda 
bastun som effektivt mjukar upp muskler och 
ömmande leder.

Kvällen avslutas i restaurangen där kökschefen 
bjuder på en välkomponerad 3-rätters middag med 
lokala råvaror och smaker för säsongen.
Pris från 1 420:-/pers & dygn.

www.lundsbrunn.se   
0511-571 90

Lundsbrunn Resort & Spa

LUNDSBRUNN GK
– Årets Golfklubb 2021

Antal hål  18 samt en 
 korthålsbana om 9 hål

Drivingrange ja 
Boende  ja, med gångavstånd till 

golfbanan
Spa  ja, på Lundsbrunn Resort & Spa 

med gångavstånd
Husbilsparkering  ja, 24 platser med el och tillgång 

till dusch och toalett dygnet runt
Restaurang  ja, uteservering med kvällssol
Golfbilar  ja, 8 stycken med GPS dvs. 

banguide i skärmar
Golfvagnar ja
Golfshop  ja, med möjlighet till customfitting
Golfstudio  ja, med Högteknologisk 

utrustning såsom Swing Catalyist 
3 DMotion plate, GC Quad samt 
fyra höghastigheters kameror

Golfpro  ja, BalanceGolf center
Padelhall  ja i närheten av golfklubben 4 

stycken banor plus en singelbana
Tel: 0511-575 60   
www.lundsbrunngk.com
Mail: kansliet@lundsbrunngk.com
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Golfbanan har 18 hål och är en kombination 
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 av-
sluta en golfupplevelse.

Hotell Jägmästarflygeln ligger centralt på 

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

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 bluesar-
tister 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
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Billeruds GK
Värmlands näst äldsta golfbana är byggd på 
kulturmark runt Valnäs gård – vackert belägen 
vid Ekholmsjön och med medeltida 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 spelupplevel-
sen 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 GK 
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 
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 samar-
beten 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.

Eda GK 
Eda Golfklubb ligger på en halvö i sjön 
Hugn. 18-hålsbanan har två olika slingor. De 
första nio hålen erbjuder lite smalare skogs-
hål medan de sista nio är mer av parkkarak-
tär. 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 

Billeruds Golfklubb.

VÄRMLAND

Eda Golfklubb

Årjängs Golfklubb.
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Eda Golfklubb

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

Arvika Golfklubb

Missa inte!
Arvika Golfklubb ligger i Västra 
Värmland, mitt emellan Oslo och 
Karlstad.

Antal hål  18 
Boende golfpaket i Arvika
Husbilsparkering ja, med el
Golfbilar ja 
Golfvagnar ja  
Golfshop ja

070-388 41 33
info@arvikagk.com
www.arvikagk.com.

VÄRMLAND

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 tillgång 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.

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

Arvika golfklubb ligger i Västra Värmland med närheten 
till Västkusten och Norge. 18-hålsbanan öppnades för spel 
sommaren 1990 och är idag en av Värmlands mest popu-
lära golfbanor. Det är en lätt kuperad parkbana, ritad av 
banexperten Nils Sköld. Par är 72.

Arvika GK är en komplett golfanläggning med 18 spän-
nande hål, puttinggreener, drivingrange, restaurang och 
golfshop. Anläggningen omges av underbar värmländsk 
natur. Här finns alltid garanterade starttider samt personlig 
och hög service som får dig att känna dig som hemma. Det 
här är en bana som är lika utmanade för ung som gammal, 
nybörjare som proffs. På Arvika Golfklubb är du alltid i 
fokus.

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

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

Årjäng Golfklubb

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

Billeruds 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

Arvika Golfklubb
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Hammarö 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
Hitta hit!
Karlstad Golfklubb ligger cirka 
10 kilometer norr om centrum. 
Följ väg 63 mot Filipstad.

Antal hål 27, plus 9 hål korthålsbana
Boende   ja, golfpaket med flera hotell i 

Karlstad
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-86 63 53
info@karlstadgk.se
www.karlstadgk.se

Karlstad Golfklubb

Hammarö GK 
På Hammarö GK väntar en omtyckt golf-
upplevelse med kvalitet, där hålen upplevs 
som att ”gå i egna rum”. Enligt Svensk Golf 
är hål 18 på Hammarö klassat som ett av 
Sveriges bästa golfhål. 

18-hålsbanan är en omväxlande, lätt kuperad 
skogs- och parkbana med par 71 där framförallt 
de första 13 hålen kantas av vacker värmländsk 
tallskog. Förutom tallarna karaktäriseras banan 
av en handfull platågreener som kan ge riktigt 
intressanta lägen. 

Utmärkande för banan är också den i 
jämförelse tidiga säsongstarten tack vare 
närheten till Vänern. 

Banan är färdigställd av en av Sveriges mest 
erkända banarkitekter, Sune Linde, och öpp-
nades för spel 1991.

Intill klubbhusområdet finns en korthåls-
bana. korthålsbanan är ett passande tidsfördriv 
i väntan på sin starttid eller för att finslipa 
precisionen på inspelen. 

På Hammarö Golfklubbs restaurang ser-
veras du dagligen ett lunchalternativ och à 
la carte. 

Hammarös tränare Filip Andersson får 
höga betyg i medlemsundersökningar och 
sköter utvecklingen av golfspelet på klubben. 
Filip har populära gruppträningar och privat-
lektioner året om.

Bryngfjorden GK
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 be-
byggelsen. 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  
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Bryngfjordens Golfklubb.

 
 
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 Bryngfjordsan-
dan. En anda som genomsyrar all verksam-
het. 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 tillgäng-
lighet på alla plan och ständig förbättring 
gör Bryngfjorden till en personlig bana med 
höga ambitioner.

