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Ett klassiskt bra regnställ 
för golfare med stretch, 
lättvikt och smidighet. 
Håller dig torr hela 
rundan.

För dig som ställer krav 
på dina kläder när det 
regnar. Mycket stretch 
och bra andningsför-
måga håller dig torr 
både inifrån och utifrån.

För dig som kräver det 
absolut bästa. Extrem 
andningsförmåga och 
överlägsen stretch 
tillsammans med 
lättvikt och full 
vattentäthet.

BRA BRA / BÄTTRE / BÄST

           BÄTTRE BRA / BÄTTRE / BÄST

                             BÄST BRA / BÄTTRE / BÄST

VILKET REGNSTÄLL PASSAR DIG?

VIKT 700g

VIKT 400g

VIKT 260g

BLI EN EXPERT PÅ GOLFKLÄDER - VI LÄR DIG 4 VIKTIGA SAKER.
 

ANDNINGSFÖRMÅGA
Andningsförmåga (MVP) är egentligen det viktigaste att titta på när det 

kommer till regnställ så du inte blir blöt från svett inifrån. 
Med andningsförmåga menas hur många gram luft ett tyg släpper igenom 

per kvm/24 timmar. Ju högre siffra, desto högre 
andningsförmåga, vilket behövs när du ska vara aktiv.

VATTENPELARE
Med vattenpelare (WP) menas hur stor mängd vatten (mätt i millimeter) som 

1 kvadratcentimeter av ett material kan klara av innan vattnet tränger igenom. 
Ju högre vattenpelaren är, desto mer vatten tål regnstället. 

STRETCH
Stretch är också otroligt viktigt när du ska välja ett regnställ för golf. Utan 

stretch är du hindrad i svingen, vilket kommer att påverka ditt spel negativt. 
Svingrörelsen är egentligen rätt extrem om man tänker efter, den ställer krav 

på materialets stretchförmåga i jämförelse mot vad som behövs under 
exempelvis en promenad eller löprunda. Titta därför alltid på stretch 

koefficienten/förmågan. 

LÄTTVIKT 
Vikten på kläderna kan vara avgörande när du spelar golf. Ett tyngre, 

otympligt regnställ gör att du slösar din energi i onödan. Varför bära upp mer 
än du behöver? Idag finns väldigt lätta regntyger på marknaden. 

Abacus regnställ varierar i vikt på regnjackan från 700 gram (Links) ner till så 
lite som 260 gram (Pitch).

SVENSKA GOLFKLÄDER SEDAN 1991



3

LI
N

K
S

LI
N

K
S

B
O

U
N

C
E

B
O

U
N

C
E

PI
TC

H
PI

TC
H

15
.0

00

15
.0

00

10
0%

VA
TT

EN
PE

LA
R

E

A
N

D
N

IN
G

SF
Ö

R
M

Å
G

A

ST
R

ET
C

H

10
.0

00

10
.0

00

17
%

VA
TT

EN
PE

LA
R

E

A
N

D
N

IN
G

SF
Ö

R
M

Å
G

A

ST
R

ET
C

H

20
.0

00

50
.0

00

10
2%

VA
TT

EN
PE

LA
R

E

A
N

D
N

IN
G

SF
Ö

R
M

Å
G

A

ST
R

ET
C

H

Ett klassiskt bra regnställ 
för golfare med stretch, 
lättvikt och smidighet. 
Håller dig torr hela 
rundan.

För dig som ställer krav 
på dina kläder när det 
regnar. Mycket stretch 
och bra andningsför-
måga håller dig torr 
både inifrån och utifrån.

För dig som kräver det 
absolut bästa. Extrem 
andningsförmåga och 
överlägsen stretch 
tillsammans med 
lättvikt och full 
vattentäthet.

BRA BRA / BÄTTRE / BÄST

           BÄTTRE BRA / BÄTTRE / BÄST

                             BÄST BRA / BÄTTRE / BÄST

VILKET REGNSTÄLL PASSAR DIG?

VIKT 700g

VIKT 400g

VIKT 260g

BLI EN EXPERT PÅ GOLFKLÄDER - VI LÄR DIG 4 VIKTIGA SAKER.
 

ANDNINGSFÖRMÅGA
Andningsförmåga (MVP) är egentligen det viktigaste att titta på när det 

kommer till regnställ så du inte blir blöt från svett inifrån. 
Med andningsförmåga menas hur många gram luft ett tyg släpper igenom 

per kvm/24 timmar. Ju högre siffra, desto högre 
andningsförmåga, vilket behövs när du ska vara aktiv.
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Stretch är också otroligt viktigt när du ska välja ett regnställ för golf. Utan 

stretch är du hindrad i svingen, vilket kommer att påverka ditt spel negativt. 
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på materialets stretchförmåga i jämförelse mot vad som behövs under 
exempelvis en promenad eller löprunda. Titta därför alltid på stretch 
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LÄTTVIKT 
Vikten på kläderna kan vara avgörande när du spelar golf. Ett tyngre, 

otympligt regnställ gör att du slösar din energi i onödan. Varför bära upp mer 
än du behöver? Idag finns väldigt lätta regntyger på marknaden. 

Abacus regnställ varierar i vikt på regnjackan från 700 gram (Links) ner till så 
lite som 260 gram (Pitch).

SVENSKA GOLFKLÄDER SEDAN 1991
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GolfPassion
GolfpaketGolfpaket
En dags fritt spel, en tre-rätters middag,  En dags fritt spel, en tre-rätters middag,  
en natt i dubbelrum samt frukost.en natt i dubbelrum samt frukost.
Kan bokas fredagar och lördagar.Kan bokas fredagar och lördagar.
1.950 kr per person1.950 kr per person

LinksGolf is 
Njut av att utmana vår linksbana – och spela så mycket du vill! Efter spelet kan du pusta 
ut på 19:e eller ha egen tid i bastu & relaxen innan det är dags för middag. Sen sover du 

skönt och bekvämt och vaknar redo för nästa dag. Allt direkt på banan!

Golfpaket 2Golfpaket 2
Som ovan men med två dagars fritt spel.Som ovan men med två dagars fritt spel.
2.350 kr per person2.350 kr per person

Golf WeekendGolf Weekend
Tre dagars fritt spel, två tre-rätters middagar, Tre dagars fritt spel, två tre-rätters middagar, 
två nätter i dubbelrum samt två frukost.två nätter i dubbelrum samt två frukost.
Kan bokas fredag till söndag.Kan bokas fredag till söndag.
3.750 kr per person3.750 kr per person

GolfferieGolfferie
Fyra dagars fritt spel, en lättare middag  Fyra dagars fritt spel, en lättare middag  
ankomstdagen och två tre-rätters middagar, ankomstdagen och två tre-rätters middagar, 
tre nätter i dubbelrum samt tre frukost.tre nätter i dubbelrum samt tre frukost.
Kan bokas torsdag till söndag. Kan bokas torsdag till söndag. 
4.950 kr per person4.950 kr per person

GolfveckaGolfvecka
En veckas fritt spel, välkomstmiddag  En veckas fritt spel, välkomstmiddag  
ankomstdagen och boende med självhushåll  ankomstdagen och boende med självhushåll  
i stuga på banan. Kan bokas lördag - lördag.i stuga på banan. Kan bokas lördag - lördag.
12.000 kr för två personer12.000 kr för två personer

SommarpaketSommarpaket
En dags fritt spel, After Golf, middag,  En dags fritt spel, After Golf, middag,  
en natt i dubbelrum samt frukost.en natt i dubbelrum samt frukost.
Kan bokas vecka 28-31. Kan bokas vecka 28-31. 
1.950 kr per person1.950 kr per person
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Vi har nu genomlevt två års pandemielände som 
förhoppningsvis till största del är bakom oss.

Vi som är verksamma inom golfen, åtminstone i 
Sverige, kan ju vara ödmjukt tacksamma att golfen 
bidragit till mycket positivt under dessa år.

Men visa av erfarenheterna vet man ju sällan vad som 
händer i framtiden, vilket på sätt och vis kanske är bra. 
Några som garanterat har framtiden för sig är firma 
Stenson & Lundin. Vi kände banarkitekten Christian 
Lundin på pulsen och kan konstatera att det är mycket 
intressant på gång, både svenska projekt och interna-
tionella. På sidorna 8-10 kan ni ta del av visionerna.

Många undrar om framtiden för svensk proffsgolf.  
Ska framgångarna som vi varit bortskämda med 
under 20-30 år hålla i sig med nästa generation 
proffsgolfare?

Vilka är det vi ska hoppas på och vilken väg ska de ta 
för att lyckas? Vi satte ihop en extremt sakkunnig 
panel som vi bad sia i dessa frågor. På sidorna 12-16 
finns det mycket intressant att ta del av.

Västervik Golf Resort har på senare år skapat en 
framtidsmodell som åtminstone än så länge är unik i 
Sverige. Här kan man bosätta sig om man har ”lust till 
kust”…och GOLF. Lustfylld läsning på sidorna 32-37.

I övrigt hittar ni guidning till drygt 100 svenska 
golfpärlor samt fyra väl valda från vårt grannland i väst.

Vi försöker också vara sociala och vill 
ni följa med oss hela året runt finns vi 
på Golfpärlor Facebook där vi bjuder 
på inspiration och tävlingar.

Pär Fischerström

INNEHÅLL
8-10  CHRISTIAN LUNDIN  

– med hela världen som sin 
arbetsplats

12-15   FRAMTIDEN FÖR SVENSK 
PROFFSGOLF – panelen siar

15   VOLVO CAR SCANDINAVIAN 
MIXED – hosted by Henrik & 
Annika

16   FRAMGÅNG FÖDER  
FRAMGÅNG – möt Anna, 
Maja och Vincent

18   BALANCE GOLF MANAGE-
MENT – vill vända trenden

20-21   INDOOR GOLF GROUP 
– älskar golf, året runt

21   ÅRETS GOLFKLUBB  
– finns i Dalarna

22   PARTNERS & SPONSORER 
– notiser 

24-26   ÅLANDS GOLFKLUBB  
– formad av hav och vind

28-31   BEST OF NORGE  
– fyra utvalda pärlor

32-37   LUST TILL KUST  
– investeringar i miljardklassen

38-131   SVENSKA GOLFPÄRLOR

PÅ OMSLAGET VISBY GK
Foto: Jacob Sjöman

REDAKTION
MARTIN HARDENBERGER
mhardenberger@gmail.com

LOTTA FISCHERSTRÖM
lotta.fischerstrom@gmail.com

PROJEKTLEDARE
PÄR FISCHERSTRÖM
par.fischerstrom@provisa.se
www.facebook.com/golfparlor

FORMGIVARE
MARIE GÖRANSSON
nelliform@gmail.com

TRYCK Reusner

Golfpärlor publiceras en gång om året av 
Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, men 
ange alltid källan.
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Det finns alltid en 
golfbana där solen skiner

Golfresepodden är en podcast för alla 
er som älskar att resa och spela golf. 
Ni hittar podden på Golf Plaisirs hem-
sida och där andra poddar finns.

Se hela vårt breda utbud och boka din resa på golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

PORTUGAL  
Praia D’El Rey, Lissabon
Praia D’El Rey, strax norr om Lissabon, erbjuder en luxuös 
och bedårande vistelse för alla smaker. Den nya golfbanan 
West Cliffs ger tidigare beökare en riktigt bra anledning att 
åka tillbaka.

Flyg, transfer, 7 nätter i lägenhet, självhuhåll, 6 heldagsgreenfee och golfvärd.
Alternativt boende på hotell med halvpension, fr. 14.495:-

Flex-resor med Golf Plaisir
Nu kan du äntligen sätta ihop din egen golfresa. Vi är först i 
världen med att erbjuda total frihet där du väljer själv hotell, 
flyg, golfbana och starttider. På ett och samma ställe, i en 
bokning. Välj mellan tusentals hotell och hundratals golfbanor 
i hela Europa. 

SPANIEN  
Almerimar, Malaga
Almerimar har funnits med på skandinaviska golfares semester-
karta i över 30 år. Spaniens bästa klimat och den avkopplande 
atmosfären har lockat tusentals golfare på jakt efter det optimala 
golfresmålet.

Flyg, transfer, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 6 heldagsgreenfee och 
golfvärd/pro.

Fr. 10.995 KR Fr. 11.995 KR

+ +

GREKLAND  
Costa Navarino, Kalamata
Costa Navarino är nog det bästa och populäraste golfresmålet 
vi har! Längst ut på Peloponnesos, där det är som vackrast, 
ligger denna resort med sina fyra sanslöst fina golfbanor. 

Flyg, transfer, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 
5 st 27-hålsgreenfee och golfvärd.

Fr. 18.995 KR

 

Spela fyra

toppbanor på

Navarino!

 

Välj mellan
veckoresa och
Long Stay!
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Christian Lundin är het!
Efter öppnandet av Öster by Stenson har Henrik Stenson Golf Design mottagit flera 

internationella priser, och på väg mot nya uppdrag ger oss chefsarkitekten en insikt i 
livet på resande fot – och i drömprojektet utanför Ängelholm.

Mellan uppdrag, och möjliga sådana, är Christian Lundin en svår 
herre att få tag i. När vi äntligen lyckas befinner han sig på Land-
vetter och på väg ned mot Saudiarabien. I det omskrivna landet ska 
han träffa sin businesspartner och vän Henrik Stenson.

– Det händer väldigt mycket i Saudiarabien, men tyvärr kan jag 
inte säga så mycket. Det är många sekretessavtal, men jag kan lova 
att det är väldigt mycket roligt, säger Christian samtidigt som han 
navigerar sig genom samtalet.

I västvärlden är landet ökänt när det kommer till mänskliga rät-
tigheter, men sett ur ett golfperspektiv har det under vintern också 
rapporterats om en saudi-finansierad konkurrent till de traditionel-
la golftourerna. Många tår går att trampa på.

Men vårt samtal ska varken kretsa kring politiska eller golfpolitiska 
frågor.

– Jag är mer intresserad av vad de kan göra för golfen, säger 
Christian innan han tillägger:

– Vinkeln om ”sportswashing” köper jag helt, och den ska följas in 
i grunden. Men man måste man också titta på visionen saudierna har.

Christian har varit där flera gånger. Han berättar om ett land och 
en kultur i förändring. Hur det byggs en 17 mil lång ny stad där allt 
du kan tänkas önska dig ska finnas inom tio minuters bilfärd.

– Det är det effektivaste sättet att bygga och kommer förändra 
sättet vi bygger städer på, och den typen av saker försvinner gärna 
i diskussionen när de kommer till de här länderna.

TEXT MARTIN HARDENBERGER

Jag ville förstå vad som händer 
i marken och hur man bygger 
en golfbana på bästa sätt
säger Christian’’Fo

to
: J

on
as

 A
lv

st
en
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– Ofta när man sitter ner med de här människorna så är de utbil-
dade i västvärlden och är mycket väl medvetna om att deras religi-
on ofta ställer till stora problem. Men de gör ju något för en bättre 
framtid.

Kommer ni jobba där nere?
– Det man kan säga är att Henrik och jag, och Henrik Stenson Golf 
Design, är intresserade av att vara med på de premisserna som 
presenterats för oss. Vi är med och budar i olika projekt. Men det 
är på premisserna om att det ska bidra till förändring.

– På samma sätt som när Henrik flyttade till Dubai och lade sin 
träning där nere… Det var en avskyvärd regim, men den föränd-
ringen som Dubai gjort över de senaste 30 år är fantastisk. Vi tror 
att man måste göra något om man vill förändra världen, då räcker 
det inte med att sitta utanför och gnälla. Vi ser den marknaden som 
något väldigt stort framöver.

Öster by Stenson var företaget Henrik Stenson Golf Designs första 
bana. Christan Lundin har dock varit i ”gemet” länge. Ur ett mark-
nadsperspektiv har dock samarbetet med svensk golfs mest fram-
gångsrike herrspelare öppnat nya dörrar.

Öster by Stenson har prisats internationellt och kunderna står nu 
på kö, därav resan till Saudiarabien.

Men först väntar en rad andra projekt. Parallellt med att man 
också bygger om Österåkers västra bana har duon också satt tän-
derna i jobb utanför Marbella, i exklusiva Sotogrande. Nere i den 
spanska solen jobbar de tillsammans med det New York-baserade 
investeraringsbolaget Pocantico Group med Christian A. Rockefel-
ler i bakgrunden.

En 18-hålsbana med tillhörande fastighetsprojekt och hotell håller 
på att växa fram.

– Det ska bli en ganska stängd anläggning med ungefär hundra 
hus och ett femstjärnigt hotell. Sedan finns det en vilja från vår sida, 
och även från Rockefeller, att skapa en riktigt bra träningsanläggning. 
Det finns inte så mycket av den varan i Marbella, säger Christian 
och berättar om en bana med bevattnade tees, fairways och greener, 
men där landskapet i övrigt ska få växa vilt.

– Det kommer att skapa häftiga kontraster.

Mitt under vårt samtal slår det mig. Här sitter jag i mitt kök och 
pratar i telefon med Sveriges kanske aktivaste golfbanearkitekt, en 
kille som har hela världen som sin arbetsplats.

Hur kom Christian Lundin att bli den han är i dag?
En del av svaret finner vi på en fotbollsplan.

– Jag spelade fotboll på medioker nivå och mina knän gick sönder. 
Då fick jag rådet att börja med golf, och utöver att jag direkt föräls-
kade mig i spelet så förundrades jag över att vi spelade på samma 
arena som de allra bästa, där den enda skillnaden var längden.

– Det fastnade jag för och blev engagerad i hur man skapar den 
här arenan.

Efter halleluja-ögonblicket kastade sig Christian in i böckernas 
värld. Han plöjde allt han kunde hitta om golfarkitektur. Vid det 
här laget var han 15 år, och än mer fördjupade han sig sedan under 
utbildningen på Chalmers.

– Jag ville förstå vad som händer i marken och hur man bygger 
en golfbana på bästa sätt, säger Christian och berättar hur han pa-
rallellt med studierna tog ett jobb som banarbetare på Albatross GK.

– Det blev ett suveränt sätt både att få in lite extrapengar och lära 
sig hur en golfbana fungerar.

En informationstörstande medarbetare är en bra medarbetare, 
och när banchefen Niklas Svantesson flyttade från Albatross till 
Halmstad GK tog han med sig sin adept. Därifrån skulle Christian 
Lundins resa gå vidare till Irland där han fortsatte sina studier och 
spelade massor av linksgolf.

– Under de här åren intresserade jag mig mycket för Tom Simp-
sons arbete. Hans artisteri och hur han ser bunkrarna som smycken 
som klär in banan.

Med allt detta sagt har mannen på andra sidan linjen gjort en 
ganska häftig kunskapsresa. Kunskapen har han, tillsammans med 
Henrik Stenson, nu valt att investera i ett drömprojekt. Det kommer 
att byggas i Ängelholm.

– Vi vill göra det här som ett tack för allt som spelet golf gett till 
oss, säger Christian. Självklart vill jag höra mer.

Projektet i Ängelholm har under stora delar av 00-talet varit i 
olika planeringsfaser. 2011 fick Christian för första gången se om-
rådet.

– Vi gick där tillsammans och jag insåg att det var en helt magiskt 
mark. Detaljplanen hade precis vunnit laga kraft, men det fanns 
ingen investerare.

– När vi sedan startade Henrik Stenson Golf Design så fick vi 
frågan om vi inte var intresserade av att ta över projektet.

Christian kom med förslaget att husbygge skulle finansiera golfan-
läggningen och blev erbjuden att köpa ett intilliggande område.
Det ena ledde till det andra, och det hela slutade med att Christian 
och Henrik både köpte husmarkerna och banprojektet.

– Henrik och jag tog över majoritetsägandet och bestämde oss 
för att köra. 2017 tillkom en norsk investerare, och tillsammans 
har trion drivit detaljplanen framåt.

’’Vi gick där tillsammans 
och jag insåg att det var 
helt magisk mark.
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– Syftet var att sälja bostäder, och när vi väl gjort det då skulle det 
finnas ekonomiska muskler att bygga en golfbana.

700 bostäder, padelhall och förskola har lett till att man hoppas 
kunna börja bygga golfbanan till sommaren.
– Bandesignen ligger i väskan och är på väg med mig ner till Henrik 
i Saudiarabien, säger Christian. 

Det ryktas om en exklusiv klubb med ett unikt upplägg?
– Den ska vara exklusiv på det sättet att 18-hålsbanan ska vara 
tillgänglig för medlemmarna och deras gäster.

– Säger man amerikansk country club så tror folk ofta att det blir 
dyrt. Men det är inte vad vi är ute efter. Det ska vara exklusivt i 
användandet; du ska ha tillgång till din bana. Du kan inte ta 30 000 
i årsavgift och sedan 800 i greenfee, då är det ju ingen som vill vara 
medlem.

Utöver en 18-hålare i yppersta klass ska ytterligare en bana byggas. 
Och inte heller den ska vara en ”vanlig bana”.

– Vi ska gå in med Henriks stiftelse och se till att den är gratis för 
alla under 18 år. Vi är väldigt sugna på att göra den 10 eller 11 hål, 
bara för att bryta golfstandarden. Projektet i Ängelholm har om-
skrivits i många år, men det känns som att folk vet väldigt lite.

– Vi försöker att inte gå ut och berätta för mycket om vi ska göra, 
utan istället presentera allting när vi är redo.

– Det blir lätt exklusivitetssnacket. För oss handlar det bara om 
att medlemmarna ska vara i centrum. Vi vill ha medlemmar som 
har gemensamt att de älskar golfen, och sedan vill vi göra roliga 
medlemsevent i relation till det. Det kan exempelvis vara en treda-
garstävling där medlemmen får bjuda med en gäst och där det ingår 
middagar och luncher.

Gissningsvis kommer intresset vara stort när Christian och Henrik 
väl på allvar lanserar sitt drömprojekt. Gissningsvis kommer de 
båda också att tillbringa en hel del tid i Ängelholm. Och gissnings-
vis är vi många golffanatiker som redan nu drömmer om ett besök.

»

Tre Christian Lundin-banor
Öster by Stenson
Österåker är både jag och Henrik otroligt stolta över. Där tycker 
vi verkligen att vi fått ut något alldeles extra av en ganska tråkig 
markbit.

Skövde Golfklubb
Skövde Golfklubb ligger mig nära om hjärtat. Vi gjorde den också 
samtidigt som Österåker och för mig var det kanske mitt 
svåraste uppdrag någonsin – för den skulle kosta en femtedel av 
vad Österåker kostade, men samtidigt var det ofrånkomligt att 
de skulle jämföras. Jag byggde något som ser helt annorlunda 
ut, och som spelas helt annorlunda – och det lyckades vi 
verkligen med.

Sölvesborgs GK
Sölvesborg var min första kund efter det att jag flyttade hem 
från Irland, och jag har jobbat med dem länge. Jag har fått var 
med och renovera där i flera omgångar och inför årets säsong 
har vi gjort grejer som verkligen kittlar i magen. Vi har byggt en 
green ut i havet, på en halvö och efter den så spelar man en par 
trea över havsviken. Det är otroligt läckert!

SÖLVESBORG

SKÖVDE ÖSTER BY STENSON

Foto: Jacob SjömanFoto: Jacob Sjöman
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THINK SPEED
GO ROGUE

OUR FASTEST, MOST STABLE DRIVER EVER
The new Rogue ST Driver represents a breakthrough in driver 
performance. The all-new Tungsten Speed Cartridge, Jailbreak Speed 
Frame, and an A.I. designed Flash Face are engineered for maximum 
speed with exceptional levels of forgiveness.

©2022 Callaway Golf Company. Callaway and the Chevron device are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.
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Sverige har stolta traditioner inom proffs-
golfen. Annika Sörenstam dominerade under 
många år och även Lotta Neumann, Helen 
Alfredsson, Anna Nordqvist och Pernilla 
Lindberg har vunnit majors.

Jesper Parnevik var första svenska kille att 
vara rankad topp 10 i världen och Robert 
Karlsson, Henrik Stenson samt Alex Norén har 
följt efter. 

Hur ser framtiden ut och hur är skillnaden 
mellan tjejer och killar? 
Vi satte ihop en sakkunnig panel och bad dem 
sia om framtiden.
 

1.  Varför är återväxten på  
herrsidan lite tunnare på  
senare tid?

För det första så är golf väldigt svårt på den 
här nivån. Det glömmer många. Att få bra 
råd när du precis skall slå igenom i din karriär 
är väldigt avgörande. Vi behöver titta bakåt 
och fråga de framgångsrika spelarna vad de 
gjorde bra förr. Vi hade många duktiga 
spelare som sporrade varandra, jag är 
övertygad att kunskapen finns där hos dom 
som har upplevt, och gjort det själva.

Tyvärr har vi fått en flaskhals från  Nordic 
Golf Tour - Challengetouren - Europatouren. 
Färre CT-tävlingar i Norden försvårar steget 
in på CT och en Q School kategori på ET som 
gör det oerhört svårt att spela sig in den 
vägen. Riktigt kul att se Dormy Open och 
Indoor golf Challenge under 2022.

Den senaste riktigt framgångsrika generatio-
nen var 70-talisterna där hela 16 stycken tog 
sig upp bland de 150 bästa i världen. Det 
finns en hel del kritik mot hur satsningen såg 
ut när det gäller de relativt sett floppande 
80-talisterna. Under den här tiden skulle 
landslagsspelarna stöpas efter en och 
samma form. 

Av erfarenhet vet vi att det går lite i cykler 
och nu har det en tid varit just en sådan av 
negativ art, men vi har nu flera väldigt 
lovande spelare som tagit stora steg och nog 
kan slå igenom redan i år. Brist på internatio-
nella tävlingar under senare år, som 
Challengetour, har säkert också påverkat och 
är en viktig faktor i utvecklingsfasen.

2.  Har svenska tjejer lättare  
än killar att slå sig fram?  
I så fall varför?

Vi har fått fram fler tjejer, eftersom dom  
är en större grupp som sporrar varandra. 
Om gruppen håller hög klass så höjs nivån 
automatiskt och då räcker det långt 
internationellt. Kolla på danskarna på 
herrsidan just nu. 

Möjligtvis att trappstegen till nästa nivå 
(tour) på damsidan är något lägre. 
Totalt sett tycker jag vi haft en bra plan och 
mycket kompetenta ledare på damsidan 
ända sedan Neumann-/Pia Nilsson-eran. 
Dessutom har vi på senare tiden haft ett bra 
fokus på damidrott i Sverige. 50/50. 

Det enkla svaret är ja och för att konkurrensen, 
även om den blir allt starkare, under längre tid 
inte varit lika tuff som på herrsidan. Lägger du till 
att vi i Sverige är världsledande inom jämställd-
hetsfrågor och över tid satsat mer än många 
andra länder på damidrotten så blir ekvationen 
ganska lättbegriplig. Att Lotta Neumann och 
Annika Sörenstam visade vägen har också gjort 
att högt satta mål känns realistiska. 

Konkurrensen på herrsidan och antalet 
utövare är en faktor men i övrigt så tycker 
jag inte att det är så.

3.  Vilken väg skapar bäst  
förutsättningar?

Jag tror det inte spelar någon roll vilken väg 
du tar, du behöver bli bra på spelat golf och 
allt som det innebär. 
Då kan du spela var som och spelet 
kommer leda dig vart du vill spela. 
Tar du toppen idag så spelar dom bra vart 
som än åker i världen, för dom har kommit 
upp till en nivå som håller hög internationell 
klass. 

Vägen via college tycker jag. Kombinera en 
bra utbildning med golf på hög nivå är ett 
framgångsrecept. Ett av våra mål inom SGF 
är att erbjuda en nivåanpassad utmaning vad 
gäller ”course set up” under detta året. 
Något jag själv kommer jobba en del med 
och för att förbereda spelarna inför nästa 
nivå.

Från förbundets sida är man ganska tydlig 
med vilken väg man vill leda in framtidens 
stjärnor på och pekar med hela handen över 
Atlanten och på college. Där är vägen mot 
världstoppen både snabb och tydlig, och går 
via Symetra respektive Korn Ferry-touren. 
Men man ska samtidigt vara medveten om 
att vi alla blomstrar i olika takt och behöver 
olika typ av näring för att nå våra mål. 

En stimulerande träningsmiljö med 
dedikerade ledare/pros som ser varje individ 
utifrån dess förutsättningar och anpassar 
inlärningen därefter. Förutom detta så är det 
gynnsamt om det finns förebilder i klubben 
som är villiga att dela med sig av erfarenhet-
er och kunskap. 

4.  Vad kan klubbarna bidra med 
för att vi ska lyckas bättre med 
att fostra framtidens stjärnor?

Tufft att lägga ansvar på klubbarna.
Bra träningsmöjligheter och rätt underlag 
så spelaren får träna under rätt förutsätt-
ningar är en start. 

Klubbarna är otroligt viktiga, det är här 
stjärnorna föds. Vi behöver alla ta ett stort 
ansvar. Inte bara för att fostra framtidens 
stjärnor utan även för att klubbarna ska 
överleva framöver. En bred knatteverksam-
het där barnen har kul. Engagera föräldrarna 
i träning/läger som ett komplement till 
PGA-tränaren. 

Träningsmöjligheter och framförallt att 
skapa en utvecklande miljö med förebilder 
och utbildade ledare som har en förmåga att 
vägleda juniorer. Det ska vara kul att spela 
golf, det leder till volym som i sin tur leder till 
spets. 

Klubbarna måste ändra mindset och se en 
satsning på en junior – och elitverksamhet 
som en investering i verksamheten och inte 
en kostnad och ett nödvändigt ont. Den 
bidrar starkt till klubbkänsla och värde samt 
skapar förutsättningar för en utveckling av 
klubbens hela verksamhet.

5.  Anna Nordqvist vann British 
Open 2021 och tog därmed sin 
tredje majorstitel. Förhopp-
ningsvis kommer dagens 
generation producera fler 
majortitlar, men vem/vilka i 
morgondagens generation har 
största chanserna?

Som tävlingsarrangör så väljer jag att passa 
att svara på denna fråga, jag har för dålig 
koll på vilka som är där nu. Önskar att det 
är många för då är det lättare för oss att 
skapa bra tävlingar.  Jag tror att om man är 
beredd att göra jobbet så är det många 
som har chansen. Golf är svårt och det tar 
tid att bli bra på riktigt. Tålamod gäller….

På herrsidan säger jag Joakim Lagergren 
som segrare i The Open. Han har alla 
kvaliteter som behövs för att vinna på Links. 
På damsidan tror jag Maja Stark har stora 
möjligheter att vinna majors. 

Vi har en uppsjö riktigt lovande tjejer som 
alla har goda chanser. Efter framgångarna 
2021 är Maja Stark och Linn Grant givna 
kandidater, men vi har också superlovande 
spelare och då syftar jag främst på Ingrid 
Lindblad, Beatrice Wallin och Meja Örten-
gren. Håller även en tumme för Julia 
Engström.

Vår egen Meja Örtengren kommer vinna 
majors.

PANELEN

CLAES NILSSON

Arrangerat Nordea Masters och numera 
Volvo Car Scandinavian Mixed de senaste  
8 åren. Dessutom VD på Barsebäck Resort. 

FRAMTIDEN FÖR 
SVENSK PROFFSGOLF
-vilka tar över och hur 
skapas förutsättningarna?

VAD SÄGER PANELEN
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1.  Varför är återväxten på  
herrsidan lite tunnare på  
senare tid?

För det första så är golf väldigt svårt på den 
här nivån. Det glömmer många. Att få bra 
råd när du precis skall slå igenom i din karriär 
är väldigt avgörande. Vi behöver titta bakåt 
och fråga de framgångsrika spelarna vad de 
gjorde bra förr. Vi hade många duktiga 
spelare som sporrade varandra, jag är 
övertygad att kunskapen finns där hos dom 
som har upplevt, och gjort det själva.

Tyvärr har vi fått en flaskhals från  Nordic 
Golf Tour - Challengetouren - Europatouren. 
Färre CT-tävlingar i Norden försvårar steget 
in på CT och en Q School kategori på ET som 
gör det oerhört svårt att spela sig in den 
vägen. Riktigt kul att se Dormy Open och 
Indoor golf Challenge under 2022.

Den senaste riktigt framgångsrika generatio-
nen var 70-talisterna där hela 16 stycken tog 
sig upp bland de 150 bästa i världen. Det 
finns en hel del kritik mot hur satsningen såg 
ut när det gäller de relativt sett floppande 
80-talisterna. Under den här tiden skulle 
landslagsspelarna stöpas efter en och 
samma form. 

Av erfarenhet vet vi att det går lite i cykler 
och nu har det en tid varit just en sådan av 
negativ art, men vi har nu flera väldigt 
lovande spelare som tagit stora steg och nog 
kan slå igenom redan i år. Brist på internatio-
nella tävlingar under senare år, som 
Challengetour, har säkert också påverkat och 
är en viktig faktor i utvecklingsfasen.

2.  Har svenska tjejer lättare  
än killar att slå sig fram?  
I så fall varför?

Vi har fått fram fler tjejer, eftersom dom  
är en större grupp som sporrar varandra. 
Om gruppen håller hög klass så höjs nivån 
automatiskt och då räcker det långt 
internationellt. Kolla på danskarna på 
herrsidan just nu. 

Möjligtvis att trappstegen till nästa nivå 
(tour) på damsidan är något lägre. 
Totalt sett tycker jag vi haft en bra plan och 
mycket kompetenta ledare på damsidan 
ända sedan Neumann-/Pia Nilsson-eran. 
Dessutom har vi på senare tiden haft ett bra 
fokus på damidrott i Sverige. 50/50. 

Det enkla svaret är ja och för att konkurrensen, 
även om den blir allt starkare, under längre tid 
inte varit lika tuff som på herrsidan. Lägger du till 
att vi i Sverige är världsledande inom jämställd-
hetsfrågor och över tid satsat mer än många 
andra länder på damidrotten så blir ekvationen 
ganska lättbegriplig. Att Lotta Neumann och 
Annika Sörenstam visade vägen har också gjort 
att högt satta mål känns realistiska. 

Konkurrensen på herrsidan och antalet 
utövare är en faktor men i övrigt så tycker 
jag inte att det är så.

3.  Vilken väg skapar bäst  
förutsättningar?

Jag tror det inte spelar någon roll vilken väg 
du tar, du behöver bli bra på spelat golf och 
allt som det innebär. 
Då kan du spela var som och spelet 
kommer leda dig vart du vill spela. 
Tar du toppen idag så spelar dom bra vart 
som än åker i världen, för dom har kommit 
upp till en nivå som håller hög internationell 
klass. 

Vägen via college tycker jag. Kombinera en 
bra utbildning med golf på hög nivå är ett 
framgångsrecept. Ett av våra mål inom SGF 
är att erbjuda en nivåanpassad utmaning vad 
gäller ”course set up” under detta året. 
Något jag själv kommer jobba en del med 
och för att förbereda spelarna inför nästa 
nivå.

Från förbundets sida är man ganska tydlig 
med vilken väg man vill leda in framtidens 
stjärnor på och pekar med hela handen över 
Atlanten och på college. Där är vägen mot 
världstoppen både snabb och tydlig, och går 
via Symetra respektive Korn Ferry-touren. 
Men man ska samtidigt vara medveten om 
att vi alla blomstrar i olika takt och behöver 
olika typ av näring för att nå våra mål. 

En stimulerande träningsmiljö med 
dedikerade ledare/pros som ser varje individ 
utifrån dess förutsättningar och anpassar 
inlärningen därefter. Förutom detta så är det 
gynnsamt om det finns förebilder i klubben 
som är villiga att dela med sig av erfarenhet-
er och kunskap. 

4.  Vad kan klubbarna bidra med 
för att vi ska lyckas bättre med 
att fostra framtidens stjärnor?

Tufft att lägga ansvar på klubbarna.
Bra träningsmöjligheter och rätt underlag 
så spelaren får träna under rätt förutsätt-
ningar är en start. 

Klubbarna är otroligt viktiga, det är här 
stjärnorna föds. Vi behöver alla ta ett stort 
ansvar. Inte bara för att fostra framtidens 
stjärnor utan även för att klubbarna ska 
överleva framöver. En bred knatteverksam-
het där barnen har kul. Engagera föräldrarna 
i träning/läger som ett komplement till 
PGA-tränaren. 

Träningsmöjligheter och framförallt att 
skapa en utvecklande miljö med förebilder 
och utbildade ledare som har en förmåga att 
vägleda juniorer. Det ska vara kul att spela 
golf, det leder till volym som i sin tur leder till 
spets. 

Klubbarna måste ändra mindset och se en 
satsning på en junior – och elitverksamhet 
som en investering i verksamheten och inte 
en kostnad och ett nödvändigt ont. Den 
bidrar starkt till klubbkänsla och värde samt 
skapar förutsättningar för en utveckling av 
klubbens hela verksamhet.

5.  Anna Nordqvist vann British 
Open 2021 och tog därmed sin 
tredje majorstitel. Förhopp-
ningsvis kommer dagens 
generation producera fler 
majortitlar, men vem/vilka i 
morgondagens generation har 
största chanserna?