Karlstad GK
Karlstad Golfklubb – en golfanläggning i 
mästarklass. 
Karlstads GK är Värmlands största golfan-
läggning och här finns något för alla, ung 
som gammal, nybörjare som proffs. Karlstad 
GK erbjuder tre 9-hålsslingor som kombine-
ras till en 18-hålsbana, en 9-hålsbana samt 
Solslingan som är en unik och kanske en av 
Sveriges finaste korthålsbanor. Alla slingor är 
av en klassisk skogs- och parkkaraktär i un-
derbar natur och miljö. Utöver banorna erbjuds 
här fantastiska övningsområden som en upp-
lyst range för träning sent in på kvällen, samt 
övningsområde där du kan finslipa de längre 
inspelen. På klubben finns även en välsorterad 

golfshop, en av Sveriges största, på anlägg-
ningen. Abbes Golfkrog är en uppskattad 
mötesplats där det serveras både lunch, fika 
och middagar. Klubben har offensiva fram-
tidsplaner och utvecklas hela tiden. Karlstad 
GK har genom åren arrangerat flera interna-
tionella tävlingar och fostrat många duktiga 
spelare. Bland annat Anders Forsbrand har 
lagt grunden här och klubben har flera  
aktiva elitspelare, däribland Jenny Haglund 
samt Filippa Möörk som till exempel spelar 
på Europatouren. Fredrik Eliasson och Oscar 
Hertzberg är ett starkt tränarteam som ska-
par fantastiska möjligheter för medlemmar 
och gäster att utveckla sitt golfspel.

Starttider 
på dessa tre 

klubbar bokas i 
Sweetspot app
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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 
slå över för att pricka greenen på det sextonde 
hålet, ett korthål där många matcher avgjorts.

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

Karlskoga Golfklubb 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. 

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
3-4 juli, Mosjö ....................Äkta Makar/Sambor

3-4 juli, Gustavsvik ..........ÄM/S 100+

3-4 juli, Kårsta ...................ÄM/S  120+

6-7 juli, Degerfors ............Far/son 

6-7 juli, Karlskoga .....................Två generationer mixed

6-7 juli, Karlskoga ............Mor/dotter 

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

9-11 juli, Lannalodge .....D30, D50 

9-11 juli, Kårsta .................D60

10-11 juli, Kårsta ..............D70

9-11 juli, Kumla ................H30

9-11 juli, Lindesberg .......H40

9-11 juli, Mosjö .................H50

9-11 juli, Askersund .........H60

9-11 juli, Nora ....................H70

9-10 juli, Nora ....................H75

9-10 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 uppde-
lade 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 2021
– i Örebros golfdistrikt 3-11 juli
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Missa inte!
Från Valborg till oktober erbjuder 
Lannalodge mycket populära 
golfpaket. I dessa ingår 18-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 variations-
rik 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 
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.

Lannalodge är en privatägd golfanläggning och rankas som 
en av Sveriges bästa golfresorts.

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 centrum. Restaurang Golfbiten har både 
lunch och à la carte med hög servicegrad i 
trivsam miljö. Golfklubben är en komplett 
åretruntanläggning med fantastiska möjligheter 
för aktiv fritid med golf, padel, cykling, (flug) 
fiske, vandring, längdskidåkning, med mera.

”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.

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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LANNALODGE GOLFRESORT 
– fullserviceanläggning
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greenfee-
rabatt!

Alltid 20% rabatt på Askersunds Golfklubb för medlemmar 
i Mitt Dormy. Gäller alla i bollen, alla dagar.

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
Studio ja

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 ljummen 
sommarkväll när solens mjuka strålar  
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.

Här finns två fräscha padelbanor, en nybyggd 
svingstudio och ett trivsamt klubbhus, där du 

kan njuta av god mat och dryck på den här-
liga terrassen med golfbanan och norra  
Vättern som fond. Numera har klubben också 
en modern och generös uppställningsplats 
för husvagnar och husbilar – och både klubb-
hus och första tee är bara en lite pitch bort.

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.

ASKERSUNDS GOLFKLUBB 
– Skönheten med Vättern som granne 

ÖREBRO LÄN
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Ombergs Golf Resort

Missa inte!
Nytt hotell står klart våren 2022, 
4 våningar, 34 rum varav 3 sviter 
med storslagen utsikt över Vättern.
Ny konferensanläggning 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 vindsvepta 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 en avkopplande relaxavdelning med bastu, 
bar och bubbelpool. Vi bygger dessutom ett 
nytt hotell, med 34 rum, som står klart 2022. 
Ett uppfriskande 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 husmans-
kost till lunch och 3-rätters till middag. I 
augusti får du inte missa de färska och ny-
upptagna 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 ut-
maningar 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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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. Landeryds GK är även 
en återkommande arrangör till tävlingar på  
MoreGolf Mastercard Tour. En proffstävling för 
herrar som 2021 återigen spelas på Vesterby. 

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 parkland-
skap mot klubbhuset. Från backtee håller 

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. 

banan mästerskapsmått och från klubbtee är 
den ett utmärkt test på ditt handicap.

Vesterby har etablerat sig som en av Öster-
götlands mest omtalade och uppskattade 
golfbanor. Intresset för banan, boendet,  
relaxen, restaurangen och olika evenemang 
är på topp. Läget är underbart i en av Öster-
götlands vackraste delar, nära till sjöarna 
Stora och Lilla Rängen och ett unikt ekland-
skap 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 konferensgäs-
ter. 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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MAURITZBERG
– golf i attraktiv slottsmiljö
På Mauritzberg har du möjligheten att spela en utmanande och  
lättpromenerad golfbana i vackra natursköna omgivningarna med  
ett slott från 1500-talet vid Arkösunds skärgård.

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

För de som kommer landsvägen ligger 
anläggningen en och en halv timme söder om 
Stockholm och 25 minuter från Norrköping. 
Det vackra och trivsamma slottet erbjuder 
kungligt boende i 18 rum. För grupper är de 
två lodgevillorna med fyra rum per villa 
mycket uppskattade. Gästhusen med sex 
bäddar och självhushåll är populära för familjer 
eller goda vänner, inte enbart för de som vill 
spela golf utan även för de som vill upptäcka 
Vikbolandet, Söderköping, Norrköping och 
Kolmårdens djurpark.