Som tävlingsarrangör så väljer jag att passa 
att svara på denna fråga, jag har för dålig 
koll på vilka som är där nu. Önskar att det 
är många för då är det lättare för oss att 
skapa bra tävlingar.  Jag tror att om man är 
beredd att göra jobbet så är det många 
som har chansen. Golf är svårt och det tar 
tid att bli bra på riktigt. Tålamod gäller….

På herrsidan säger jag Joakim Lagergren 
som segrare i The Open. Han har alla 
kvaliteter som behövs för att vinna på Links. 
På damsidan tror jag Maja Stark har stora 
möjligheter att vinna majors. 

Vi har en uppsjö riktigt lovande tjejer som 
alla har goda chanser. Efter framgångarna 
2021 är Maja Stark och Linn Grant givna 
kandidater, men vi har också superlovande 
spelare och då syftar jag främst på Ingrid 
Lindblad, Beatrice Wallin och Meja Örten-
gren. Håller även en tumme för Julia 
Engström.

Vår egen Meja Örtengren kommer vinna 
majors.

PANELEN

PETER HANSON MARTIN HARDENBERGER BJÖRN STUREHED

6-faldig vinnare på Europatouren och 
2-faldig vinnare i Ryder Cup. Nytillträdd som 
spelarrådgivare till pojk- och herrlandslagen. 

Golfjournalist på Expressen som också 
extraknäcker för Golfpärlor. Scratchspelare som i 

yngre dagar gick på golfcollage i USA. 

Klubbchef på Landeryd/Vesterby. 
Extraknäcker ibland som caddie till sonen 

Hence på Europatouren. 



1.  Varför är återväxten på  
herrsidan lite tunnare på  
senare tid?

De handlar först och främst om bristande 
resurser på klubbarna. Dagens golfklubbar har 
inte lika stora möjligheter att avsätta pengar till 
ungdomsverksamhet utan måste prioritera 
miljöfrågor, it, underhållsskulder såsom 
bevattning, fastigheter, maskiner mm. Rent 
idrottsligt konkurrerar man även idag mer mot 
andra idrotter där tid kan vara en nyckelfaktor.

Golfen har vuxit, blivit mer global samtidigt som 
vi i Sverige sett ganska stora fall i numerären 
bland tävlande juniorer på senare år, vårt urval 
är tunnare. Resultaten för svensk herrgolf 
levererades av 70-talisterna, efter det har det 
varit tunnare och i elitgolf blir det stor skillnad 
om en enskild individ till exempel blir skadad. 
Men, vi har en ny generation på väg ut som 
håller en nivå som vi inte sett på många år, så vi 
kan ha några spännande år framför oss.

Jag gissar att det har mest med tradition och 
förebilder att göra. Ser man andra lyckas är 
det lättare att tro att det är möjligt! Fler 
kvinnliga spelare från Sverige har lyckats, så 
kanske har det påverkat fler tjejer på väg upp…

2.  Har svenska tjejer lättare  
än killar att slå sig fram?  
I så fall varför?

Jag tror inte att svenska tjejer har det lättare att 
slå sig fram utan det är nog samma villkor som 
gäller. Damgolfen har väl snarare det tuffare 
rent ekonomiskt att få det gå runt som 
professionell golfare.

Vi har satsat på att skapa förutsättningar för att 
tjejer ska kunna vara kvar i USA genom vår 
elitmiljö där. Vi har en historik med majorsegrar, 
främst av Annika men även fler svenskor vilket 
kan vara en orsak till att det finns en tydlig väg 
till världstoppen.  ”Kan hon kan jag” är en stor 
drivkraft. Vi gör nu en liknande satsning på 
herrsidan då vi har flera unga killar som vill satsa 
i USA.

Den generationen tjejer som är på väg upp nu 
har haft en fantastisk sammanhållning och 
sparrat varandra i landslag på vägen upp. Det 
har varit en viktig del i deras utveckling. De har 
också sett många tjejer i generationen innan 
dem lyckas både som amatörer och proffs. 
T.ex när Lotta Neumann vann US Open, och 
blev en förebild för många i min generation.

3.  Vilken väg skapar bäst  
förutsättningar?

Härom råder det ingen tvivel, SGF har inte 
förstått möjligheterna med att bygga många 
olika team som är förknippade med samarbets-
partners inom näringslivet. Det finns åtskilliga 
studier som styrker att detta är framgångsrikt. 
Team SIAB inom tennisen, golfen hade det 
tidigare via Team Volvo mm.

Det finns inte en enkel och spikrak väg. De bästa 
spelarna och de tuffaste utmaningarna 
(banorna) finns just nu i USA. Att anta de 
utmaningarna innebär också att spelare 
utvecklas mest i en sådan miljö. Oavsett vilken 
väg du tar behöver du jobba hårt, lägga ner 
många timmar och stort engagemang, finns 
inga alternativ till det.

Den väg som passar spelaren, finns inte en väg 
för alla.  College i USA är toppen för de flesta, 
men passar inte alla. Samma med golfgymna-
sium, då alla spelare inte är redo att lämna 
hemmet i den åldern.

4.  Vad kan klubbarna bidra med 
för att vi ska lyckas bättre med 
att fostra framtidens stjärnor?

Klubbarnas huvudsakliga uppgift är att berika 
intresset för golf samt att ge dem värdegrun-
der. Till exempel gäller att man får inget gratis 
utan hårt arbete med stor ödmjukhet.

Prioritera barn- och ungdomsverksamheten i 
klubben. Göra en seriös helårssatsning, skapa 
kontinuitet i träning och tävling över hela året, 
inte bara under sommarsäsong. Se till att det 
finns god tillgänglighet till träning och tävling. 
Våga jobba långsiktigt med sin verksamhet, ge 
klubbens tränare möjlighet att se spelare på 
tävling, sätta höga mål för verksamheten, få 
fram en eller flera världsstjärnor.

Erbjuda mycket stöd i form av träning och en 
bra atmosfär och kultur på klubben. Kunniga 
och engagerade tränare betyder mycket i 
junioråldern och även senare när spelaren går 
vidare med sin individuella satsning. Allt stöd 
från klubben i form av uppmuntran kan vara 
avgörande. Även ekonomisk stöttning kan vara 
enormt viktig.

5.  Anna Nordqvist vann British 
Open 2021 och tog därmed sin 
tredje majorstitel. Förhopp-
ningsvis kommer dagens 
generation producera fler 
majortitlar, men vem/vilka i 
morgondagens generation har 
största chanserna?

Har ingen aning men enligt statistiken borde 
det bli en kvinnlig golfare.

Förhoppningsvis kommer dagens generation 
producera fler majortitlar. De spelare som tränats i 
att vara i den situation många gånger, som har 
spelet för tufft uppsatta banor och som klarar 
pressen. Vi har många intressanta unga, bra 
spelare på både dam- och herrsidan. Det viktiga 
för svensk del är att det finns många bra spelare 
som är på god väg mot världstoppen. 

Jag kan mest om tjejerna, som jag följt ett tag; 
Beatrice Wallin, Frida Kinhult, Ingrid Lindblad, Maja 
Stark och Linn Grant tänker jag på först och 
främst. Maja har ju redan visat framfötterna på 
flera majors. Bland killarna imponerar Vincent 
Norrman med sitt spel och sin inställning.

14

PANELEN PETER BILLBERG KATARINA VANGDAL

Golfentreprenör som äger och utvecklar 
Västervik Golf Resort. Bakgrund som jurist och 

idrottsagent på IMG. 

Förbundskapten Swedish Golf Team. 
Spelar sin vardagsgolf på 

Landeryd. 

VAD SÄGER PANELEN
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1.  Varför är återväxten på  
herrsidan lite tunnare på  
senare tid?

De handlar först och främst om bristande 
resurser på klubbarna. Dagens golfklubbar har 
inte lika stora möjligheter att avsätta pengar till 
ungdomsverksamhet utan måste prioritera 
miljöfrågor, it, underhållsskulder såsom 
bevattning, fastigheter, maskiner mm. Rent 
idrottsligt konkurrerar man även idag mer mot 
andra idrotter där tid kan vara en nyckelfaktor.

Golfen har vuxit, blivit mer global samtidigt som 
vi i Sverige sett ganska stora fall i numerären 
bland tävlande juniorer på senare år, vårt urval 
är tunnare. Resultaten för svensk herrgolf 
levererades av 70-talisterna, efter det har det 
varit tunnare och i elitgolf blir det stor skillnad 
om en enskild individ till exempel blir skadad. 
Men, vi har en ny generation på väg ut som 
håller en nivå som vi inte sett på många år, så vi 
kan ha några spännande år framför oss.

Jag gissar att det har mest med tradition och 
förebilder att göra. Ser man andra lyckas är 
det lättare att tro att det är möjligt! Fler 
kvinnliga spelare från Sverige har lyckats, så 
kanske har det påverkat fler tjejer på väg upp…

2.  Har svenska tjejer lättare  
än killar att slå sig fram?  
I så fall varför?

Jag tror inte att svenska tjejer har det lättare att 
slå sig fram utan det är nog samma villkor som 
gäller. Damgolfen har väl snarare det tuffare 
rent ekonomiskt att få det gå runt som 
professionell golfare.

Vi har satsat på att skapa förutsättningar för att 
tjejer ska kunna vara kvar i USA genom vår 
elitmiljö där. Vi har en historik med majorsegrar, 
främst av Annika men även fler svenskor vilket 
kan vara en orsak till att det finns en tydlig väg 
till världstoppen.  ”Kan hon kan jag” är en stor 
drivkraft. Vi gör nu en liknande satsning på 
herrsidan då vi har flera unga killar som vill satsa 
i USA.

Den generationen tjejer som är på väg upp nu 
har haft en fantastisk sammanhållning och 
sparrat varandra i landslag på vägen upp. Det 
har varit en viktig del i deras utveckling. De har 
också sett många tjejer i generationen innan 
dem lyckas både som amatörer och proffs. 
T.ex när Lotta Neumann vann US Open, och 
blev en förebild för många i min generation.

3.  Vilken väg skapar bäst  
förutsättningar?

Härom råder det ingen tvivel, SGF har inte 
förstått möjligheterna med att bygga många 
olika team som är förknippade med samarbets-
partners inom näringslivet. Det finns åtskilliga 
studier som styrker att detta är framgångsrikt. 
Team SIAB inom tennisen, golfen hade det 
tidigare via Team Volvo mm.

Det finns inte en enkel och spikrak väg. De bästa 
spelarna och de tuffaste utmaningarna 
(banorna) finns just nu i USA. Att anta de 
utmaningarna innebär också att spelare 
utvecklas mest i en sådan miljö. Oavsett vilken 
väg du tar behöver du jobba hårt, lägga ner 
många timmar och stort engagemang, finns 
inga alternativ till det.

Den väg som passar spelaren, finns inte en väg 
för alla.  College i USA är toppen för de flesta, 
men passar inte alla. Samma med golfgymna-
sium, då alla spelare inte är redo att lämna 
hemmet i den åldern.

4.  Vad kan klubbarna bidra med 
för att vi ska lyckas bättre med 
att fostra framtidens stjärnor?

Klubbarnas huvudsakliga uppgift är att berika 
intresset för golf samt att ge dem värdegrun-
der. Till exempel gäller att man får inget gratis 
utan hårt arbete med stor ödmjukhet.

Prioritera barn- och ungdomsverksamheten i 
klubben. Göra en seriös helårssatsning, skapa 
kontinuitet i träning och tävling över hela året, 
inte bara under sommarsäsong. Se till att det 
finns god tillgänglighet till träning och tävling. 
Våga jobba långsiktigt med sin verksamhet, ge 
klubbens tränare möjlighet att se spelare på 
tävling, sätta höga mål för verksamheten, få 
fram en eller flera världsstjärnor.

Erbjuda mycket stöd i form av träning och en 
bra atmosfär och kultur på klubben. Kunniga 
och engagerade tränare betyder mycket i 
junioråldern och även senare när spelaren går 
vidare med sin individuella satsning. Allt stöd 
från klubben i form av uppmuntran kan vara 
avgörande. Även ekonomisk stöttning kan vara 
enormt viktig.

5.  Anna Nordqvist vann British 
Open 2021 och tog därmed sin 
tredje majorstitel. Förhopp-
ningsvis kommer dagens 
generation producera fler 
majortitlar, men vem/vilka i 
morgondagens generation har 
största chanserna?

Har ingen aning men enligt statistiken borde 
det bli en kvinnlig golfare.

Förhoppningsvis kommer dagens generation 
producera fler majortitlar. De spelare som tränats i 
att vara i den situation många gånger, som har 
spelet för tufft uppsatta banor och som klarar 
pressen. Vi har många intressanta unga, bra 
spelare på både dam- och herrsidan. Det viktiga 
för svensk del är att det finns många bra spelare 
som är på god väg mot världstoppen. 

Jag kan mest om tjejerna, som jag följt ett tag; 
Beatrice Wallin, Frida Kinhult, Ingrid Lindblad, Maja 
Stark och Linn Grant tänker jag på först och 
främst. Maja har ju redan visat framfötterna på 
flera majors. Bland killarna imponerar Vincent 
Norrman med sitt spel och sin inställning.

CARIN HJALMARSSON

Spelade drygt 20 år på LPGA med två segrar i 
sitt cv. Solheim Cup sex gånger varav två 

gånger som kapten/vicekapten. 

VOLVO CAR SCANDINAVIAN MIXED
– hosted by Henrik & Annika

2021 sjösattes ett helt nytt tävlingsformat 
där 78 herrar och 78 damer för första 
gången spelade samma tävling, om 
samma pokal och samma prispengar. 
Henrik Stenson och Annika Sörenstam 
engagerades som värdar för tävlingen. 

Premiäromgången av Scandinavian 
Mixed arrangerades på Vallda Golf & 
Country Club och det blev en stor succé. 

I år arrangeras tävlingen för andra 
gången, återigen med Henrik och Annika 
som värdpar. Det sker på Halmstad GK 
den 9-12 juni och nu med Volvo Car som 
titelsponsor. Bakom arrangemanget står 
företaget We Do Sports AB med Claes 
Nilsson i spetsen. Golfpärlor fick en 
pratstund med Claes precis innan 
presstopp i mars.

På vilket sätt är Volvo Car Scandinavian 
Mixed viktig för framtiden för svensk 
proffsgolf?
Att Sverige har en tävling på DP World 
tour som sticker ut och ligger i framkant 
betyder mycket för Svensk Golfs framtid. 

Vi kommer ha ett kval i år vilket går i 
vårt signum att Volvo Car Scandinavian 
Mixed är en tävling som är inkluderande 
och för ”alla”. Drömmen att delta i en 
stortävling är med andra ord möjlig för 
ett proffs i Sverige. Vi är stolta och glada 
att ha Henrik och Annika som värdar för 
tävlingen och båda lägger ner ett stort 
engagemang för morgondagens stjärnor 
(juniorer). Det är här vi har framtiden.

Finns det några spännande nyheter att 
berätta om årets tävling på Halmstad i 
juni?
Vi kommer ha 16:e hålet som ett 
signaturhål med musik, fyrverkeri om 
spelaren gör birdie och roliga tävlingar på 
plats för besökaren. Programmet är inte 
helt spikat ännu så jag ber er hålla utkik i 
våra kanaler. Det finns något för alla 
beroende vilken dag man väljer att gå. 

Varför har Volvo valt att gå med?
Volvo Car Sverige har valt att gå med då 
hållbarhet och jämställdhet är viktiga 
kärnvärden för dem och en bra plattform 
att stärka viktiga kundrelationer.

Sverige har ända sedan 1970-talet en bra tradition att arrangera tävlingar på 
Europatouren som nu bytt namn till DP World Tour. Vanligtvis spelar herrar 
och damer sina tävlingar var för sig och så var det även i Sverige under alla 
år fram till 2019.
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Det finns ett koppel unga svenska golftjejer som 
under sin amatörtid vunnit rader av titlar och mäster-
skap. Nu har flera av tjejerna tagit sina första fram-
gångsrika steg i proffskarriären. I generation svenska 
golfkillar som ska ta över efter Stenson och Norén 
finns det också talanger men det är lite tunnare med 
bredden. Golfpärlor känner pulsen på vår senaste 
majorvinnare och två av våra stora unga framtidslöften.

Tre majors under tre årtionden
Anna Nordqvist fick sitt stora genombrott redan 2009 då hon vann 
LPGA-mästerskapen och därmed sin första majortitel. 2017 kom 
den andra majorn och under några fantastiska augustidagar i fjol 
spelade hon hem den tredje då hon på Carnoustie knep British 
Open-titeln bara ett slag före en trio tjejer, däribland Madelene 
Sagström.

Anna Nordqvist tog sin tredje majortitel när hon vann British Open 
2021 på Carnoustie. Med den prestationen blev hon nominerad till 
såväl Årets prestation som till Jerringpriset på Idrottsgalan. 

Anna Nordqvist
Stort grattis till  din grymma come-back i vinnarcirkeln!  
Beskriv känslorna och hur är formen inför 2022?

Att vinna British Open var en barndomsdröm som gick i uppfyl-
lelse. Som europeisk golfare känns det inte som det finns något 
större och jag är otroligt stolt över mig själv och den prestationen. 
Carnoustie ligger mig varmt om hjärtat. Det har varit en av mina 
favoritbanor sen jag spelade British Open där 2011. Jag kommer 
aldrig att glömma det, med tanke på att min man är född och upp-
vuxen 20 minuter därifrån, min caddy är från Skottland och att jag 
vann framför familj och vänner, som delade segern med mig. 

Jag har prioriterat att vila efter förra säsongen, den var väldigt 
intensiv och jag är ingen spelare som brukar rivstarta i början av 
säsongen och gillar att spela mig i form så jag jobbar på och hoppas 
kunna spela som i somras.

Efter din första majorvinst 2009 sa du bl a hur viktig Annika Sören-
stam var som mentor för dig. Funkar det likadant numera med dig i 
rollen som mentor för tjejerna som är på väg ut på touren? 
Jag upplever att numera har tjejerna som kommer ut på touren 
redan många av svaren och de har vuxit upp i en era där utbildning, 

teknologi och kunskap i de olika delarna om träning, hur man ska 
slå långt etc är helt annorlunda. Golfen har utvecklats så himla 
mycket sedan 2009 då jag var i deras situation. Ta bara hur man kan 
videofilma och ha tillgång till så mycket fler videofilmer.  Nu söker 
tjejerna svaren på egen hand och det är nog därför jag känner att jag 
aldrig riktigt haft någon mentorroll som Annika, Mimmi Hjort och 
Suzann Pettersen var för mig. Dagens spelare kan så mycket mer och 
jag upplever inte att de frågar speciellt mycket.

MajaStark 
Först och främst grattis till din fina start 
på proffskarriären! 

Hur gammal var du när du började 
golfa och när började du känna att du 

skulle ta dig dit du är nu? 
Jag var sex år när jag började spela. Jag vet 

inte när jag började känna det. Det var nog 
bara något som hände. Det känns inte heller 

som att det är något annorlunda när många runt mig har lyckats 
göra samma sak.

Hur känns det så här långt och hur är förväntningarna på det här året? 
Det har ju gått bra på senaste tiden, men jag gör ju fortfarande 
ganska mycket onödiga misstag, så det finns en hel del frustration.

I år förväntar jag mig minst lika bra spel som förra året. Planen 
är att tävla betydligt mer också, vilket brukar vara bra för mig.

Vincent Norrman
Först och främst grattis till din fina start 
på proffskarriären! 

Hur gammal var du när du började 
golfa och när började du känna att 
du skulle ta dig dit du är nu? 
Jag började slå golfbollar i tidig ålder 
med det var inte förrän i gymnasiet, 
vid 15-16 års ålder jag började satsa på 
golfen. Ända sedan dess har jag alltid haft 
i huvudet att jag ska nå mina mål, men det 
var väl bara för något år sedan jag antar att 
andra också insåg att jag kunde nå en ganska hög nivå.

Hur känns det så här långt och hur är förväntningarna på det här året?
Än så länge känns det här året bra. Det är redan mycket nya miljö-
er, människor och banor jag behövt vänja mig vid. Men jag känner 
att jag växer snabbt in i allt runtomkring så det blir lättare att foku-
sera på banan och golfen. Förväntningarna jag har på mig själv i år 
är höga då jag känner att spelet finns där för att nå långt.

FRAMGÅNG FÖDER FRAMGÅNG  VISSA VILL
 BARA HA
BIL UNDER EN
SPECIELL
SÄSONG

Bilen som passar golfaren i dig.

En del kallar det korttidsleasing, andra kallar det för långtidshyra. 
Oavsett vad du kallar det så är det en trygghet för dig som helt vill 

slippa bindningstider i långa leasingavtal. Hyr en bil 1 månad eller så 
länge du vill till ett fast och förmånligt månadspris. Kontakta oss på 

MABI så hjälper vi dig att hitta en bil som passar dig.

DETTA INGÅR I MÅNADSHYRA:

• 3000 km/mån
• Skadekostnadsreducering
• Service med fri lånebil
• Fordonsskatt och försäkring
• Däckskifte sommar/vinter
• Däckförvaring
• Dygnet-runt-assistans

Boka på mabi.se eller på 0774-43 44 44
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Joel Sjöholm, Thomas Heden, Carin Hjalmarsson, Niklas Engdahl,  Björn Berling, Erik Blomqvist, Tobias Sjögren

Efter den gyllene generationen 70-talister 
– med bland andra Henrik Stenson och Peter 
Hanson – har Sverige haft svårt att få fram 
vinnare på de internationella herrtourerna.

När Kristoffer Broberg i september 2021 
segrade i Nederländerna innebar det den 
första svenska vinsten på Europatouren på 
nästan två år. De förhållandevis sparsamma 
svenska framgångarna var ett av många 
diskussionsämnen runt middagsbordet den 
där kvällen när Balance Golf Management 
föddes.

– Erik Blomqvist berättade om sina tankar. 
Då föddes också idén om att hjälpa alla de 
unga spelare som nyligen blivit proffs, och 
som hade fin uppbackning som juniorer, 
men som nya i proffslivet ofta står på egen 
hand och känner sig utlämnade och ensam-
ma i sin satsning. Vi vill hjälpa dem identi-
fiera hur de ska bli bättre, hur de ska träna 
och vem de ska lyssna till, berättar Carin 
Hjalmarsson.

– Det kan vara så att hemmaklubben 
kanske inte har tid, resurser eller kunskap 
för att hjälpa dem uppnå sin potential.

Balance Golf Management (BGM) bygger 
på ett helhetskoncept med fokus på spelaren, 
både på och utanför banan. Det handlar om 
finansiell rådgivning, individuellt anpassad 
träning, medicinsk rådgivning, medieråd-
givning och varumärkesbyggnad.

Gällande den sistnämnda biten hoppas 
man under säsongen kunna presentera ett 
TV-program där tittare får följa spelarnas 
utveckling.

– Vi tycker det finns för lite TV som handlar 
om golf, och tycker att det behövs lite mer 
underhållande program som samtidigt är 
utbildande, förklarar Carin.

Skådespelaren Niklas Engdal tillfrågades 
om att bli programledare. Men han gillade 
idén om managementbolaget så pass mycket 
att han även ville gå in som delägare.

– Han blev i eld och lågor. Det var samma 
sak när Joel Sjöholm kom in. Vi ville egent-
ligen ha honom som en av våra spelare, men 
han sa själv att han ville vara delägare också.

TV-programmet, som inledningsvis kommer 
sändas på YouTube, är ett sätt att höja spe-

larnas marknadsvärde, men också en kanal 
för dem att ge utlopp för vem de är.

– Vi vill göra golfen mer tillgänglig samti-
digt som vi hjälper spelarna, säger Carin 
innan hon lämnar över bollen till Joel Sjöholm.

Efter skadeuppehåll gör han i år comeback 
på DP World Tour (tidigare Europatouren).

– På klubbarna i Sverige är man extremt 
duktiga på att hjälpa juniorer sin satsning 
och att egga i gång dem för att de ska bli 
väldigt bra, men man är inte lika bra på att 
förklara vad som komma skall, säger han 
och tillägger:

– Ser jag till min egen satsning så försökte 
jag bara bli så bra jag kunde; jag visste inte 
att jag behövde starta företag, jaga sponsorer, 
ha mental tränare och kostrådgivare. Vi ska 
hjälpa spelarna vara mer redo och på så vis 
nå framgång.

BALANCE GOLF MANAGEMENT 

VILL VÄNDA TRENDEN

’’Då föddes idén om  
att hjälpa alla de unga 
spelare som nyligen 
blivit proffs 

Med erfarna proffsen Carin Hjalmarsson och Joel Sjöholm i spetsen  
vill de lotsa framtidens svenskar till internationell framgång.
– Det är väldigt många klubbar som vill hjälpa sina juniorer, men när  
de tar steget ut i proffslivet så är de inte fullärda och det är där vi  
kommer in i bilden, säger Joel Sjöholm.

TEXT MARTIN HARDENBERGER
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BALANCE GOLF MANAGEMENT 

VILL VÄNDA TRENDEN
Då föddes idén om  
att hjälpa alla de unga 
spelare som nyligen 
blivit proffs 

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.

©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 
26 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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”Vi älskar golf. Året runt”
Indoor Golf Group vill utveckla 
sporten golf i Sverige genom bra 
tillgänglighet, outstanding service, 
den bästa simulatortekniken, 
fokus på sporten – och gedigen 
golfkunskap – allt med stort 
socialt ansvar.

Det som idag är Indoor Golf Group börja-
de för bara tre år sedan på Lidingö Golfklubb.

Där fick man möjlighet att nyttja den gamla 
ladan till höger om ettans fairway till att 
starta inomhusgolf. Det började med tre Track-
Man spelplatser och blev snabbt sex stycken.

Initiativtagare var Fredrik Wredmark, som 
har jobbat ideellt med juniorgolfen på Lidingö 
GK, tillsammans med Magnus Ekman, Viktor 
Magnusson, Ingela Tisén och Malin Thorberg, 
som alla är tränare på klubben.

-Vårt syfte var att få juniorer, klubbmed-
lemmar och golfare på Lidingö att nyttja 
klubbens faciliteter även under vinterhalvåret. 
Vi märkte snabbt att golfcentrat med Track-
Man-simulatorer var uppskattat i alla åldrar. 

Både ungdomar och äldre spenderade myck-
et tid i hallen och vi insåg då att fler golfare 
i landet borde efterfråga dagens moderna 
teknik till att spela golf inomhus, berättar 
Fredrik Wredmark.

19 anläggningar
Sedan följde allt i rasande takt. Idag finns 19 
Indoor Golf Group-anläggningar med totalt 
124 spelbås och 3 stycken Puttviews (putträ-
ningsutrustning) från Malmö i söder till 
Östersund i norr.

-Vår vision blev att skapa en kedja med 
lättillgängliga anläggningar som kunde bli 
en social mötesplats för alla typer av golfare 
såväl juniorer som seniorer, nybörjare som 
proffs, där sporten skulle vara i fokus. Vi vill 
vara ett komplement till existerande golf-
klubbar och tränare och möjliggöra att fler 
golfare runt om i landet kan utöva sitt fri-
tidsintresse under en större del av året. Ett 
resultat delvis av vår expansion är att Sveri-
ge idag är det land med tredje mest Track-
Man-simulatorer per invånare efter Island 
och Sydkorea, fortsätter Fredrik.

Alla är välkomna
Indoor Golf Group vänder sig till alla, såväl 
ung som gammal, nybörjare som proffs. Året 
runt dessutom. 

- I Sverige finns drygt en halv miljon 
golfare som är knutna till en golfklubb. Men 
det finns uppskattningsvis lika många ytter-
ligare som kan betraktas som golfare. Vissa 
är med på företagsevenemang och andra har 
tagit paus under småbarnsåren då tiden är 
en bristfaktor för många. Hos oss kan du få 
en meningsfull sysselsättning under en timme 
eller två. Längre tid tar det inte att spela 18 
hål simulatorgolf där du kan välja och vraka 
mellan 130 toppbanor från olika delar av 
världen.

- Vi erbjuder den sportsligt bästa golfupp-
levelse man kan få inomhus, i fräscha lokaler, 
med kunnig serviceinriktad personal. Våra 
center drivs ofta av professionellt satsande 
elitgolfare eller gedigna golfnördar – alla 
med fokus på hög servicenivå och full kom-
petens i hur man nyttjar TrackMan på bästa 
sätt, fortsätter Fredrik. 
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Golfjournalisterna har utsett 
Årets Golfklubb 2022 och det är 
Hagge GK i Dalarna. 

Glädje, gemenskap och kvalitet är Hagge 
Golfklubbs ledord. På denna snart 60-åri-
ga klubb blir man alltid sedd. Alla hejar på 
alla och många vittnar just om det varma 
och personliga bemötandet. 

Sedan 2017 har klubben gått från att för-
valta till att utveckla sin anläggning. Två 
nybyggda stugor, utbyggnad och renovering 
både in- och utvändigt av restaurangen, 
fler ställplatser, vissa hål har moderniserats, 
golfstudio, två padelbanor och i år skall 
rangen moderniseras. Försäljning av 13 
tomter och god ekonomi under årtionden 
borgar för denna satsning. 

Hagge GK andas välkommande och klubb-
märket och dess slogan ger en sammanfat-
tande bild – ”Hagge GK - mitt andra hem”.  
- Otroligt kul att en landsortsklubb som vi 
får denna fina utmärkelse och ett bevis på 
att hela klubben med all personal och våra 
krögare gör ett bra jobb med att ta hand 
om både medlemmar och gäster på ett sätt 
som uppskattas, säger klubbchefen Tommy 
Staf.

ÅRETS GOLFKLUBB 2022: 

HAGGE GK

”Vi älskar golf. Året runt”

Främjar elitgolfen
Fredrik är vd och delägare till Indoor Golf 
Group. Andra delägare som också jobbar 
operativt i verksamheten är Magnus Ekman, 
Viktor Magnusson och Stefan Petters-
son-Noord.

Varje anläggning har en driftsansvarig som 
ofta är en yngre elitsatsande proffsgolfare 
som får en bra sysselsättning under vintern 
och möjlighet att tjäna pengar. Dessutom ger 
det dem chansen att träna sin egen golf. 

En av dessa är Lidingögolfaren Felix Påls-
son som driver anläggningen i Nacka, till-
sammans med Pontus Stjärnfeldt. Felix ingår 
också i nystartade Team Indoor Golf tillsam-
mans med tre andra talanger, bland annat 
Mikael Lindberg som numera håller till på 
Challengetouren dit han tagit sig efter att 
2020 rankas som etta på Nordic Golf Leage. 
Detta efter fyra segrar och fyra andraplatser.

Indoor Golf Group främjar också elitgolfen 
i Sverige på andra sätt. Ett stort engagemang 
är att man är huvudpromotor till Challenge-

tourtävlingen på Allerum utanför Helsing-
borg. Indoor Golf Group Challenge spelas i 
slutet av augusti då 156 spelare gör upp om 
prispotten som är 2,2 miljoner kr.

- Vi låter alla svenska elitspelare träna 
gratis hos oss och i vinter har IGG för andra 
året i rad en inomhustävling för nordiska 
proffs och amatörer. Förutom prispengar 
delades några wildcard ut till CT-tävlingen 
på Allerum, berättar Fredrik.

Breddgolfare och företagsevenemang
Proffsen i all ära men den stora målgruppen 
är förstås breddgolfare och företag. De som 
har ambitioner att spela flitigt kan med 
fördel signa upp sig för gratis medlemskap. 

- Förutom möjligheten att spela banor 
erbjuds en träningssetup som är mycket 
uppskattad. Med ett medlemskap loggas allt 
ditt spel och du får 5% rabatt på timhyran 
och dessutom upp till 15% återbäring varje 
månad. För företag kan vi skräddarsy event 
och något som är efterfrågat är säljare som 
tar med sina kunder på möten hos oss.

Framtiden
Indoor Golf Group ska fortsätta växa i Sve-
rige genom att etablera sig även på orter med 
färre golfare där det kan bli aktuellt med en 
aningen mindre variant på anläggningar. 

- Vi tittar också på andra länder och då 
framförallt övriga Norden och Tyskland, 
avslutar Fredrik.

Ett resultat delvis av vår 
expansion är att Sverige idag 

är det land med tredje mest 
TrackMan-simulatorer per 

invånare efter Island och 
Sydkorea, fortsätter Fredrik.

Läs mer på indoorgolfgroup.com

”
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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 varumärken 
inom golfutrustning.

www.clicgear.com

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. Läs mer om Callaways 
nyheter och hitta din närmaste återförsäljare på https://eu.callawaygolf.com

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

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.
https://eu.ping.com/sv-se
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Många tror att en skräddarsydd utprovning av klubbor bara är för 
proffs. Vi tänker tvärtom – och tror att alla har något att tjäna på en 
custom fitting. Boka tid i vårt testcenter och skaffa dig själv 
förutsättningar att spela ännu bättre.

Perfekta klubbor 
       ger roligare golf 

Boka din tid i Dormys testcenter 
– och hitta rätt utrustning för dig
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ÅLANDS GOLFKLUBB  –Formad av                    hav och vind!
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Östersjöns pärla, Ålands Golfklubb, med de två 18-hålsbanorna 
Slottsbanan och Kungsbanan har under pandemin varit svårtillgänglig på 
grund av reserestriktioner men nu står många golfare i kö för att återvända 
till den natursköna anläggningen. I sensommar arrangeras dessutom en 
deltävling i Ladies European Tour på Slottsbanan, ytterligare ett bevis 
på den kvalitet som har åstadkommits genom ombyggnaden.

Den helt ombyggda Slottsbanan 
öppnade i juli 2020 och hittills är det 
få svenskar som haft möjlighet att 
spela den nya banan. Bland såväl 
gästande spelare som den samlade 
journalistkåren råder stor konsensus. 

– Slottsbanan är en unik golfupple-
velse som man inte får missa! 

»FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Ålands Golfklubb
Antal hål:  36 (Slottsbanan och Kungsbanan)
Restaurang: Ja, drivs än kändiskocken Micke Björklund
Golfbilar: 39 bilar, förbokning rekommenderas
Golfbutik: Ja
Träningsområden:  Range, puttinggreener, korthålsbana  

och träningsbunker
Kontakt:  +358 18 41 500, 

info@golfclub.ax
Paket:  Intressanta paket med 

2- eller 3-dagars spel, se 
www.agk.ax
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Ålands Golfklubb ligger på ett naturskönt område med en havsvik som närmaste 
granne, dryga 20 minuters körtid från Mariehamn. Banorna har under årens lopp for-
mats av både havet och vinden, två element som är ständigt närvarande.

Anläggningen har byggts upp stegvis sedan starten 1983. Hjärtat i anläggningen är 
klubbhuset. Här finns reception, fräscha omklädningsrum, duschar och bastu samt en 
mycket välsorterad golfshop som drivs av Head Pro Chris Waldron. I grannhuset hittar 
du klubbens uppskattade restaurang som idag drivs av åländske kändiskocken och 
Robinsonvinnaren Michael Björklund.

Från klubbhuset är det bara några korta steg till både Slottsbanans och Kungsbanans 
utslagsplatser samt klubbens driving range. Stora övningsgreener för puttning och en 
green där man kan träna både inspel och bunkerslag bjuds också gästspelaren på.

All in One-paket  
som inkluderar: 

Valfri båtresa Kapellskär-Mariehamn- 
Kapellskär eller Grisslehamn- 

Berghamn-Grisslehamn. 

Golf med perfekta utslagstider på  
Slottsbanan och/eller Kungsbanan. 

Övernattning på Hotell Arkipelag  
eller något annat bra hotell. 

Du bokar enklast och förmånligast 
 genom att vända dig till Ålands Turist & 

Konferens Ab:s Henrik Nordström. 

»

Den 1-3 september spelas en deltävling i Ladies European Tour på Slottsbanan i Kas-
telholm. Du är hjärtligt välkommen att som åskådare ta del av den internationella 
golfelitens prestationer på nära håll!

Under de tre tävlingsdagarna, torsdag-lördag, kämpar cirka 120 spelare om en fram-
skjuten position och chans på prispotten. Inträdet till tävlingen är kostnadsfritt och på 
tävlingsområdet finns tillgång till restaurangtjänster. I startfältet ingår ett flertal spela-
re från de nordiska länderna så kom gärna och heja fram din egen favorit till slutsegern.

För den som gärna skulle önska att kombinera ett besök på tävlingen med eget spel 
finns möjlighet att boka starttider på klubbens andra bana, Kungsbanan. Under täv-
lingsveckan blir trycket på gästbokningar högt, så se gärna till att säkerställa dina 
starttider snarast möjligt.

Åland 100 Ladies Open 
by Ålandsbanken

Ladies European Tour på Åland
Tävlingsdatum: 1-3 september 2022
Inträde: Kostnadsfritt
Antal spelare: Cirka 120 stycken, 60 vidare till lördagens final
Övrigt:  Spela Slottsbanan i mästerskapsuppsättning 

den 4 september, paket inkluderande tävling, 
goodie bag, logobollar samt mat och dryck. 