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

Banan växer i popularitet år för år både 
bland besökande och medlemmar. Tävlingar 
och andra arrangemang på klubben är öppna 
för alla. Flertalet nationella tävlingar och 
finaler har spelats på banan de senaste åren. 
2020 spelades finalerna i SGF Senior Tour 
både för D50-60 och H60 på Mauritzberg. 
Hans Bäckström uttalade sig som represen-
tant för spelarna och SGF om arrangemang-

et på följande sätt: ”Vi fick spela en fantastiskt 
fin bana, övernattade på slottet med middag 
både torsdag och fredag kväll. Allt kan bara 
sammanfattas i ett enda ord. Suveränt!”.

Hål 4, ett par 3 med 151 meter, klassas som 
18–håls banans ”signaturhål”. Greenen ligger 
inbäddad i en grönskande dal och greenom-
rådet ligger på en halvö omgärdad av vatten 
och en bunker.

Mauritzberg Slott & Golf är idag en träff- 
punkt, ett golf- och konferenshotell, ett natur- 
och kulturområde samt en golfanläggning.

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

Antal hål  18
Boende  ja, golfpaket i slott, lodgevillor, 

gästhus
Husbilsparkering  ja
Båthamn ja
Bastu  ja
Restaurang ja, bistro och slottsrestaurang
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 30

Golfen 011-444 69 00 
Hotellet 0125-501 00 
golf@mauritzberg.se 
service@mauritzberg.se 
www.mauritzberg.se

Mauritzberg

Golfpaket
Golfpaketen på Mauritzberg är både populära och 
attraktiva på grund av att man kan bo fint, äta 
gott och spela golf i en vacker Slottsmiljö vid 
havet. Priserna på golfpaketen varierar beroende 
på beläggningen och tidpunkten under säsongen. 
De olika betalvillkoren gör att du själv kan välja att 
betala när det passar dig bäst. För information och 
bokningar besök boka.mauritzberg.se.

GREENFEE
Från och med 2021 bokas starttider på 
mauritzberg.se och i appen Sweetspot (ladda 
gärna ner den). Som golfpaketen så har 
starttiderna olika priser beroende på beläggning-
en och om det är en mer eller mindre attraktiv 
speltid. Samtidigt erbjuds du möjligheten att välja 
mellan att betala greenfee, med rabatt, i förskott 
eller med ordinariepris på plats.

Mauritzberg Slott

Mauritzberg Slott
– Bråvikens pärla
Hur många gånger har du drömt om att 
vakna upp i ett kungligt rum på ett slott från 
1500-talet? Att i gryningen kunna ta en 
promenad till slottsbryggan för att se solen 
gå upp i horisonten. Bli serverad frukost i 
en salong innan första utslaget på slottets 
egen golfbana? Eller bara ta det lugnt och 
leva slottsliv med eftermiddagskaffe och en 
oförglömlig middag?

Allt detta är möjligt på Mauritzbergs Slott, 
som ligger ståtligt beläget på Silverklippan 
vid Östersjön och i Norrköpings kommun. 
Bara en och en halv timme med bil från 
Stockholm och med närheten till tre flyg-
platser (Norrköping, Skavsta och Linköping). 
Mauritzberg är en komplett anläggning med 
58 bäddar, kapell, slottsrestaurang och bistro, 
en 18-hålsbana, marina och tomter för se-
mester- och åretruntboende.

Ta tillfället i akt och besök Mauritzberg 
för att njuta av maten, naturen, golfen, om- 
givningarna, utsikten... Ja, för att bara ”vara”.

ÖSTERGÖTLAND
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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, 
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 restau-
rangens altan och blicka ut över det artonde 
hålet. 

Finspångs Golfklubb är mest känd för 
Liselotte Neumann som var den första svens-
ka som vann en Major.

Klubben anordnar varje år en pro-am i 
augusti/september med svenska herreliten.

Finspångs Golfklubb erbjuder en golfbana med 27 hål av olika karaktär i en trivsam miljö.

FINSPÅNGS GOLFKLUBB 
– den tillgängliga klubben med närhet till allt

ÖSTERGÖTLAND
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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, 8
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceshop
Studio ja

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

Finspångs Golfklubb
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Visby Golfklubb

Visby Golfklubb bildades 1958 och har 
sedan starten lockat golfande turister från 
världens alla hörn.

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

Visby Golfklubb är en seasidebana med 
linkskaraktär. Närheten till Östersjön är så 
påtaglig att du ser havet från banans samt-
liga 27 hål. Avslutningen är lika magnifik 
som spektakulär. 18:e hålet är ett par 5 längs 
med stranden till ett greenområde precis vid 
strandkanten och bara några få meter från 
restaurangens uteservering. 

2009 öppnade banan upp efter en renove-
ring signerad av Pierre Fulke och Adam 
Mednick och har hyllats sedan dess. 

”Ni vet den där frågan om vilken bana 
man vill spela resten av sitt liv. Det här är en 
sådan bana!”, säger Patrik Sjöland, Europa-
tourvinnare. 

VISBY GK 
- numera rankad bäst i Sverige av Svensk Golf
Rosor, ruiner, pittoreska gränder och kulinariska upplevelser. 
Visby och Gotland erbjuder även en golfupplevelse utöver det 
vanliga. 20 minuters bilfärd söder om Visby hittar du Kronholmen 
och Visby Golfklubb.

GOTLAND

Missa inte!
I senaste rankingen från 
Svensk Golf som gäller 2020-21 
avancerade Visby GK till första plats.
”The Rolex World’s Top 1000 Golf Courses” 
anser att banan tillhör topp 300 i världen.

Antal hål  27
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 15
Golfvagnar  ja, 100
Golfshop  ja
Studio  ja
 

0498-20 09 30
info@visbygk.com
www.visbygk.com
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NJUT AV GOLF PÅ GOTLAND

Boka på gumbalde.se/paket

Från 2695 kr

Skönheten och närheten bidrar till upplevelsen på denna anläggning där 
vår välskötta och vackra parkbana är en central del av upplevelsen med 
sina vattenhinder, vita broar och gamla träd.

På Gumbalde Resort är allt nära och sådär lite extra trevligt för paret eller 
kompisgänget. Ni bor i helt nyrenoverade Superiorrum praktiskt taget vid 
första tee och efter rundan kopplar man av i loungebaren eller spelar padel 
innan kvällen avslutas i Gårdskrogen.