Resepaket:  Besök våra partners; www.vikingline.se,  
www.eckerolinjen.se eller www.alandhotels.fi. 

Mera info: www.agk.ax 

Turist & Konferens Ab:s Henrik Nordström.  
Han nås på telefon +358 457 526 7087 eller  
e-post henrik@turist-konferens.ax 

På hemsidan www.turist-konferens.ax kan du  
bekanta dig med ett antal färdiga erbjudanden.

KOMPLETT 
GOLF-
ÅLAND1
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KOMPLETT 
GOLF-
ÅLAND

www.eckerolinjen.se/restryggt www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Golfpaket två dagar
på Ålands Golfklubb 
prisexempel 2 347:–/person 
I priset ingår person- och bilbiljetter t/r med M/S Eckerö, 
del i dubbelrum på gästhem en natt inklusive frukost,  
två greenfee (Slottsbanan och Kungsbanan) med  
bokade starttider.

Vi pusslar ihop din resa!

Golfa över dagen på Eckerö Golf 
prisexempel 568:–/person
I priset ingår person- och bilbiljetter t/r med  
M/S Eckerö, en greenfee på Eckerö Golf. 
Prisexemplet gäller vid fyra personer.

Golfpaket med tre rundor till  
rabatterat pris på Ålands Golfklubb
prisexempel 3 290:–/person
I priset ingår person- och bilbiljetter t/r med M/S Eckerö, 
del i dubbelrum på gästhem två nätter inklusive frukost,  
två greenfee på Kungsbanan och en greenfee på  
Slottsbanan med bokade starttider.

Ta M/S Eckerö till Golf-Åland!
Eckerö Linjen bokar båtresa, boende och starttider  
för dig och ditt sällskap när ni vill golfa på Åland. 

Båtresan mellan Grisslehamn i Roslagen och Eckerö på Åland 
tar bara två trevliga timmar. Du hinner njuta av god mat  
och dryck samt handla förmånligt i fartygets välsorterade  
taxfreebutik. Kom gärna hungrig – vi är kända för vår goda  
mat ombord på M/S Eckerö!

Eckerö Linjen är en erfaren arrangör av resepaket från Sverige 
till Åland och samarbetar med de flesta hotell, gästhem och 
stugbyar på Åland. Obs! Förmånliga priser för grupper på 
minst 10 vuxna, kontakta oss för en offert!

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

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

layout och fåglarna kvittrar tillsammans med 
dig i en skön harmoni. Peter Nordwall är 
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 sjunde 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 
3-rätters middag, övernatting och frukost
Enkelrum med 3-rätters middag 1 795 NOK
Dubbelrum 1 495 NOK per person 

Om man önskar kan man uppgradera till  
större rum mot ett litet tillägg. 
Greenfee tilkommer.

kongsvinger.festning@festningshotellene.no 
www.festningenhotel.no
+47 62 81 62 00

– 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

Best of NORGE
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Festningen 
Hotel & Resort

MIKLAGARD GOLF
LILY COUNTRY CLUB 
T H E  P A S S I O N  O F  G O L F

G O L F
Miklagard Golf consists of an 18-hole international championship
course designed by Robert Trent Jones Jr. and Christian Lundin.
In 2020 the course renovated 6 holes and build a new extensive
training area with putting green, driving-range and short-game
area. The course has received many awards for quality and
design.

H O T E L
Your club on the countryside. With 507 hotel rooms, restaurants,
bars, conference rooms and a spa situated 30 minutes from Oslo
and 10 minutes from Oslo Airport Gardermoen you are welcome
to stay - for as long as you like.

F O O D & D R I N K S
In our main restaurant Brasseriet, our chefs have used all their
experience to bring home the classic and well-known French and
Italian tastes that combine and refine with quality ingredients from
our abundant local areas. Enjoy the same tastes outdoors, by the
golf course, at Greenfield Terrace. Breathe under the trees in the
Courtyard or let the bubbles do the trick on the Courtyard Terrace.
In Bar Lilibet you can enjoy classic drinks and Lily signature
cocktails. 

S P A
Lily Spa has collected our own circle of baths, saunas, and hot
and cold pools. The spa also offers a wide range of treatments
and workout classes. 

C O N F E R E N C E
Lily Country Club offers modern and flexible meeting and
conference rooms for small and large groups. Our close proximity
to beautiful nature sets us apart from other providers in the region.
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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

Best of NORGE
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Best of NORGE

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 1 695 NOK/ 
enkelrum per dygn 2 580 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

Best of NORGE
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Å ena sidan skärgård. Å andra sidan en idyllisk kuststad. Och mitt i härligheten 
ett nav av nybyggda lägenheter och villor – omfamnade av en vacker och välskött 
golfbana. Västervik har med visionära grepp lyckats skapa en snackis, som lär 
bilda modell för framtida svenska golfsatsningar. 

Vad Västervik har som många liknande anläggning-
ar i Golf-Sverige saknar är närheten till en levande 
stad. Sju minuter på cykel och du är inne i stadskär-
nan. Båten åt andra hållet tar dig till en arkipelag med 
5000 öar. Alltmedan det verkliga dragplåstret, golfen, 
lurar bakom knuten. 

–Västervik är en av de mest populära banorna längs 
ostkusten, konstaterar klubbdirektör Peter Billberg. 
Vi noterar ungefär 30 000 ronder om året, varav 
greenfeegästerna står för en fjärdedel och de 1200 
medlemmarna resten. Det är taket. Mer än så vill vi 
inte ha, då blir slitaget för stort. 

Liksom de flesta banor ritade av den legendariske 
golfbanearkitekten Sune Linde är Västervik trogen 
naturen. Hålen löper i en slinga genom det småländ-

ska kustlandskapet – förbi hav, skog och stenmurar 
– och kringgärdar bebyggelsen i skärgårdsstadens allra 
färskaste stadsdel (mer om den senare) på Gränsö. 

–Som golfare vill man ju spela i korridorer snarare 
än att gå och harva på en stor åker, som Billberg ut-
trycker det.

Kuperingen är blygsam och banan lättgången med 
en växlande inramning: hav, skog och park. Speltem-
pot tangerar det svenska snittet på 3:50–4:10 tim för 
en tre- eller fyrboll. 

Kustklimat ger lång säsong
Läget vid den flik av Östersjön som kallas Gudingen 
har stora fördelar. 

–Vi har en lång säsong, kan redan starta i mars och 

LUST 
TILL 
KUST!

TEXT LOTTA FISCHERSTRÖM
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hålla på ända till december. I och med att vi nästan 
aldrig behöver stänga igen kan vi sköta greenerna på 
ett riktigt bra sätt, och green är alltid utgångspunkten 
för fin golfupplevelse. Vi vill ha upp en stimphastighet 
på mellan 8,5 och 10,5, så vi lägger mycket resurser 
på att skära, dressa och vältra greenerna, säger Billberg.

Sedan 2019 har 15 miljoner kronor plöjts ner i 
förbättringar av banan. Ett exempel är den magnifika, 
nyanlagda dammen (tillika färskvattenreservoar) 
längs femman, som tryggar vattenförsörjningen och 
gör fairways väl preppade för värmeböljor lik den 
sommaren 2018. 

Andra nyheter är åttans nya backtee och ombygg-
naden av ettan, som tidigare var ett blint och ganska 
svårt hål. 

–Idag har du ett hyfsat lätt utslag med driver och 
ser var bollen landar. Slicar du utslaget fångar en tio 
meter hög vall upp bollen i höger fairwaykant så att 
du, som Billberg uttrycker det, kan gå vidare och bli 
lycklig i stället för att leta boll i skogen. 

Den senare åtgärden frigjorde 4 000 lastbilslass 
med vegetation, som raskt omsattes till fyllnadsmassor 

och användes för markjustering av tomter i den nya 
stadsdel som banan ramar in. Det omvända sker 
också, att banan får ’gratis’ material från fastighets-
projektet. Goda synergier, alltså.

Tji bilköer! Adjöss trängselavgifter! Hej livskvalitet! 
Ekhagen, som området kallas, har rum för ett par 
tusen nya västerviksbor. Ett par hundra har redan 
flyttat in och än fler tingat sitt boende. Av de nytill-
komna är åttio procent golfare och merparten forna 
stockholmare eller östgötar, framför allt linköpings-
bor, som ser chansen att jobba på distans nu när det 
blivit legio. 

Arkitekturen skiljer sig kvarter för kvarter. Någon 
gata har friliggande, arkitektritade villor, några har 
parhus, andra radhus i ett eller flera plan. 

Upplåtelseformerna varierar lika friskt: äganderät-
ter, bostadsrätter och hyresrätter om vartannat, före-
trädesvis marklägenheter – alla med havet och golfen 
inom syn- eller räckhåll. 

–Vi har nog gjort Sveriges snabbaste försäljning 
och byggsida. På tre år har vi byggt allt och sålt ut 

’’De senaste två åren har vi investerat  
15 miljoner kronor i banan. Dels i en  
ombyggnad av första hålet, dels i en  
damm som tryggar vattenförsörjningen,  
och dels i en helt ny range med  
nivåhöjningar och riktiga bunkrar  
och greener.

Peter Billberg (beställare) 
och Per Stalebrant 
(projektledare på Kanona-
den) står för drivkraften i 
projektet. Tillsammans har 
de lyckats få med kommu-
nen på tåget och bidragit till 
en inflyttning i Västervik 
som gynnar hela samhället. 
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hela området. Men så har vi också ett bra läge och en 
fin golfbana. Och Västervik som stad är fantastisk! 
säger Peter Billberg. 

Hustillverkare och fastighetsutvecklare insåg snabbt 
värdet i läget och har tävlat om markanvisningar. Av 
fem tillfrågade nappade alla fem, varav en med en 
önskan om större tilldelning. Klokt nog, för både 
tomter och lägenheter visar sig gå på nolltid.

När Obos släppte en gata med parhus i december 
var samtliga 18 bostadsrätter tingade inom tio dagar. 
Och när det lokala Bostadsbolaget lät uppföra hyres-
rätter i markplan 2019 och 2021 sade det bara slurp, 
så var de uthyrda. 

Pricken över i 
–Totalt sett har det investeras mellan 1,5 och 2 mil-
jarder kronor i anläggningen, konstaterar Peter Billberg, 
samtidigt som han antyder att mer är på gång. 
–Vi har just sålt ut de sista 25 000 kvadratmetrarna 
till ett par fastighetsutvecklare som har i avsikt att 
bygga tre- och fyrplanshus i trä. I slutändan handlar 
det om ett hundratal nya lägenheter. 

–Det en unik möjlighet för Västerviksbor och 

’’Fastighetsprojektet ska finansiera 
investeringarna på banan snarare än 
tvärtom. Målet är att skapa en fin  
golfupplevelse, säger Peter Billberg. 
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andra att flytta till ett havsnära läge, med chans att 
bli medlemmar i en multianläggning.

Redan i år blir det byggstart för två nya punkthus 
med 20-40 bostadsrätter i bästa tänkbara läge: nära 
klubbhus och driving range, där varje lägenhet har 
en stor balkong med havsutsikt och möjlighet till 
golfbilsgarage. En nätt liten investering på 600 mil-
joner kronor. 

Funderar du på att bli smålänning kan det alltså 
vara läge att hålla ögonen öppna. 

Attraktiva golfpaket i olika prisklasser
Fast du kanske bara vill ha ett aktivt stopp när du 
har vägarna förbi? Eller är sugen på en fin golfhelg 
vid ostkusten? Då har Västervik även andra fina, fast 
aningens mer temporära, boenden att erbjuda. 
Klubbens golfpaket har rejäl spännvidd. 

–Antingen bor man på Slottsholmen, ett gediget fint 
hotell byggt av Björn Ulvaeus som ligger vid havet 
tre minuter med bil från golfbanan, eller på Gränsö 
slott som har en av Sveriges finaste spaanläggningar. 
Det går också att hyra hus på klubben, sätta upp en 
husbil – det tar vi inget betalt för – eller välja något 
av hotellen i stan, säger Peter Billberg. 

En långsiktig historia  
Visionären Peter Billberg brukar titulera sig golfen-
treprenör, men det kunde lika gärna stå jurist eller 
golfpro på visitkortet. Den samlade kompetensen är 
helt klart nödvändig för att ro i land ett projekt av 
den här digniteten. 

Sedan 1996 när han köpte ut den då konkurshotade 
golfklubben, och sedan 2003 då visionen om en ny 
stadsdel började konkretiseras, har otaliga diskussioner 

’’Vi har gjort något som inte har funnits på 
marknaden tidigare och som uppenbarligen  
är eftertraktat. Per Stalebrant, Kanonaden

’’När Obos släppte en gata med parhus i 
december gick alla 18 bostadsrätterna  
på tio dagar. Det gäller att vara på hugget.
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förts med kommunledning, lantmäteri, arkeologer, 
länsstyrelse och miljödomstolar. Så även om exploa-
teringstakten kan tyckas hög nu, så har tålamod och 
förhandlingsförmåga prövats rejält längs vägen. 
För några år sedan kom Billbergs närmaste vapen-
dragare Per Stalebrant, projektledare på anläggnings-
företaget Kanonaden, in i bilden. Med sin känsla för 
produktionslogistik och entreprenadekonomi bidrar 
han med ovärderlig input. Via hans kontaktnät har 
de också ingångar till ett annat måste sammanhanget, 
nämligen entreprenadmaskiner. 

27 nya kvarter
Tack vare det har Kanonaden kunnat färdigställa 
infrastrukturen i området: vägar, vatten och avlopp, 
gatubelysning och fibernät. 

–Allt är till 95 procent klart, säger Stalebrant. Det 
som återstår är några lekplatser, gång- och cykelvägar 
och viss belysning. 

Totalt handlar det om 27 nya kvarter i Ekhagen. 
Flera är redan tagna i bruk. På sina håll pågår inflytt-
ning. Resterande gator är iordningställda och väntar 
på att bebyggas. Sprängning och sånt är avklarat, 

slänter och skärningar utslätade och anslutningar 
dragna, så att det bara är att lägga grunden och börja 
bygga – utan behov av omfattande markarbeten. 

–Vi valde att göra så för att minska risken för slut-
kunderna. Köparna får en bra start, bättre ekonomi 
i sina investeringar och inte så många oförutsedda 
kostnader när de väl ska bygga huset. Det tror vi var 
ett bra drag, säger Stalebrant. 

–Kvittot på att vi gjort rätt är att vi har sålt ut allt-
ihopa på mindre än fyra år. De som har investerat 
har uppenbarligen tyckt att kvaliteten som vi byggt i 
varit rätt och att vi gjort kloka prioriteringar. 

Ordning och reda 
Begrepp som Stalebrant återkommer till gång efter 
annan är ordning och reda, något som han menar 
präglar både Billbergs varumärkestänk och Kanona-
dens värdegrund.

–När det gäller stora jobb som det här måste man 
ha en samsyn med sin beställare. Planering är A och 
O. Vi pratar igenom saker ordentligt och jobbar mot 
klart utstakade mål. Billberg var oerhört tydligt med 
att han ville skapa ett boende över generationsgrän-

1.  Havet och skärgården med 5 000 öar. 
2.  Natur och friluftsliv. 
3.  Sjukhuset. Viktigare ju äldre man blir. 
4.  Idrottslivet. Hockey, speedway och golf är det som gäller i Västervik.
5.  Arbetstillfällen. Lättare att lösa nu när man kan jobba digitalt.
6.  Prisbilden. Här får du en villa med pool för vad en 2:a kostar i Stockholm.
7. Livskvaliteten överlag. 

Sju sköna skäl att välja Västervik 
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serna, och det är ett mål som vi på Kanonaden skriver 
under på. Utgångspunkten är att skapa en samhälls-
struktur som är trygg.

Nollvision
En speciall utmaning har varit att driva en byggar-
betsplats samtidigt som folk flyttar in och verksamheten 
på golfklubben pågår. 

–Gör man ett exploateringsområde intill sin golf-
bana kan man inte bara grovschakta gatorna och 
lämna upplagda massahögar vind för våg. Det krävs 
ordning och reda, man får se det mer som parkytor. 
Det blir en viss skötseldel kan man säga. 

–Det gäller att tänka till innan man sätter spaden 
i jorden. Att jobba försiktigt, metodiskt och effektivt, 
fortsätter Stalebrant och berättar om en amerikansk 
golfentreprenör på besök, som imponerades av ord-
ningen: ”Det är som jag kan gå med lågskor genom 
hela bygget fast det är full byggdrift. Det är inte ens 
smutsigt, inte ens lera där ni kör med era maskiner!” 
var den spontana reaktionen.

–Vår absoluta nollvision är att ingen ska komma 
till skada. Och faktum är att vi har sprängt och 

flyttat en massa kubikmeter utan något allvarligt 
tillbud. Det är fantastiskt kul och skönt för mig 
som arbetsledare och projektledare. Men det har 
förstås krävt mycket kommunikation och minutiös 
planering.

–Det är helt fantastisk att man kan göra en sån här 
resa i lilla Västervik – som förvisso inte är så litet 
längre, säger Stalebrant och får medhåll av sin upp-
dragsgivare. 

Vill så ett frö 
Ett av syftena med att gå ut så här och prata om pro-
jektet är att så ett litet frö hos andra svenska golfklubbar. 

–Tänk vilka dolda värden som kan finnas i klubben 
om man markprojekterar och gör allt på rätt sätt! Inte 
bara göra i ordning en detaljplan och sälja ut den till 
någon byggherre direkt för att få en engångsintäkt. 
Snarare tänka till hur man kan använda ett sånt här 
projekt till att förbättra den befintliga golfbanan. Det 
går att göra både och! säger initiativtagaren själv.

För en sak är säker. I Peter Billbergs Västervik går 
golfen först. Fastighetsutvecklingen är bara medel för 
att skapa en fin golfupplevelse. 

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

Det återstår bara 1 st tomt 
och övriga 12 st är sålda. 
Ring Peter Billberg direkt 
070-874 24 20

Västerviks kommun,  
www.vastervik.se

Bostadsbolaget Västervik, 
www.bostadsbolaget.
vastervik.se 

Sju sköna skäl att välja Västervik 
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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.

SKÅNE

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 2022

Välkommen till
Näset Links 2022

Under helgen får du möjlighet att kombi-
nera det bästa från två världar,  suveräna 
golfbanor och unik natur på  Falsterbonä-
set – Näset Links.

Du spelar golf på tre högklassiga golf-
banor, Ljunghusen, Flommen och Falster-
bo, 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 3 995 kronor 
inkl. moms per person

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

För ytterligare information: www.ljgk.se/nasetlinks
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Falsterbo, Flommen,
Ljunghusen 30 sept -2 okt.
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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 1 220 kronor/dubbelrum/natt inkl
 frukost och fri tillgång till relaxavdelningen.