Välkomna till en härlig golfupplevelse på Gumbalde Resort!

Golfpaket Weekdays 2 nätter – från 2 695 kr/person, gäller söndag – torsdag,  4/4-31/10 (ej v. 27-32), resa med 
Destination Gotlands färja ink bil, 2 hotellnätter, del i dubbelrum Superior, 2 greenfee på Gumbalde,1 tvårätters 
middag.

Golfpaket Weekend, 2 nätter – från 3090 kr/person, fredag – söndag, 4/4-31/10 (ej v. 27-32), resa med Destination 
Gotlands färja ink bil, del i dubbelrum Superior, 2 greenfee på Gumbalde, 1 tvårätters middag.

Spela golf på Gotland tillsammans med vännerna och få en härlig 
golfupplevelse! Med Destination Gotlands moderna färjor reser du till 
Gotland på bara tre timmar från Nynäshamn eller Oskarshamn.
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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 
vatten 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 såväl 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  
anläggningarna 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 drömstu-
gor 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 se-
mester. 

På anläggningen finns Gotland Sports 
Academy med Sportcenter där du kan hyra 
mountainbike-, landsväg- och standardcyk-
lar, 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

SPORT-HÄLSA-AKTIV FRITID

GOTLAND
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GOTLAND

När Golfklubb

På När Golfklubb spelar du golf i en av-
slappnad och trivsam miljö, full av bygdens 
gemensamma historia. Området är dessutom 
rikt på både flora och fauna samt fornläm-
ningar från en svunnen tid. Klubbens histo-
ria är inte lika gammal men nästa år firar 
man 35-års jubileum.

Golfbanan i När är en havsnära hedbana, 
där såväl vinden som det karga gotländska 
landskapet berikat med örter, enbuskar och 
vindpinade tallar bidrar till din upplevelse. 
Banans ursprung kan tillskrivas ”Galtungs-
Lasse”, vars ursprungliga sex hål anlades i 
”Hästhagen”, det som idag utgör merparten 
av de första nio hålen. 

Då man puttat ut på hål nio, passerar man 
lägligt klubbhuset och beger sig ut på banans 
avslutande hälft som är en härlig blandning 
av gamla och lite nyare hål, flera med närhet 
till havet. Det avslutande hålet, ”Home” 
spelas på klassiskt manér med klubbhuset 
placerat i fonden. Där bör man med fördel 

avrunda den ”Närska” upplevelsen med en 
välsmakande måltid på Restaurang Fransan.   

Den avslappnade atmosfären som hela 
tiden infinner sig på När GK inbjuder även 
till träning, både för den inbitne golfaren 
samt den som vill prova på detta underbara 
spel. Klubben erbjuder ett övningsområde 
med drivingrange, korthålsbana och övnings-
greener, där alla är välkomna, samt kurser 
för de som vill utveckla sitt golfspel.

Det nära läget till Östersjön skapar opti-
mala förutsättningar för en lång golfsäsong 
och endast enstaka frostnätter hindrar från 
att spela golf på årets alla dagar. 

De olika golfsäsongerna kan ge många fina 
upplevelser för alla typer av golfare. Tidig 
vår får du lättnad om du råkar slå snett och 
hamna bland några av de vackra och frid-
lysta orkidéer som växer vilt längs banan. En 
oktoberrond när nordosten ligger på från 
havet är en rejäl utmaning även för den 
riktigt duktige golfaren. På sommaren gör 

de många soltimmarna att greenerna blir 
hårdare och ökar kraven på inspelens precision. 

Kort sagt, När GK är en klubb och en bana 
som verkligen får dig att känna att du är på 
Gotland.

NÄR GK 
– en gotländsk golfupplevelse
På öns sydöstra hörn ligger en alldeles speciell golfklubb där du 
kan uppleva hur det är att spela golf på Gotland - på riktigt.

Antal hål 18
Boende  ja, sju stugor  

av enklare slag
Husvagnsparkering ja, med el
Spa/gym Bastu
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0498-49 23 20
info@nargk.se
www.nargk.se
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VÄSTMANLAND

I somras invigdes Frösåker Hotell Anno 
1800 i en drygt 200 år gammal anrik sten-
ladugård. Det som tidigare använts som garage 
för arbetsredskap är nu ett toppmodernt hotell 
med 18 smakfullt inredda rum. I samma 
stora byggnad finns också reception och om-
klädningsrum, samt den ”nygamla” restau-
rangen som från och med i år drivs i egen regi.

Restaurangen fräschas nu upp och byggs 
ut. Tanken är att servera mat med rena höga 
smaker. Klassikerna kommer att ges den 
kärlek de förtjänar, samtidigt som det kom-
mer att erbjudas spännande instick av rätter 
från olika delar av världen. 

Utanför restaurangen byggs en ny, inglasad 
servering i söderläge vilket innebär möjlig-
heter att servera fler gäster, samt att ha öppet 
sent på kvällen och längre in på hösten.  

En trappa upp blir det en takterrass med 
bedövande vacker utsikt över Mälaren och 
inspelet på hål 16 och 18. På övervåningen 
kommer omklädningsrummen att renoveras 
och det blir en ny relaxavdelning. 

Högsta prioritet på Frösåker är alltid skötsel 
och utveckling av den vackra och omtalade 

banan. Bland annat har 45 bunkrar byggts 
om, vilket i sin tur skapat flera helt omgjorda 
greenområden. Även några av teeområdena 
har flyttats och renoverats. Under vintern 
har all bevattning vid greenerna bytts ut 
vilket innebär mer kontrollerad green-
bevattning som gynnar gräset. 

Men det är inte bara banan som utvecklas 
och förbättras. Padelbanor och en stor event-
hall är nya inslag. Och för några år sedan 
invigde man Sveriges förmodligen bästa 
korthålsbana med linkskaraktär.

Till 2021 byggs rangen om. Det blir nya 
mattor och bollar, en del av rangen får tak 
med uppvärmning. Vidare är den långsiktiga 
planen  att skapa en fairwaykänsla i mitten 
med två olika klipphöjder och ett antal nya 
målgreenera att sikta mot. 

Golfshopen flyttar från receptionen ner 
till rangen där en av Sveriges mest meriterade 
golftränare, Matz Evensson, driver sitt mo-
derna Titleist Fitting Center. Matz har all den 
senaste utrustningen för att erbjuda den 
bästa ”Custom fitting”.

På Frösåker är det svårt att inte trivas. 

Golfen är i centrum och banans skick och 
layout lämnar inget övrigt att önska. Utma-
ningar finns så det räcker, då fler av hålen 
spelas längst med Mälaren.

Bekväma smakfulla rum, relax och en 
genuin restaurang tar väl hand om trötta 
spelare efter dagens runda.

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, 15 dubbelrum, 3 sviter samt 
en exklusiv våning för 8 pers. 
och en lägenhet för 4 pers. 

Husbilsparkering  ja, 6 platser
Restaurang  ja, med stor uteservering 
Relax  ja
Golfbilar ja, 15 
Golfvagnar  ja 
Golfshop  ja 
Studio  ja 

021-30 96 00 
bokning@fgcc.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. 1995 kr
Välkommen att skicka din bokningsförfrågan till bokning@fgcc.se

Förra året utsåg Sveriges Golfjournalister Frösåker till ”Årets Golfklubb”,  
med motiveringen; ”En anläggning i ständig förändring och förbättring”.
Till säsongen 2021 lever Frösåker verkligen upp till den beskrivningen när  
man presenterar mycket nytt, uppdaterat, förändrat – och framför allt  
förbättrat – på anläggningen som är naturskönt belägen vid en Mälarvik  
strax utanför Västerås.

FRÖSÅKER GOLF 
& COUNTRY CLUB  
– härligt belägen vid Mälaren
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VÄSTMANLAND

Femton av hålen ligger i Västmanland och 
tre ligger i Uppland. Efter spel i parklandskap 
svänger de sista nio hålen in i skogen där 
avslutningen framförallt hål 14-18 är magni-
fika med vacker rensad skogsmiljö, stenlagda 
vattendrag och spänning ända till slutet. 

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 1 395 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

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

Gör som Europaproffsen, spela på en av Sveriges bästa 
banor på Robert Karlssons hemmaklubb!

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 kompis-
gänget 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 lantbruksgård 
men förvandlades till en golfbana år 1999. År 
2017 tog ett nytt team över driften och desti-
nationen 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 sam-
arbete med en av Sveriges mest ledande ban-
arkitekter – 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 le-
dande 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 köksmäs-
tare 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, 17 rum,  
  52 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 välsor-
terad golfshop. Alldeles intill klubbhuset 
ligger åtta moderna och välutrustade uthyr-
ningslodger, 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

SÖRMLAND

På Kallfors kan du både spela golf, sova och 
konferera. På anläggningen finns ett person-
ligt 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. 

Helheten på Kallfors är svårslagen där det 
numera även finns en padelbana, motions-
slinga och ett utegym. Den familjära känslan 

skapar en väldigt trivsam atmosfär som gör 
din vistelse på Kallfors komplett. 

Tidigare har man visat att banan håller för 
tävlingar på den svenska touren. Spelytorna 
och kringytorna sköts med perfektion, design-
mässigt 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 North 

Course samt South Course, en öppen parklik-
nande bana av mästerskapskaraktär. 

Förutom de två högt rankade 18-hålsba-
norna av olika karaktär erbjuder klubben en 
padelbana och ett boende av hög klass på 
Vidbynäs Gård & Konferens. I golfklubbens 
restaurang, Vidbynäs Kök & Bar, kan du 
stilla din hunger med olika kulinariska 
matupplevelser.

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
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Nytt för 2021 är en helt ny topprenoverad 
driving range designad av Johan Benestam. 
Rangen har bollar och mattor av högsta 
kvalitet samt grästee. Dessutom sju platser 
under tak. Det finns fyra greenområden 
med bunkrar att sikta på. I anslutning till 
rangen byggs också en studio utrustad med 
TrackMan och simulatorer. 

Under golfsäsong nyttjas studion till lek-
tioner, men under vintern är den boknings-
bar för att spela simulatorgolf på Pebble 
Beach eller andra världsbanor.

Drottningholm var under många år den 
stora mästerskapsbanan i Sverige. Den för-
sta stora tävlingen var Volvo Open 1970 där 
Jack Nicklaus blev tvåa ett slag efter segraren 
Jean Garailde. 1973 spelades Scandinavien 
Enterprise Open för första gången, vilket 
under 70-80- och 90-talen följdes av ytter-

ligare sju SEO/Scandinavian Masters. Den 
senaste stora tävlingen som spelades på 
klubben var HP Open 2003 där Annika 
Sörenstam slutade trea efter Sophie Gus-
tafsson och Suzann Pettersen.

Efter renoveringen som genomfördes 2010-
11 bevarades den vackra och ursprungliga 
hålsträckningen. Med sin nya layout har 
klubben fått ett nytt vackert ansikte som 
verkligen förhöjer golfupplevelsen.

Med avrinningsområden runt greener, 
välplacerade bunkrar på fairway och runt 
greener får golfaren planera sin golf. För-
ändringen att skapa en golfbana där det är 
spelskicklighet och inte längd som gäller är 
fulländad.

Efter renoveringen avancerade klubben 
rejält på rankingen av Sveriges bästa banor. 
I den senaste rankingen från Svensk Golf 

2020 ligger klubben på plats 13 i Sverige och 
plats 3 i Stockholm.

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

KUNGL. DROTTNINGHOLMS GK 
– fortsätter utvecklas

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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STOCKHOLM

I vacker och lugn roslagsnatur ligger Åkers-
bergas omväxlande bana av park- och skogska-
raktär. Banan bjuder på en annorlunda in-
ledning 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 bre-
dare och av parkkaraktär. Banan är väldigt 
omväxlande och rolig att spela. 

En kul och annorlunda upplevelse på Åkers-
bergas 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 full-
ständiga rättigheter.