Gäller 1 mars - 12 juni samt 
14 augusti - 1 december 2022.

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 35 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!

Paket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:

–  Fri tillgång till relaxavdelningen och  
 utomhuspoolen

–  3-rätters middag

–  Övernattning i dubbelrum inkl. frukostbuffé

Pris från 1 395 kronor/natt/person.
Paketet är ej bokningsbart under perioden 
23/6-21/8.

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

Att spela golf på Trelleborgs GK är absolut 
en utmaning för alla spelare. Med havet som 

närmsta granne kan vinden verkligen göra 
sig gällande och ställa stora krav eller att 
spela dig ett spratt.

Nu finns även Hotell Stavstensgården i 
klubbens regi. Stod klart sommaren 2021 
med 10 helt nya dubbelrum och beläget 
endast ett stenkast från klubbhuset. 

Här bokar ni med fördel golfpaket på  
Sveriges sydkust hotell@trelleborgsgk.se

TRELLEBORGS GOLFKLUBB 
– belägen på Stavstensudde strax väster om Trelleborg. 

Här erbjuds en ovanligt vackert belägen och utmanande 18-håls  
seasidebana med tydlig linkskaraktär.

Missa inte!
Njut av sydkusten med 
övernattning, trerättersmiddag 
och greenfee.

Antal hål 18, 
Boende   Ja, i egen regi
Husbilsparkering    ja, med el, vatten och avlopp
Restaurang ja, i egen regi
Kiosk ja, i egen regi 
Golfbilar ja 
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Trelleborgs Golfklubb

SKÅNE
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På den vackra slätten 2 mil söder om Malmö 
byggdes 1989 denna pärla som idag är en av 
landets mest uppskattade och spelade banor.
Söderslätts GK är känd för sin fina kvalité 
och sina greener som alltid håller en otroligt 
hög standard.

Banan som har 2 olika karaktärer av hed- 
bana (1-9) och parkbana (10-18) uppskattas 
av spelare på alla nivåer.

Efter rundan kan man njuta av en god måltid 
på uteserveringen eller inne i restaurangen.
På Söderslätts GK finns ett stort tränings-
område med en Driving Range som har 
grästee av hög kvalité.

Vill man träna närspel finns en 9-håls kort-
hålsbana precis vid klubbhuset. Glöm inte 
att besöka golfshopen som har ett stort utbud 
både för damer och herrar.

SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB 
–  En naturskön bana med en kombinerad känsla  

av park och hedkaraktär

Söderslätts Golfklubb
Missa inte!
Spela golf i en fantastisk skånsk 
lantmiljö på en lagom utmanande 
bana med hed och parkkaraktär. 

Antal hål  18 + 9 korthål
Boende  ja, se hemsida
Ställplats ja, 4 med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, bokas genom receptionen
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

Bokning: 040-42 96 80
soderslattsgk@sslgk.se
www.soderslattsgk.se

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. 

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

ÖRESTADS GOLFKLUBB – golf för alla

Missa inte!
Happy Mondays! Helgfria 
måndagar erbjuds rabatterad 
greenfee, 295 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, 6
Golfvagnar ja, 30

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

Örestads Golfklubb
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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 stod värd för European Challenge 
Tour 2021. 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

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 
två 9-hålsbanor, Norra och Södra banan, här 

kan man själv välja om man nöjer sig med 9 
eller vilka slingor man ska spela för att få ihop 
18 hål om det är målet. Anläggningen har 
stått värd för Swedish Golf Tour två gånger 
de senaste åren och har även en Footgolf bana.

Som en av de första klubbarna i Sverige in-
troducerades månadsvis betalning av spel 
och medlemsavgift likt Spotify där avgiften 
dras månadsvis från det kort man valt att göra 

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 “Golfparlor2022“ 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 en av Sveriges bästa parkba-
nor och Kungsbanan är en “ängs/parkbana”.  
Gamla Banan är den mer utmanande mäs-
terskapsbanan, medan Kungsbanan är mer 
snabbspelad och för alla spelarkategorier den 
mer tilltalande banan. Båda banorna har 
samma höga kvalitet och finish.

Kungsbanan utgör, med sin kuperade 
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 Performance 
range), instruktörer, en 6-håls barnbana samt 
en övningsbana med fyra hål. Bokskogen 
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 klubben 
under namnet Bokskogens Golfbaneförening 
och utvecklingen av en av Sveriges moder-
naste golfanläggningar hade börjat. 

I klubbhuset – en fin gammal gråstensbyggnad 
– 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 öppnade 2021. The Inn med sina 

fyra dubbelrum och två familjerum i högsta 
kvalité med underbart gemensamt vardags-
rum/kök och stor altan, ger dig ett golfpaket 
med boende 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
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Mitt i Skåne finns en plats som inte är någon annan lik. Elisefarm är en välrenommerad 
anläggning som vunnit priser som låtit tala om sig inte bara i Sverige. 

ELISEFARM GOLF CLUB  
– en helhetsupplevelse utöver de vanliga med golf, spa, hotell, restaurang, fest & bröllop

Den privata anläggningen i härlig herrgårds-
miljö har gått från att vara ett traditionellt 
skånskt jordbruk till en komplett golfresort med 
hotell, restaurang, spa, golf, butik och konferens. 
Golfbanan rankades som en av Sveriges 10 
bästa banor redan efter tre år och som en av 
Europas bästa nya golfbanor av den amerikan-
ska tidningen Golfers Magazine. Banarkitekten 
Martin Hawtree har skapat en klassisk hedba-
na med utmanade bunkrar som ställer krav på 
precision både från tee och mot greenområden. 
En gles men hög svingelruff skapar, tillsammans 
med traktens typiska stengärdsgårdar, en na-
turlig inramning för varje hål. Sedan ett par år 
tillbaka finns nya tees för att skapa en kortare 
bana som är mer anpassad för medelgolfaren, 
för den som vill ha utmaningen finns alla or-
dinarie utslagsplatser kvar. 

Elisefarm är en helhetsupplevelse som blivit 
utsedd till Sveriges Bästa Golfpaket och som 
nummer 2 i rankingen av Sveriges bästa 
Golfhotell. Hotellet har 24 rum som inom en 
snar framtid ska utökas till 40. Efter golfrundan 

rekommenderas ett besök i spaavdelningen 
med torrbastu, ångbastu, jacuzzi, varma 
källor utomhus samt relaxavdelning. 

Under förra året invigdes en lounge i anslut-
ning till reception och restaurang som blivit 
den naturliga träffpunkten innan middagen 
samt en nyöppnad butik med inriktning på 
inredning, golf och jakt. På Elisefarm hittar 
du duktiga golftränare som inspirerar med 
det senaste nyheterna eller lite tips för att 
förbättra svingen. 

På Elisefarm finns mycket vilt såsom änder 
och fasaner. Köket följer säsongens variationer 
och skapar klassisk mat med twist, bli inte 
förvånad om du hittar kockarna i färd med 
att plocka örter och svamp i omgivningen. 
För den som vill prova på en ny aktivitet 
anordnas bland annat den populära aktiviteten 
lerduveskytte. Herrgården som utgör mitt-
punkten på anläggningen har anor från 
1700-talet och ligger vackert beläget med en 
hänförande utsikt över Ringsjön.

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 i 
herrgårdsmiljö

Restaurang ja, med uteservering 
Spa  ja, med massage och 

skönhetsbehandlingar
Kiosk  ja 
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 40
Shop  ja, golf, jakt & inredning
Studio ja

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

Elisefarm Golf Club

SKÅNE
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Banans karaktär gör den lika spännande 
för nybörjare som för den erfarne spelaren. 
Vinden kan bli din tuffaste motståndare.

Öresunds golfbana blev spelklar 2005 och 
rankades tidigt bland de främsta i Sverige 
tack vara greenområden och fairways av 
högsta klass. Modern, trixig bana med myck-
et vatten och fantastiska greenområden 
byggda enligt de hårda USGA-normerna. 
Öresunds GK är en av Sveriges mest öppna 
banor med sommargreener året runt och 
utan mattor under vintersäsongen.

Det är en modern parkbana nära havet, 
slingrande mellan böljande kullar, vatten och 
trädridåer. En ganska kort men teknisk bana 
ritad av Jan Sederholm.

Den omtalade ö-green på hål 13 har fått 
mer än en golfspelare att ge uttryck för sin 
frustration, men vissa har också fortsatt till 
hål 14 med den där härliga känslan av att ha 
gjort en hole-in-one, kanske sin första.

RESTAURANG CLUBHOUSE
Klubbens restaurangverksamhet är bred, 
främst med en populär lunchbuffé. Men 
också en komplett konferensanläggning där 
du kan äta, dricka gott i en avslappnande 
miljö. Clubhouse har festvåning för fester 
och bröllop. Fredagsmingel, After Work 
varje vecka och även olika arrangemang, 
happenings och live musik med mera...

Upplev golfpärlan med greener och fairways i utmärkt kvalitet  
längs Öresunds kustlinje med Landskrona, Malmö och Köpenhamns 
skyline i horisonten.

Missa inte!
Happy Teesdays hela året om.  
Endast 275kr i greenfee alla 
tisdagar. Väderskydd och belysning 
på rangen klar under våren.

Antal hål   18 
Husbilsparkering   ja, med el och tillgång  

till dusch
Restaurang   ja, med uteservering 
Kiosk   ja 
Golfbilar   ja 
Golfvagnar   ja 
Golfshop   ja
Värmestuga  ja

0418-455 455
info@oresundsgk.se
www.oresundsgk.se

Öresunds Golfklubb

ÖRESUNDS GOLF 
– naturskönt vid havet 
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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 sex nya 
hål ritade av banarkitekten Johan Benestam.

Inför säsongen 2021 togs ett nytt målområ-
de på 3200 kvm av konstgräs i bruk på klubbens 
drivingrange, även detta ritat av 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.

Som pricken över i finns ett mysigt spa där 
man alltid blir personligt bemött. Här kan 
man både boka i förväg  eller spontant kom-
ma förbi på drop-in. Ytterligare ett stenkast 
bort finns gamla fiskeläget där mysiga små 
fiskhandlare säljer dagens fångst.

God mat och dryck är prioriterat hos oss. 
Kvarteret Erikstorp är vårt matområde. Här 
ryms två restauranger. Den ena är en modern 
bistro där ni ger er ut på en matresa med oss, 
tillsammans upptäcker vi världen genom maten, 
drycken & människorna. Vår kvällsmeny har 
transformerats till en rafflade matresa genom 
alla världens kök. 10 nya rätter från 10 olika 
länder tar plats på menyn varannan månad. 
Vår andra restaurang Brasserie & Grill ligger i 
direkt anslutning till golfklubbens avslutnings-
hål. Här är pulsen hög med tröskeln låg. 
Moderna kioskvältare för hela familjen där 
grillen är en central del av matlagningen. Här 
välkomnas man även till frukost där både 
grillade mackor, juicer och egen granola gör 
er redo för dagen. Ät på plats eller ta med er.I 
Kvarteret behandlas råvarorna av människor 
med passion för så väl hantverket som bran-
schen. Kockar, bartenders, bagare och servi-
törer, alla med ett och samma mål, att skapa 
en upplevelse att längta tillbaks till.”

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 3 099:- 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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Mästerskapsbanan Tournament Course 
(TC) är 18 hål av linkskaraktär. Låt dock inte 
de till synes generösa utslagen lura dig då 
greenområdena utmanar både ditt tekniska- 
såväl som ditt strategiska spel. Enligt Steve 
Forrest är detta en av de häftigaste banorna 
han har ritat. Sedan banan öppnade 2008 
har den rankats högt av både Golf Digest 
och Svensk Golf, dessutom landat bland topp 
100 banorna i kontinentala Europa i World 
Golf Awards. Tournament Course har även 
utsetts till Sveriges bästa golfbana av World 
Golf Awards tre år i rad (2015–2017). Banan 
stod värd för Helsingborg Open, en tävling 
på damernas Europatour.

Classic Course är en 18 håls parkbana med 
ondulerade greener och avrinningsytor. Här 
har det spelats flera stortävlingar, bland 
andra SEO i tre år med Seve Ballesteros, 
Sandy Lyle och Greg Norman som vinnare. 
Även här har rankingen på banan stått sig i 
de svenska sammanhangen.

Allébanan byggs ut under 2022 till att bli 
en utmanande 12-hålsbana. I samband med 
invigning kommer banan att byta namn. 
Banans 12 fullängdshål breder ut sig på den 
östra delen av anläggningen och banan 
passar såväl den erfarna golfaren som den 
nya. Invigning av den nya sträckningen sker 
i början av juli.

Västra 9:an är en slopesatt niohålsslinga 
som ger utmärkta möjligheter att slipa på 
närspelet. Slingan har sju par 3-hål och två 
par 4-hål. 
 
På anläggningen känns allting nära – allt 
utgår från det trivsamma klubbhusområdet 
med korta avstånd mellan banor, hål, klubb-
hus och parkering. Klubbhusets populära 
restaurang erbjuder fantastisk mat och är 
flitigt besökt av både golfspelare såväl som 
övriga gäster. I shopen finns allt du behöver 
för att ytterligare höja golfupplevelsen.

VASATORPS GK
– en större golfupplevelse strax utanför Helsingborg
I utkanten av Helsingborg hittar du Vasatorps Golfklubb, en golfanläggning som erbjuder golf 
i världsklass i en skön och avslappnad miljö. Här kan du vässa ditt spel på träningsområdet 
innan du ger dig ut på de fyra varierade banorna. 

SKÅNE
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Vasatorps GK

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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Hotel 1622 i Rydebäck
- lyxigt spahotell vid havet!
Ett stenkast från Rya Golfklubb ligger fantastiska 
Hotel 1622 – en ny destination med inspirerande 
miljöer för möten, utveckling och återhämtning. 
Här slappnar ni av i ett otroligt vackert spa och 
njuter av utsökt mat och dryck i restaurang Tegel. 
Ni sover gott i smakfullt inredda rum och startar 
dagen med en stor, god frukostbuffé. Hotel 1622 
är en ny favorit att återkomma till.

“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 utta-
lar sig om tredje hålet som sträcker sig 
utmed sandstranden. 

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

Sedan ett par år tillbaka är banarki-
tekten 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 Restaurang 
Rya, golfkrogen som ligger vackert be-
lägen cirka 40 meter från strandkanten. 
Här bjuds det på vällagad mat i en unik 
miljö. 

RYA GOLFKLUBB 
– seaside golf since 1934 

Sundsgården ligger endast några 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 minu-
ter kör du till Rya, på 20 minuter promenerar du dit!

Sundsgården 
hotell & konferens

Golfpaket på Hotel 1622
•  Greenfee, 3-rättersmiddag, spaentré,  

del i dubbelrum, frukostbuffé.  
Pris från 1890 kr/pers.

•  Greenfee, del i dubbelrum, frukostbuffé.  
Pris från 1440 kr/pers.

• Fri parkering

Boka ditt paket på www.hotel1622.se eller maila 
boka@hotel1622.se för skräddarsydd lösning.

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. 
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

Rya Golfklubb 

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

Ängsbanan som är 18-hålsslingan, är just 
en ängsbana med parkkaraktär med flera 
inslag av vatten och ruff. Den erbjuder sex 
olika spellängder från 4800-6300 meter och 
kan därför bli utmanande för alla kategorier 
av spelare. Vinden kan ge spelstrategin en 
extra dimension och den som håller tungan 
rätt i mun under rondens sista fem hål – 
Allerums eget ”Amen Corner” brukar lämna 
18:e green med en positiv känsla och längtan 
till nästa gång.

Strax efter millennieskiftet kompletterades 
anläggningen med den separata 9-hålsbanan, 
Parkbanan, som med sin fullängd och par 
36 är öppen för Pay & Play och enligt många 
en av landets bästa. Parkbanan ligger i ett 
vackert öppet landskap inhägnat av trädridåer 
och gamla stengärdsgårdar och välkomnar 
både den etablerade golfaren och den som 
kliver upp på tee för första gången. 

I klubbhuset finns en välsorterad Golfstore- 
butik som drivs av klubbens två pros. De 
erbjuder såväl privatlektioner som grupp-
träningar och Grönt Kort-utbildningar.

En trappa upp ligger restaurangen som 
inför säsongen slår upp portarna i ny regi 
med höga ambitioner om aktiviteter och 

menyer för hela året. Med panoramautsikt 
över Ängsbanan är vyn hänförande och från 
uteserveringen på balkongen ser man avgö-
randet på 18:e green väldigt väl.

Under fyra raka år, 2018-2021 har Allerum 
arrangerat Allerum Open, en hyllad tävling 
på LETAS och Nordic Golf Tour med 
damproffs från över 23 nationer som berömt 
banan för sin layout och uppsättning. I sommar 
görs plats för herrarna och anläggningen står 
som värd för Indoor Golf Group Challenge, 
en av två deltävlingar i Sverige på Challenge 
Tour med € 250 000 i prispotten. 

2019 utsågs Allerum till Årets Golfklubb. 
Delar av motiveringen handlade om det 
genuina arbetet som man tog sig an under 
uppstarten av SGF:s jämställdhetsprojekt 
Vision 50/50 som också ledde till att klubbens 
vision förtydligades; Vi ska vara södra Sve-
riges vänligaste och mest prestigelösa golf-
mötesplats, där medlemmar, gäster och 
medarbetare känner sig välkomna, värde-
fulla och väl omhändertagna. 

Utan att känna till klubbens devis – Allerum 
– Rum för Alla talar många av gästerna 

spontant om den vänliga och familjära  
atmosfären här och berömmer banorna för 
sin jämna och höga kvalitet oavsett tidpunkt 
under säsongen. 

Välkomna till Sundets pärla i år, och välkom-
na ut till Allerum för en härlig golfupplevelse.

I Allerum strax norr om Helsingborg har golf spelats sedan 1993 och idag  
är klubben en av de större golfanläggningarna i nordvästra Skåne med sina  
27 hål, generösa övningsområden och stora driving range. 

ALLERUM GK 
– värd för Challenge Tour 25-28 augusti 2022

Missa inte!
Den 25-28 augusti arrangeras  
Indoor Golf Group Challenge  
– Challenge Tour. Kom och titta!  
Mer information på hemsidan.  

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

SKÅNE
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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 info om vår Golflodge  

egna boende på klubben 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

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

Söderåsens GK

Söderåsens Gk bildades 1966 och har sedan 
dess etablerat sig mer än väl. Sportprofilen 
och medlemmen Henrik ”Henke” Larsson 
säger så här om klubben:
– Söderåsen har det jag tycker är det viktigaste 
på en golfbana, bra greener och en väldigt fin 
natur som gör att jag aldrig tröttnar på att 
spela där. Dessutom en väldigt trevlig klubb 
där jag alltid känner mig välkommen.