Endast 25 minuter norr om centrala Stockholm ligger en riktig pärla!

ÅKERSBERGA GK 
– Stockholms naturskönaste golfbana

Visste du att!
Åkersberga Golfklubb har renoverat  
alla sina bunkrar till säsongen 2021.

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

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.

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 golfupp-
levelse.

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

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 
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STOCKHOLM

TÄBY GOLFKLUBB
– En pärla vid Vallentunasjöns västra strand 

En kulturbygd med synliga traditioner  
från 1000-talet. Banan innehåller några av 
Stockholmsområdets vackraste golfhål. Det 
är en attraktiv klubb för greenfeegäster och 
företagsspel. En av landets bästa juniorverk-
samheter med över 400 aktiva ungdomar 
finns här.

Banan är ritad av Nils Sköld och byggdes 
under åren 1969–1972. Hans ambition var 
att skapa banan helt efter naturen och vi fick 
en kuperad, vacker och karaktärsfull bana. 
Banan är inte speciellt lång men den ställer 
stora krav på att spelaren kan planera sin golf 
på ett strategiskt sätt. Greenerna är ondule-
rade och uppfattas ofta som snabba. Efter 
den lite krävande backen uppför 12:ans par 
5 hål vänder banan tillbaka och de sista 5–6 
hålen spelas i underbar miljö invid Vallen-
tunasjön. Hål 15 är en kort par 4 på knappa 

300 meter, dogleg vänster där inspelet spelas 
mot en green med sjön i bakgrunden.

Ända sedan starten har det investerats 
mycket i banan. De senaste åren, bland annat 
en helt ny och moderniserad bevattningsan-
läggning, nya tees med fler utslagsmöjlig heter 
på varje hål som passar olika typer av spelare. 

Trots att klubben ligger mitt ute på landet 
så ligger den på samma gång väldigt nära. 
Det tar ca 25 minuter med bil från både 
Norrtull och Arlanda. 

Klubben har alltid prioriterat ungdoms-
verksamhet. Knattelägret under midsom-
marveckan är en institution. Det har genom 
åren fostrats många duktiga golfare av våra 
utbildade tränare. Jesper Parnevik och  
Caroline Hedwall är några exempel.

Täby Golfklubb ligger i en vacker miljö med enastående sjöutsikt – På en egen liten halvö.

Hitta hit!

Antal hål   18 + 5 hål  
korthålsbana

Husbilsparkering  ja, med el. Förbokas
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, efter hål 9
Golfbilar ja, förbokas
Hyrvagnar ja, ingår i greenfee
Driving range  ja, en pollett ingår i greenfee
Golfshop ja
Studio  ja, med Trackman & custom 

fitting www.teeview.se

08–510 23261
www.tabygk.se 
receptionen@tabygk.se             

Täby Golfklubb
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Bro Hof Slott GC har en tydlig målsättning; 
att erbjuda en fulländad golfupplevelse i 
världsklass, varje dag. Det erbjuds framförallt 
genom två fantastiska banor med den utma-
nande mästerskapsbanan The Stadium Course 
i spetsen. The Stadium Course rankas konti-
nuerligt högt på listor inte bara i Norden och 
Europa, utan i hela världen. Den andra banan 
heter The Castle Course och är lite kortare 
och trixigare men i samma fantastiska skick 
som systerbanan. Förutom banorna erbjuds 
även ett träningsområde i världsklass, ett 
pampigt slott som klubbhus, trevliga om-
klädningsrum och en riktigt bra restaurang. 
Under hösten och vintern 2020 har det största 
förändringsarbetet sedan starten pågått. 
Totalt har klubben satsat tio miljoner kronor, 
varav tre miljoner på The Castle Course och sju 
miljoner på flaggskeppet The Stadium Course.

Stadium & Castle
The Stadium Course är en utmanade lake-
side bana och känslan är verkligen att man  
beträder en golfarena, precis som namnet 
beskriver. Banan karaktäriseras av breda 
fairways, stora välplanerade bunkrar och 
mycket vatten. Banan kan spelas från fem 
olika tee och vinden är nästan alltid i spel. 
Från svart tee får även proffsen kämpa!

The Castle Course är precis som The  
Stadium Course ritad av Robert Trent Jones 
Jr men har en helt annan karaktär. Banan är 
byggd med samma höga kvalitet fast är lite 
kortare och har smalare fairways. Banan har 
en växlande karaktär av park och skog med 
inslag av linkskänsla. Bunkrarna är små och 
utmanande men det finns också stora waste 
areas som utmanar spelarna.

STOCKHOLM

BRO HOF SLOTT
– en fulländad golfupplevelse

Bro Hof Slott

Missa inte!
Boka både The Stadium Course 
och The Castle Course vid samma 
tillfälle för 2 800 kronor (vardagar) 
 3 200 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, 
Almarestäket och Bank 
Hotel

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 
reception@brohofslott.se
www.brohofslott.se

Tävlingsschema 2021
J.Lindeberg 28/5  – The Stadium Course
Bro Hof Ladies Masters 18/6  – The Stadium Course
Summer Week 5-6/7 & 8-9/7 –  The Stadium Course och  

The Castle Course
Camper Invitational 26-27/7  –  The Stadium Course och  

The Castle Course
Black Tee Challenge 10/8  – The Stadium Course
Titleist/Footjoy 20/8  – The Stadium Course
Galvin Green TBA  – The Stadium Course
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Tävlingsschema 2021
J.Lindeberg 28/5  – The Stadium Course
Bro Hof Ladies Masters 18/6  – The Stadium Course
Summer Week 5-6/7 & 8-9/7 –  The Stadium Course och  

The Castle Course
Camper Invitational 26-27/7  –  The Stadium Course och  

The Castle Course
Black Tee Challenge 10/8  – The Stadium Course
Titleist/Footjoy 20/8  – The Stadium Course
Galvin Green TBA  – The Stadium Course 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.

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.

 
I augusti 2007 påbörjades en totalrenovering 
av 18-hålsbanan – greener, tees och fairways. 
Renoveringen stod helt klar till säsongsöpp-
ningen i maj 2010. Klubben har använt sig 
av den absolut senaste teknologin vad gäller 
dränering, bevattning, avrinning och upp-
byggnad av greener, fairways och tees.

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.

Det gör att greenfeegäster och medlemmar i 
Upsala Golfklubb har tillgång till en bana 
som bara kommer att bli bättre med åren. 
Många spår att framtidens Upsala Golfklubb 
kommer att bli en av de bästa i Mälardalen, 
kanske i hela Sverige.

 
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. 2020 arrangerade 
klubben EM Ladies Team Championship med 
lovord från Svenska guldmedaljörerna ”den 
bästa EM bana vi någonsin spelat”. I juli 2021 
kommer klubben att arrangera LAG SM för 
herrar. 2013 blev Upsala Golfklubb, som 6:e 
klubb i Sverige, GEO-certifierad (Golf En-
viroment 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, 13
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

018-46 01 20  
info@upsalagk.se 
www.upsalagk.se

Upsala Golfklubb

UPPLAND
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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 under-
hållen och har flera utmanande hål med både 
vatten och bunkrar att ta hänsyn till. I an-
slutning 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 coursegolfshop-
par, 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 golfsimu-
latorer 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 arrangerat Europatouren 
för Handigolf vid tre tillfällen.

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

Söderby Golf

Hål 18 Söderby.
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Söderby Golf Lodge

Edenhof Golf 
18-hålsbanan på Edenhof Golf är designad 
av den svenske golfbanearkitekten Sune 
Linde. Banan är av mästerskapskaraktär och 
har 18 mycket spännande och utmanande 
hål med omväxlande karaktär. 

Inom anläggningen finns också en mycket 
fin 9-hålsbana där alla som vill kan få 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 klubbhus, 
med bra restaurang, shop och omklädnings-
rum.

Båda banorna på GolfUppsala, Söderby & 
Edenhof bokas numera på Sweetspot

Söderby 
Golf Lodge 
Mitt emot Söderbys klubbhus ligger det 
nya golfhotellet Söderby Golf Lodge. Ho-
tellet består av nio 4-bäddslägenheter där 
du kan boka mycket prisvärda golfpaket 
med boende, golf och middag.

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

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

GOLFPAKET 2021
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.

Hål 18 på Edenhof.

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 inomhushall 

med golfsimulatorer
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 30
Golfvagnar ja,  120
Golfshop  ja, en av Sveriges största 

oncourseshoppar
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

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
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Öregrunds Golfklubb 

Klubben med ett fantastiskt läge mellan Roslagspärlorna Öregrund 
och Östhammar. 

Öregrunds Golfklubb ligger i Roslagens vack-
ra 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.

Nytt för i år är 2 st Padelbanor för att möta 
den väldigt populär sporten och det går 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 nyrenoverade 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, 10
Golfvagnar  ja
Golfshop ja, Golfstore

0173-324 50
info@oregrundsgk.com
www.oregrundsgk.com

UPPLAND
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FALUN BORLÄNGE GK

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 GK bildades 1955 och är 
den näst äldsta golfklubben i Dalarna, samt 
en av de femtio äldsta i landet.

Banan är en högklassig park- och skogs-
bana, som ligger mitt mellan Falun och Bor-
länge i byn Aspeboda, därav namnet på  
anläggningen, Aspeboda Golf. 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.

Ny golfstudio och tak över ett antal platser 
på rangen, byggs och klart till i år 2021

Klubben har genom åren fostrat storspe-
lare som Mimmi Hjort och Daniel Chopra.

Falun Borlänge GK har också stått som 
vinnare i Lag-SM 2005 för herrar på hem-
maplan, samt varit värdklubb för PGA Ladies 
European Tour.

Aspeboda Golf är värt ett besök, varför inte 
boka in den trevliga Golfveckan v29.

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 utma-
nande 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 duk-
tiga Pro dig gärna att hitta rätt utrustning 
som provas 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.

LEKSANDS 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

Leksands Golfklubb



120

Fjällen. Ordet målar upp bilder på branta 
backar, snötyngda granar och porlande bäck-
ar. Är det verkligen möjligt att spela golf på 
samma plats? Ja, det är det faktiskt. På Idre-
fjällens golfbana hittar du några av Sveriges 
vackraste fairways, en utmanande och om-
växlande 18-hålsbana där strategiska utslag 
kan vara bättre än att slå långt.

– Idrefjällens golfbana har få medlemmar 
och därmed mestadels greenfee-gäster, berättar 
Anna Wickberg som är ansvarig för golfbanans 
administrativa verksamhet. Vi får genomgå-
ende mycket höga betyg från våra gäster och 
vårt signum är att alla känner sig välkomna. 
Dessutom erbjuder Idre med omgivning en 
mängd andra aktiviteter som gör upplevelsen 
ännu bättre. Och en enastående, mäktig natur.

Något för alla 
Att ta med familjen eller kompisgänget  
på en golfweekend kan innebära kompro-
misser om inte alla i sällskapet vill spela 
golf. Välkommen till Idre Fjäll säger vi! Här 
finns en mängd aktiviteter så den som inte 
intresserar sig för golf kan sannerligen roa 
sig ändå. Idre fjäll erbjuder höghöjdsbana, 
forsränning, en fäbodvall med ulliga får och 
otaliga cykel- och vandringsleder. Här kan 
du uppleva fjället till häst och spana efter 
björn när du vandrar till Städjans topp. I 
närområdet hittar du Njupeskär, Sveriges 
högsta vattenfall och Grövelsjön med sina 
omtalade vandringsleder. I samhället Idre 
några kilometer bort finns affärer och res-
tauranger.

Inget för den bekväme
Om du föredrar en golfrunda i lätt terräng 
och utan överraskningar är kanske inte 
Idrefjällens golfbana något för dig. Här finns 
både lilla och stora mördarbacken, utma-
nande utslagsplatser, bunkrar och fjällbäckar. 
Naturligtvis kan man hyra sig en golfbil för 
att ta sig mellan de variationsrika hålen om 
orken inte är den bästa. Titt som tätt besöks 
banan dessutom av några av de renar som 
strövar vilt i fjällen. Varma sommardagar 
kan du hitta någon av dem i en svalkande 
bunker. En runda på Idrefjällens golfbana 
kan med andra ord utveckla sig till ett litet 
äventyr.