Söderåsens GK erbjuder förutom en utma-
nande och spännande 18 håls bana även 
stora och generösa träningsområden där både 
sving och närspel kan nötas in. Du väljer själv 
om du vill slå från mattor, gräs eller under 

tak i studion. Drivingrangen har belysning 
och är öppen alla dagar dygnet runt.

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

Restaurangen välkomnar alla när man efter 
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.

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.

SÖDERÅSENS GK 
– porlande vattendrag och ståtliga ekar

Här erbjuds boende på klubben för upp till 10 personer. De tre fräscha lägenheterna  
är utrustade med ett litet pentry, dusch, toalett, TV, Wifi och de 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 måndag-torsdag 965 kronor/person
Pris fredag-söndag 1 065 kronor/person

042-733 37
info@soderasensgk.se

Bo på Söderåsens GK!

SKÅNE
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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
Padel 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 2 090 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 
Akademi för dig som vill vässa spelet i den 
nya studion. 

Inför säsongen har det renoverats och 
förbättrats på både bana som hotell och 
restaurang. Salomon Krog bjuder på närod-
lade råvaror för den ultimata Bjäreupplevelsen 
som sent ska glömmas. Bjäre Golfklubbs 
motto är ”Snabbare, gladare golf i Skånes 
Toscana”.

SKÅNE
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Sommaren 2020 öppnades portarna till 
Torekovs nya klubbhus – en naturlig mötes-
plats dit alla är välkomna. Här hittar du 
klubbens golfkrog där det läggs stort fokus 
på att servera mat med utgångspunkt på 
lokala råvaror, en lounge och sportbar med 
vidunderlig utsikt över havet. I klubbhuset 
finns även en välsorterad sportshop och en 
välkomnande reception.

Under våren 2022 kommer klubbens nya 
träningscenter stå klart, här kommer du att 
kunna träna golf inomhus året runt och 
spela de bästa banorna världen över i den 
nya golfsimulatorn.

I anslutning till golfbanan finns även ten-
nisbanor och en padelbana.

TOREKOV LINKS  
– öppet året om 

Torekov är en klassisk linksbana med ett unikt läge längst ut på Bjäre-
halvön. Banan erbjuder en magnifik utsikt mot Hallands Väderö och har 
havsutsikt från alla hål. Banan har under ett flertal år varit rankad topp 
25 bland golfbanor i Sverige.

Missa inte!
Havsutsikt från alla hål.

Antal hål   18 
Restaurang   ja, med uteservering 
Kiosk   ja 
Golfbilar   ja 
Golfvagnar   ja 
Golfshop   ja
Padel  ja

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

Torekovs Golfklubb

Torekov Links
Välkommen till en klassisk 
linksbana med ett nybyggt 
klubbhus och restaurang, 
allt under ett och samma tak.

- öppet året om -

www.togk.se 
0431- 44 98 40
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Äppelgårdens bana är byggd på en gammal 
äppelodling vilket ger banan en härlig karak-
tär. Årstidernas anslag på naturen tydliggörs 
dels med Hallandsåsens färgskiftande natur 
och med allt från fruktträdens tidiga blom-
ning till färdiga frukter som dignar från 
träden. Varje hål är uppkallat efter olika 
äppelsorter som finns på Äppelgården.

Banan är såväl utmanade som snabbspelad 
och kräver sin golfare. Vinden gör sig ofta 
påmind vilket gör klubbvalet viktigt om inte 

annat för att nå de välplacerade greenerna. 
Vill man få hjälp med träning och spel finns 
Per Pro på plats för att få spelet slipat till det 
yttersta.

Restaurangen erbjuder dagens lunch av 
husmanskaraktär eller rätter från bistro menyn 
för den som så önskar. Den stora uteserve-
ringen vetter mot det 18:e hålet och en härlig 
kvällssol. Alla förutsättningar för en ljuvlig 
avslutning på en golfrunda.  

ÄPPELGÅRDENS GK
I Båstads utkant ligger Äppelgårdens Golfklubb, likt ett smycke placerat 
efter Hallandsåsens böljande sluttning. Från de högre delarna av banan 
kan en vidunderlig utsikt avnjutas över Laholmsbukten och det vackra 
jordbrukslandskapet som omfamnar den stolta åsen från norr.  

Äppelgårdens Golfklubb

Missa inte!
Äppelgårdens Bistro som erbjuder 
lunch av husmanskaraktär och 
bistromeny. Missa inte heller att 
spela padel på våra banor som kan bokas via 
MATCHi eller vår reception.

Antal hål  18  
Boende   26 rum intill banan 
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja, 12
Golfbilar  ja, 11
Golfvagnar  ja, 50
Golfshop  ja
Padel  ja

0431-223 30
info@appelgarden.se
www.appelgarden.se

SKÅNE

BITTER

BRODYR

ETSNING

LOGO
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Greenerna är klubbens adelsmärke och 
omnämns ganska ofta som ”Skånes bästa 
greener” från både medlemmar och gäster. 
Utmaningen kan vara att hitta hastigheten 
men också att läsa och hitta linjerna på dom 

små ondulerade greenerna. Nytt för 2022 är 
att klubben öppnar sin nya FootGolf bana 
med 9 st hål. Korthålsbanan med 6 par 3-hål 
har fått en uppfräschning inför 2022 och är 
också värd ett besök.

Klubben har gamla anor – den bildades 
1943 – och är sedan dess omtalad för sin 
välskötta bana och sin trivsamma miljö.

Få banor i landet väcker en sådan lust och 
spelglädje som Mölle. Här får du använda 
hela din slagarsenal och all din fantasi. På 
alla hål belönas kreativitet, intuition och 
mod – med ett ständigt levande hav och den 
vilda naturen som ditt närmsta vittne. På 

klubben finns också en trevlig träningsan-
läggning och att ta sig från den vackra bad- 
och vandringsorten Mölle upp till banan tar 
bara några minuter.
 
Banans läge är unikt – den är utlagd i ett 
av Europas vackraste naturreservat. En runda 
här kombinerar alltså en storslagen natur-
upplevelse med den glädje som en riktigt 
välskött bana erbjuder.

Kullagårdens Wärdshus med anor sedan 
Tycho Brahe, ligger vägg i vägg med kansli, 
reception och shop och sätter pricken över 
i:et med sina mysiga hotellrum och fantas-
tiska måltider i genuin miljö. Värdshuset 
driver även kiosken vid 12:ans tee. Vill du 
boka konferenslokal? Ja, även detta ordnar 
värdshuset för dig.
Mölle GK erbjuder golf, mat och konferens i 
historisk miljö!

BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB 

MÖLLE GK 
– Sveriges vackraste golf

Bosjökloster GK erbjuder en vacker, böljande och inbjudande 18-håls 
parkbana med en stor variation av lövträd. 

En runda på Mölle Golfklubb lämnar ingen oberörd. Frågan är om någon 
annan svensk golfbana ligger lika vackert som Mölle. Dess 18 hål är inbäd-
dade i grönska, högt upp på Kullaberg och du ser havet från nästan alla hål. 

Bosjökloster Golfklubb

Mölle Golfklubb

SKÅNE

Missa inte!
Bosjökloster Golfklubb som bokstavligen ligger 
mitt i Skåne, dvs var du än är i Skåne  
så är det nära hit.

Antal hål  18 + 6 korthål samt 9 hål FootGolf
Boende:  Finns ej på anläggningen, 

samarbete med olika boende,  
t ex Höörs Gästis. Mer info – se 
klubbens hemsida.

Ställplats  ja, 4 platser med el och 4 utan, 
bokas via klubbens hemsida

Restaurang  ja, med uteservering – Bosjökloster 
101 Bistro & Bar

Kiosk ja
Golfbilar  ja, 8-10 och bokas lättast i förväg 

via kansliet.
Golfvagnar ja, 15-20
Golfshop ja, WighGolf – Golfstore
Driving range  ja, 15 platser,  

varav 2 under tak

0413-258 58
info@bosjoklostergk.se
www.bosjoklostergk.se

Missa inte!
Mölle GK var först i Sverige med  
att arrangera en tävling på  
Ladies European Tour

Antal hål  18 
Boende  ja, 16 rum och 29 bäddar 
Restaurang   ja, med uteservering
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 9 
Golfvagnar  ja 
Golfshop  ja

042-34 75 20
info@mollegk.se
www.mollegk.se
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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 & PADELHALL
– en total golfupplevelse mitt på Österlen

Från klubbhuset kan du följa spelet på banans 
alla 18 hål. Banan byggdes 1986 och har sedan 
2010 genom gått en hel del förändringar. Bland 
annat har den fått nya damtees som förenklat 
banan, vilket blivit en succé. Banan har också 
kortats och är roligare även från gul tee. För den 
långtslående och låghandikapparen finns fort-
farande möjligheten att spela en längre variant 
av gul tee. Räcker inte det finns en riktig utma-
ning i svart tee som mäter cirka 6 400 meter! 

En ny toppmodern padelhall är öppen! 
Hallen rymmer två padelbanor, en golfsimu-
lator, omklädningsrum och en stor ondulerad 
putt- och chippgreen! Det finns givetvis möj-
lighet att träna fulla svingar mot nät också. 
Perfekt för ett tidigt träningsläger! Förutom 
detta finns generösa lounger och balkonger 
med fantastisk utsikt över både golf och pa-
delhallen. 

Österlenpaketet ger dig möjlighet att bo på 
Tomelilla Golfs bekväma hotell mitt på  
Österlen och att spela golf på några av Skånes 

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
Padel ja

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

bästa banor. Hotellet, endast 35 meter från 
första tee, har fräscha och rymliga rum. Här-
ifrån har du också mindre är 20 minuter till 
fyra andra 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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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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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, 38 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  
säsongen långt in på hösten. 

Här kommer du garanterat att njuta, gammal 
som ung, ensam, ett par eller ett helt gäng. 
Österlens Golfklubb och hela Österlen visar 
upp sin bästa sida för att du ska få en 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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Wittsjö GK 
Ca 1,5 mil sydöst om Markaryd, ligger den 
gömd bland mäktig bokskog och tall, vackra 
Wittsjö Golf klubb. 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 en restaurang med fullständiga rät-
tigheter som drivs i klubbens egen regi. 

På Wittsjö Golfklubb har man sedan 2018 
även sex nybyggda stugor med plats för upp 
till 24 boende. Redan första året blev klubben 
ett välbesökt golfresemål med närmare 700 
sålda golfpaket.

Wittsjö Golfklubb har alltid plats för dig 
som redan golfar och tar även hand om de 
som önskar lära sig det ädla och något frus-
trerande spelet. 

2016 bildades 4-lingen. Fyra banor av olika karaktär, nära varandra i nordöstra Skåne.
I samarbetet ingår Hässlegårdens GK, Perstorps GK, Skepparslövs GK och Wittsjö GK.
Bra villkor för medlemmar och gäster. Medlemmar spelar för 1000 kr fritt på de
övriga tre banorna. Detta har blivit en succé. Gäster spelar under ett år alla fyra  
en gång för 995 kr. Gästkortet finns att köpa på klubbarnas kanslier.

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 
karaktärs fulla stilen på golfhålen som gör 
besöket minnesvärt. Här finns varierande, 
och ibland försåtliga hinder och svårigheter 
som ställer extra krav på stadig hand och 
kalla nerver. Efter avslutad golfrunda väntar 
lön för mödan i det trivsamma klubbhusets  
familjära och avspända atmosfär.

Utöver de 18 hålen finns även bra tränings- 
möjligheter som inkluderar två 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 sex 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 9-15 juli. 

Antal hål 18
Boende ja, i 6 st två och fyrbäddsstugor
Husbilsparkering ja med el
Restaurang ja, med fin terrass och   
  uteservering,
Kiosk ja
Golfbilar ja, 7  
Golfvagnar ja, 30
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.

SKÅNE

GOLFPAKETfrån 1 350 krBoende i stugaInkl frukost,2-rättersmiddagGreenfee

GRUPPERminst 20 st395 kr/personInkl greenfeefrukost
eller lunch

GOLFPAKETfrån 995 krBoende vid bananInkl greenfeefrukost
och lunch

GREENFEE395 kr
Alla dagar,alla tider

Wittsjö GK

Hässlegårdens GK Perstorps GK

Skepparlövs GK

GOLFPAKET
från 1 350 kr
Boende i stuga
Inkl frukost,

2-rättersmiddag
Greenfee

GRUPPER
minst 20 st
395 kr/person
Inkl greenfee
frukost

eller lunch

GOLFPAKET
från 995 kr

Boende vid banan
Inkl greenfee
frukost
och lunch

GREENFEE

395 kr
Alla dagar,
alla tider

Wittsjö GK

Hässlegårdens
GK Perstorps GK

Skepparlövs G
K
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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

GOLFPAKETfrån 1 350 krBoende i stugaInkl frukost,2-rättersmiddagGreenfee

GRUPPERminst 20 st395 kr/personInkl greenfeefrukost
eller lunch

GOLFPAKETfrån 995 krBoende vid bananInkl greenfeefrukost
och lunch

GREENFEE395 kr
Alla dagar,alla tider

Wittsjö GK

Hässlegårdens GK Perstorps GK

Skepparlövs GK

GOLFPAKET
från 1 350 kr
Boende i stuga
Inkl frukost,

2-rättersmiddag
Greenfee

GRUPPER
minst 20 st
395 kr/person
Inkl greenfee
frukost

eller lunch

GOLFPAKET
från 995 kr

Boende vid banan
Inkl greenfee
frukost
och lunch

GREENFEE

395 kr
Alla dagar,
alla tider

Wittsjö GK

Hässlegårdens
GK Perstorps GK

Skepparlövs G
K
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Kristianstads Golfklubb & Destination, en 36-hålsanläggning i perfekt 
miljö där det spelas golf året runt. Golf, träningsstudio, padel, mat, 
dryck och boende. Det finns något för alla!

ÅHUS – upplev magiska ögonblick

Båda banorna har de senaste åren byggts om 
med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke 
och Adam Mednicksson och resultaten har 
verkligen blivit lyckade. Creekhouse Ladies 
Open på Ladies European Tour arrangerades 
på East Course 2021, lovorden haglade från 
spelarna!

East Course, som blev rankad 3:a i Sverige 
2020, är en bana man aldrig tröttnar på! 
Det är något magiskt med den, rolig och 
omväxlande. Inga hål upplevs likadana. För 
det mesta är den svår, nästintill omöjlig, 
krävande och extremt utmanande med sina 
djupa bunkrar och trixiga greenområden. 
Plötsligt en dag stämmer allt och man be-
mästrar banan som ett riktigt proffs…tills 
man inser hur svår den egentligen är. DET 
är tjusningen med East Course!

West Course har efter ombyggnaden blivit 
ett riktigt bra komplement till East Course. 
Den har sex läckra par 3 hål, fem par 5 och 
sju par 4 i den nya sträckningen. Vinden och 
greenerna är den stora utmaningen och den 
klassas som något snällare än East Course, 
även om bunkrarna ställer till det för många 
även här. Det är svårt att jämföra banorna, 
men en sak är dock säker, båda bjuder på 
magiska ögonblick!

Vill man ta sig utanför golfbanans gränser 
finns det många trevliga ställen i Åhus. Var-
för inte ta en guidad tur på Absolut Home 
och lär dig blanda drinkar. Eller ta en tur till 
havet med sina milslånga vita stränder. 

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, 15
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio  ja
Padelhall  ja, 3 banor

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

SKÅNE

Kristianstads Golfklubb

FO
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ÅHUS – upplev magiska ögonblick
Klubben drivs av en ständig utveckling. En 
utveckling som möjliggörs genom en noga 
och uttänkt strategi. En utveckling som 
framförallt drivits fram av en stor entusiasm. 
Fokus ligger på att förbättra kvalitén på 
spelytorna. Pengar är en del av det som in-
vesterat i banan men man har investerat 
mycket mera i form av tid och entusiasm.

Ni är alltid välkommen hem till Sölvesborgs 
GK. Deras målsättning är att ni ska trivas så 
pass bra att ni från den stunden ni lämnar 
kan längta tillbaka. Ni ska känna er hemma 
såväl om ni är förstagångsbesökare eller en 
frekvent besökare på 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 
träningsmöjligheter, är Sölvesborg en perfekt 
anläggning för att anordna träningsläger på. 
När du parkerar bilen har du allt i direkt 

anslutning. Klubbhuset med omklädningsrum, 
kansli, golfshop och restaurang. Där finns 
även driving range, padeltennis, himalaya, 
golfstudio med bl.a två st Trackman-simu-
lator så det blir golfspel året runt, putting-
greener och övningsområde med inspels-
green. 50 meter från 1:ans tee ligger sju 
stycken stugor för uthyrning med grillplats.

Sölvesborgs Golfklubb är klubben som 
ständigt utvecklas. Banarkitekten Christian 
Lundin har varit engagerad. 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. Inför 
säsongen 2022 har klubben byggt ett helt 
nytt par 3 hål med greenen i Östersjön, 
detta hål kommer säkerligen bli vida omtalat 
i golfsverige. 

Det är lätt att falla för Sölvesborg
Med hjälp av Europas längsta gång och  
cykelbro så tar man sig enkelt över till  
Sölvesborgs stadskärna från klubben. Här 
hittar ni allt från restauranger till shopping. 
En kort cykeltur från klubben hittar ni den 

vita sandstranden i Sandviken och ytterli-
gare en bit bort ligger de pittoreska fiske-
samhällena längs med kusten på Listerlandet.  

Sölvesborgs Golfklubb har lite av allt, platsen 
man gärna återvänder till!

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

BLEKINGE

Banan är byggd vid Sölvesborgsviken i en härlig miljö på ett perfekt underlag.  
Området är skapat för GOLF. Klubben lever för att leverera ”En förstaklassig golfupplevelse  
byggd på genuin entusiasm”

SÖLVESBORGS GK
– en bra bana blir ännu bättre
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Ekerum Resort ÖlandEkerum 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 åtta år i rad och den ena banan, 
Långe Jan, har nominerats till Sveriges bästa golfbana sju år i rad.

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.

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

Alltid hos Ekerum:
 y 36 hål
 y Boende - lägenheter, sviter  

och stugor 
 y Husbilsparkering
 y Restaurang med uteservering i 

västerläge
 y Pizzeria
 y Kiosk i klubbhuset och efter 9 hål
 y Golfbilar
 y Golfvagnar
 y Golfshop/Butik

Golfpaket bokas på www.ekerum.com 

Golfpaket
fr. 1.325 kr

/person

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

0485 - 80 000 • ekerum.com
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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 när deras gäster fick rösta fick 
klubben återigen utmärkelsen ”bästa bana 2021”, 
”Best value for money” och ”Players choice”.