IDREFJÄLLENS GOLFBANA
Golf såklart – och oändligt mycket mer
Hål 16 utsett till ett av Sveriges vackraste – det säger en hel del om upplevelsen som väntar på 
Idrefjällens anläggning. Med fjällvyer och milsvid utsikt, omväxlande terräng och en och annan ren 
erbjuds ett golfäventyr som du sent ska glömma.

DALARNA
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Missa inte: 
Hål 16 utsett till ett av Sveriges
 vackraste hål av tidningen svensk 
Golf. Med eller utan renar.

Antal hål: 18
Boende:  Idre Fjäll, Pernilla Wiberg Hotel. 

20% rabatt på greenfee vid 
bokning. Boka boende och 
paket på www.idrefjall.se

Restaurang: ja
Kafé: ja
Golfbilar: ja
Golfshop:  ja
Golfutrustning: ja, finns att hyra

0253-202 75
kansli@idregolf.se
Hemsida: www.idregolf.se
Facebook: www.facebook.com/idregolf
Instagram: www.instagram.com/idrefjallensgk

Idrefjälls GolfklubbSpeciell prägel
Golfsäsongen på Idrefjällen är förhållandevis 
kort. Gästerna brukar komma runt midsom-
mar och banan håller öppet till mitten av 
oktober. Fjälluften gör gräset frodigt och 
grönt vilket bidrar till de vackra vyerna. 

– Naturen här uppe kan ibland spela oss 
ett spratt, berättar Anna Wickberg. Är det 
en varm vår kan banan blir grön och fin tidigt 
men det är inte ovanligt att vi får lättare 
snöfall i början av juni.

Förutom att banan erbjuder oerhört vackra 
vyer kan besökarna också få se en och annan 
oväntad installation. Idrefjällens golfbana 
har en green keeper som med enkla medel 
skapar konst och sätter sin egen prägel på 
omgivningen. Till exempel har några sten-
bumlingar fått renhorn så att de liknar vi-
lande djur och en stege på en trädstam leder 
upp till en liten utkarvad dörr. 

Erbjudanden och faciliteter
Vid Idrefjällens golfbana finns en välutrustad 
shop och erfaren PRO, restaurang, fik, 
omklädningsrum med dusch och toaletter. 
Från golfbanan är det drygt en mil till  
anläggningen Idre Fjäll. Där finns boenden 
på hotell eller i stuga, du hittar också 

sportshop, restauranger och en Ica-butik. 
Om du bokar boende på Idre Fjäll får du 
dessutom 20% rabatt på greenfee. Är det 
trångt i bilen när hela familjen ska med på 
resan så finns golfutrustning att hyra i 
golfshopen nere vid banan.

Årets nyheter
Nytt för i år är att Idrefjällens golfbana 
blivit en del av nätverket Balance Golf  
Centers, ett professionellt samarbete med 
ett exklusivt urval av andra golfbanor.  
Balance Golf är ett individanpassat tränings-
koncept som syftar till att golfaren ska 
kunna uppleva bättre spel, mer glädje och 
att kunna spela golf hela livet.

När det kommer till själva golfbanan  
kommer bunkrarna att börja renoveras  
under sommaren men även andra förbätt-
ringsåtgärder kommer att göras.

Till Idrefjällens golfbana åker man i för-
sta hand för att spela en härlig runda golf 
men möjligheten till andra aktiviteter bidrar 
till banans styrka och attraktionskraft.  
Området erbjuder sysselsättning i varierande 
mängd för alla i familjen eller kompisgänget.
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HÄLSINGLAND

JÄMTLAND

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 golf-
bana är alltid en härlig utmaning samt en 
trevlig promenad i natursköna omgivningar. 
Ett kännetecken på golfbanan är de många 

gamla fäbodar som pryder i stort sett alla hål.
Söderhamns GK är en av södra Norrlands 
bästa och mest välskötta anläggningar med 
stort fokus på finish och helhetsupplevelse.
Golfklubben erbjuder en trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter som serverar allt 
från husmanskost till à la carte.

På klubben finns även en välsorterad golfshop, 
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. 

SÖDERHAMNS GK  

– Hälsingekustens pärla
Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i vacker natur vid Hälsingekusten.

Söderhamns Golfklubb

Söderhamns Golfklubb.

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

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 variationer 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 klubbens 
9-håls korthålsbana i fäbomiljö. En nyhet som 
introducerades i fjol är klubbens footgolfbana 

med 9-hål. Den blev en succé bland sommar-
firande 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.

KLÖVSJÖ VEMDALENS GOLFKLUBB 
– en golfrunda utöver det vanliga
Banan är byggd i en fjällnära miljö med det storslagna landskapet i bakgrunden. 

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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PÄRNU BAY GOLF LINKS 
– Baltikums första linksbana

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

PÄRNU BAY ÄR EN LINKSBANA I ORDETS RÄTTA BEMÄRKELSE 
– en kustremsa med sanddyner och svingelgräs, 

som verkligen testar golfarens förmåga. 

Direkt intill havet ligger också ett enastående klubbhus 
med bastur, en butik där du kan köpa golfutrustning samt ett loungecafé. 

Här ligger också golfrestaurangen Eagle, som erbjuder moderna 
europeiska smaker med nordisk nyans

VÄLKOMNA TILL DE BÄSTA AV ESTLAND!
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Spela med självförtroende – med COOLSHOT PRO STABILIZED som 
pålitlig partner. COOLSHOT PRO STABILIZED ger en stor fördel för 
golfare och coacher som förlitar sig på noggranna avståndsmätningar. 
Med hjälp av tekniken som stabiliserar små handrörelser kan du snabbt 
identifiera överlappande föremål för att mäta rätt avstånd till flaggan. 
Ta kontrollen. Läs mer på nikon.se

U N S H A K E A B L E
C O N F I D E N C E

N I K O N  S P O R T  O P T I C S