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 utomhuspool, varm-
kar, inomhus jacuzzi, IR- bastu, ångbastu, 
torrbastu samt  en vedeldad bastu. Ett 
multigym finns även att nyttja fritt. Här 
finns också WiFi, kaffe och parkering utan 
extra kostnad. Hotellet ligger lugnt pla-
cerat vid havsbandet med fantastisk utsikt. 

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

SMÅLAND

OSKARSHAMNS GK 
– omtanke, gemenskap, kvalitetEkerum Resort ÖlandEkerum 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 åtta år i rad och den ena banan, 
Långe Jan, har nominerats till Sveriges bästa golfbana sju år i rad.

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.

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

Alltid hos Ekerum:
 y 36 hål
 y Boende - lägenheter, sviter  

och stugor 
 y Husbilsparkering
 y Restaurang med uteservering i 

västerläge
 y Pizzeria
 y Kiosk i klubbhuset och efter 9 hål
 y Golfbilar
 y Golfvagnar
 y Golfshop/Butik

Golfpaket bokas på www.ekerum.com 

Golfpaket
fr. 1.325 kr

/person

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

0485 - 80 000 • ekerum.com
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SMÅLAND

Växjö Golfklubb har flera år i rad varit 
rankad som en av Smålands bästa banor med 
18 varierande och utmanande golfhål, en 
korthålsbana samt en av Sveriges första 
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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SMÅLAND

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
Padel ja

0393-210 80
info@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. 

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. 

Nässjö GK har även samarbeten med både 
hotell i kommunen och Golf Unlimited i 
Jönköping som bara ligger 3,5 mil bort. 

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

NÄSSJÖ GK 
– med utsikt över Småländska höglandet

Missa inte!
Restaurang Utsikten med mat 
från närproducerade råvaror.

Antal hål 18, 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

SMÅLANDSMÅLAND
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SMÅLAND

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. Efter 
din rundan blir ni bortskämda av Bistro Sand 
som står för hög kvalitet om mycket god service, 
det blir er perfekta avslutning på dagen på  
Sand GC.

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 1 495 kronor, 

boende, frukost, 2- rätters 
  middag, fri hyrvagn och 18 hål golf
Gym  ja
Restaurang   ja, ny krögare, Bistro Sand 
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 Club

SMÅLAND
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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 200 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, 15
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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KALMAR GOLFKLUBB sätter medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rummet.

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

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

Kalmar Golfklubb – precis vid Kalmarsund

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

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

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

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

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

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

Kalmar Golfklubb 

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

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

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

Vetlanda Golfklubb

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

2015 invigdes och öppnades Vetlanda 

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

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

På anläggningen finns en av Smålands största 
och mest välsorterade Golfstore-butiker. 
Givetvis finns också en restaurang här. Den 
har fullständiga rättigheter med en tillhörande 
uteplats i vacker småländsk natur.
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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. Du kan välja att sitta in-

omhus eller på någon av uteplatserna, där 
du t ex. 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. 

Kalmar Golfklubb sätter medlemmarnas
och gästernas välbefinnande i första rummet.
Kontinuerlig utveckling är klubbens främsta
ledord vilket gör att det alltid är värt ett 
besök.

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

Den Gamla Banan har alltid varit ett kvali-
tetsbegrepp i Golfsverige, och är känt för ett 
första slag över Kalmarsund framför restau-
rangens stora uteterrass. Den Gamla Banans 
sträckning är av mästerskapskaraktär, och 
med greenområden skapade av Pierre Fulke 
2009 utgör den en spännande utmaning.

Den Nya Banan som karakteriseras av tall-
ridåer har reviderats av klubbens bästa spe-
lare genom tiderna Joakim Haeggman och
Åsa Gottmo – hål 9 och 10 bär deras signatur.

SKINNAREBO 
- en trevlig och omväxlande skogsbana

KALMAR GOLFKLUBB  
– precis vid Kalmarsund

Endast 10 minuters bilresa från centrala Jönköping ligger Skinnarebo 
GK. En golfbana i härlig gårdsmiljö som passar golfare i alla åldrar. 

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

Missa inte!
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
kansli@skinnarebo.com
www.skinnarebo.nu

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

Antal hål 36
Boende    ja, hotellpaket erbjuds med 

flera hotell centralt i Kalmar 
– 7 kilometer från banan

Husbilsparkering  ja
Restaurang  ja, med stor terrass med   

utsikt över Kalmarsund och 
första tee på Gamla banan

Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Skinnarebo G&CC

Kalmar Golfklubb

SMÅLAND
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Till säsongen 2021 färdigställdes klubbens masterplan med ombyggnationen 
av 18-hålsbanan. Under ledning av Christian Lundin, en av Sveriges mest efter-
frågade banarkitekter, fick banan nya mästerligt designade bunkrar, klipplinjer 
och avrinningsytor kring greenområden som resulterat i en av regionens absolut 
bästa golfbanor. Under 2022 kommer MoreGolf Mastercard Tour, som ingår i 
Nordic League, att arrangeras på banan.

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 
en 18-hålsbana, en 9-hålsbana, en korthåls-
bana och en Footgolfbana. På klubben finns 
en av Sveriges största golfshopar, toppmo-
derna träningsmöjligheter 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 greenområden 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. 

Korthålsbanan är en unik och vacker pay & 
playbana med linkskaraktär med hål mellan 
40–75 meter och är byggd av välrenommerade 
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.

Footgolfbanan, en av landets bästa 18 håls-
banor, har stått värd för Footgolf-SM under 
2020 och 2021.

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,  
Hallands äldsta stadskärna och Sveriges 
längsta sandstrand.

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

Antal hål 36
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Simulator 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. Den 9 – 12 juni spelas 
Scandinavian Mixed på Norra banan. Henrik 
Stenson och Annika Sörenstam är värdar för 
denna unika tävling.

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
Padel ja

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

Halmstad Golfklubb

HALMSTAD GOLFKLUBB 
– Tylösands golfpärla 

HALLAND
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Falkenbergs Golfklubb bildades 1949 och 
har funnits på nuvarande plats sedan 1960.

Klubben har två fullängdsbanor - en 18-håls-
bana (par 72) och en 9-hålsbana (par 36). 
Båda banorna har karaktären park- & skogs-
bana och är uppbyggd på sandjord vilket gör 
att det sällan, eller aldrig, är blött på banan  
Falkenbergs GK vill ge dig en härlig och ut-
manande golfupplevelse i skön miljö, på en 
fantastiskt fin och välskött bana. 9-håls banan 
är öppen året om. 

Inom klubbhusområdet finns fina övnings-
områden med en 5-håls teknikbana, tre  
puttinggreener, toppmodern studio och range 
med möjlighet till träning året runt.

I restaurangen kan du äta dagens lunch, 
beställa något från á la carte menyn eller bara 
dricka en kopp kaffe eller en kall dryck, sam-
tidigt som du har vacker utsikt över banan.

Besök även den välutrustade shopen på 
anläggningen som har allt det senaste inom 
golfen.

Med bara fem kilometer till Falkenbergs 
centrum eller Skrea Strand är det lätt att ta sig 
till banan från det boende du väljer. De hotell 
klubben samarbetar med hittar du på Falken-
bergs Golfklubbs hemsida. Här kan du boka 
både boende och golftid. Ska du endast boka 
tid kan du göra detta genom att ringa klubben 
eller boka direkt via Min golf. Klubben kan 
också erbjuda lösningar för företagsevent. 

Falkenbergs GK är en trivsam och välkomnande klubb med god 
service, banor i toppskick och enligt många greenfeegäster och 
medlemmar ”greener i världsklass” 

Falkenbergs Golfklubb 

FALKENBERGS GOLFKLUBB
– ett guldkorn på västkusten!  

Missa inte! !
Ett svalkande bad på Skrea  
Strand efter golfrundan.

Antal hål  27
Boende   ja, klubben samarbetar med 

flera hotell i Falkenberg 
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja
Ställplatser ja

0346-502 87
info@falkenbergsgolfklubb.com
www.falkenbergsgolfklubb.se
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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 boen-
de i familjär och lantlig miljö med 16 bäddar. 
Anläggningen erbjuder fina aftergolf-aktivi-

teter som bastu och biljard. Endast ett sten-
kast 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, toppfräscht nytt gym, bastu 
och två nybyggda padelbanor. 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
Boende Hotell på båda banorna
Ställplatser ja, med el 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  10 på Västra & 10 på Östra,  

förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop  Golfstore Västra,  

servicebutik Östra
Studio ja, Västra
Range ja
Övrigt  2 padelbanor och  

gym på Västra

+46 340 480 380 
info@varbergsgk.se
www.varbergsgk.se
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Banans torra, hårda spelytor, utmärkande 
bunkrar, ondulerade greenområden och 
strategiska hål som omringas av högruff är 
en utmaning oavsett handicap. Med en vack-
er omgivning, en uppskattad restaurang och 
hög trivselfaktor kan du se fram emot en 
minnesvärd upplevelse. 

Tack vare den moderna konstruktionen, en 
hållbar skötsel och inte minst en stor passion 
har banan alltid riktigt bra spelytor. Idag 
rankas Vallda Golf & Country Club bland 

de tio bästa banorna i landet. Klubben har 
också fått ett omnämnande som Sveriges 
roligaste bana. Anläggningen ligger 10 mi-
nuter från centrala Kungsbacka.

I juni 2021 arrangerades den första upplagan 
av Scandinavian Mixed,  Hosted by Henrik 
& Annika på Vallda Golf & Country Club. 
Den första professionella europatävlingen 
där män och kvinnor spelade om samma 
trofé och prispott. 

Vallda Golf & Country Club är med sin karakteristiska hedbana en av landets 
mest omtyckta golfbanor. Martin Hawtree inspirerades av l920-talets legend-
ariska engelska golfbanor när han skapade banan från ingenting. 

Vallda Golf & Country Club

Missa inte!
Missa inte våra helgerbjudanden.

Antal hål 18
Restaurang ja
Boende  ja, samarbetar med hotell
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padel ja

0300-40 40 00
kansli@valldagolf.se
www.valldagolf.se

GÖTEBORG

VALLDA GOLF & COUNTRY CLUB  
– en utmanande bana, på ett vackert och trivsamt sätt
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Hills karakteriseras av breda, böljande 
fairways och väl placerade bunkrar, ofta med 
flera sätt att spela in mot greenområdena. 
Hills har varit värdbana för Europatour- 
tävlingar vid två tillfällen ( 2018 & 2019 ). 

Golfbanan som ligger vackert i en avskild 
dal gränsande till Sandsjöbacka naturreservat 
nära Göteborgs centrum, ger dig en golfupp-
levelse att minnas. Banan är ursprungligen 
en skapelse av de erkända arkitekterna Arthur 
Hills och Steve Forrest. Delägaren och proffs-
golfaren Johan Edfors har med varsam hand 
förädlat, och nyskapat, banans 18 hål sedan 
nyinvigningen i juni 2014. 

Hills har fått beröm, dels för sin avancerade 
och nytänkande bandesign, dels för detaljar-

HILLS GOLF & SPORTS CLUB 
– Sveriges bästa golfupplevelse?
Vackert belägen strax utanför Göteborg ligger Hills Golf & Sports Club. Banan, som sedan många år 
rankas som en av Sveriges bästa, bjuder på en golf- och naturupplevelse av högsta klass.

betet. Många som spelar Hills säger att ”ju 
mer du vågar, desto större blir belöningen”, 
andra kallar det för ”risk and reward”. Bero-
ende på vilken tee du väljer att spela ifrån, 
upplevs banan som omväxlande och att den 
presenterar sig i väldigt olika skepnader med 
olika utmaningar. Klubben har också en 
mycket omtyckt restaurang som är öppen 
året om. 

Hills utvecklas
Från och med säsongen 2023 kommer ytter-
ligare en bana finnas i det, redan idag ,breda 
golfutbudet. Hills tar över Torrekullas 12-håls-
bana som blir en mer lättspelad och bra  
instegsbana för en bredare publik. Båda  
banorna kommer knytas samman till klubb-
huset som är Hills hjärta och nav.

Hills Golf & Sports Club

Missa inte!
Välj rätt tee. Beroende på  
vilken du väljer ifrån bjuder  
banan på olika utmaningar 
och skepnader.

Antal hål 18
Spa/Gym ja
Restaurang ja
Halfway House ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padel ja

031-727 15 00
info@hillsgolfclub.se
www.hillsgolfclub.se
Instagram hillsgolf
Facebook Hills Golf

GÖTEBORG



82

I och med att den ingår i en komplett resort 
så är den närmast unik i hela Sverige. Inte 
någon annanstans i Sveriges avlånga land 
finns det en stad som har en golfresort nästan 
mitt i stan.

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

Efter avslutad runda väntar anläggningens 
prisbelönta spaanläggning där ömma musk-
ler får skön avkoppling i såväl varma bastur 
med varierande temperaturer och dofter 
såsom i varma källor både inomhus som 
utomhus. Här rekommenderas en skön 
Sparitual som är resortens egen badceremo-
ni fylld av härliga spaprodukter och upple-
velser.

För den som önskar finns också ett stort 
utbud av sköna behandlingar att välja mellan.
 

SANKT JÖRGEN PARK 
– platsen som ger ny energi med total avkoppling
Du skulle inte behöva många slag över tjugo för att ta sig från banan till Göteborgs centralstation.
Ett avstånd på endast sex kilometer. Men det är inte bara närheten till centrum som gör 
golfanläggningen så speciell.

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

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

Morgonen dag två intar du hotellets omta-
lade frukost där inget saknas och sommartid 
intas denna med fördel på terrassen utanför 
restaurangen som på fina dagar badar i 
morgon sol. Denna energiboost kan behövas 
för nu väntar en ny runda på resortens ut-
manande bana där hela 13 av hålen berörs av 
vatten eller bunkrar i någon form, och nu 
kommer kanske gårdagens massage till nytta!
 

Sankt Jörgen Park

Missa inte!
Sankt Jörgen Park Golfpaket 
– Getaway Golf. Övernattning med 
del i dubbelrum, frukostbuffé,
3-rätters supé, två greenfee samt entré till 
spalounge samt sport club. Pris från 1 800 kronor.

Antal hål 18
Boende ja, hotell 82 rum
Spa/Gym ja
Restaurang ja, 4
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padel ja, 2 st utomhus
Studio ja

031-348 40 20
info@sanktjorgenpark.se
www.sanktjorgenpark.se

GÖTEBORG

Efter golfrundan får man inte missa nyre-
noverade Poolside, resortens senaste utom-
husområde med pooler, cabanas, utebar och 
tropisk stämning.
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I 60 år har klubben legat här, bredvid det 
vackra natursköna Delsjöreservatet. Runt 
banan spatserar allt från hundägare till ny-
fikna rådjur – inte långt från centrala 
Kungsportsavenyn. 

Golfbanan, som har fantastiska greener, är 
en vacker och varierande park- och skogsbana 
som passar såväl elitspelare som nybörjare. 
Kaffepausen tar du vid den nybyggda kiosken 
på hål 10 där det även finns nya fräscha  
toaletter.

I direkt anslutning till golfbanan ligger 
klubbhuset, som förutom Servicecenter med 
reception även innehåller Delsjö Golfkrog, 
en förstklassig restaurang som har fullt hus 
varje dag året om. Här kan du avnjuta en 
välsmakande lunch gjord på härliga lokala 
råvaror och utsökt färsk fisk eller avsluta din 

golfrunda på uteterassen med en golföl eller 
kaffe i härlig solnedgång.

Runt klubbhuset finns även utmärkta stora 
träningsmöjligheter med välskötta putt- och 
chipområden samt greener. Här finns även 
en drivingrange med ett 30-tal utslagsplatser 
som är mycket uppskattade av såväl med-
lemmar som gäster. 

Klubben har fyra PGA-Professional träna-
re och de är mycket bokade för såväl juni-
orverksamhet som vuxen träning. Klubbens 
juniorverksamhet är en av landets främsta 
med många framgångar med bland annat 
två JSM guld.

Greenfeepriserna ligger på högsäsong mel-
lan 750-850 kronor beroende på vilken dag 
man vill spela. Aktuell information finns 

alltid på hemsidan www.degk.se. Juniorer 
betalar alltid endast halva priset.

Endast några minuter från Korsvägen finner du Delsjö Golfklubb som är en av 
de äldsta golfklubbarna i Göteborgsregionen.

Delsjö Golfklubb
Visste du att!
2022 fyller Delsjö GK 60år!
Något som ska firas med 
nyrenoverade bunkrar och 
nybyggd kiosk.

Antal hål 18
Gym ja
Restaurang ja
Golfbilar ja
Kiosk ja
Golfvagnar ja
Studio ja
Golfshop ja

031-725 05 10
info@degk.se
www.degk.se
Facebook Delsjö GK

GÖTEBORG

DELSJÖ GOLFKLUBB
– Göteborgs närmaste golfbana
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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.  Park-
banan är en fantastiskt vacker bana med utsikt 
över sjön Mjörn. Den ger dig en härlig natur-
upplevelse och utmanar alla golfspelare oav-
sett hcp. Parkbanan invigdes 1987 och om-
byggd 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 traditionell 
svensk golfbana i form av en öppen skogs och 
parkbana med stor variation, där varje hål 

har sitt eget rum. Banan får betraktas som 
medellång och medelsvår. Hålen vid sjön 
bjuder på de vackraste vyerna. Den elbelysta 
Multibanan är en korthålsbana med ett spän-
nande 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 vå-
ningssängar. Du som gäst kan tack vare denna 
flexibilitet påverka priset och få mycket pris-
värda golfpaket.

På Öijared finns Nordens största och mest 
högteknologiska golfstudio och PGA-utbil-
dade golfinstruktörer finns redo att hjälpa dig 
med utvecklingen av din golf. På anläggning-
en finns även konferensmöjligheter. 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.

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

Öijared Resort

Missa inte!
Utöver golf, erbjuder Öijared  
Resort 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

ÖIJARED RESORT 
– puls och vila i en egen värld
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VÄSTERGÖTLAND

Marks golfklubb bildades redan 1962 och 
har en 18- och en 9-håls bana. Dessutom finns 
en korthålsbana på 6 hål med riktiga greener. 
Flaggskeppet Kinnaborg (18 hål) är känd för 
sin varierade layout i vacker kuperad park-
miljö. Just variationen är en stor orsak till att 
medlemmar och gäster vill spela banan om 
och om igen. Banan blir aldrig långtråkig. 

På scorekortet ser Kinnaborg ganska besked-
lig ut med sina par 70 på 5200 meter från tee 
52 och 4200 meter från tee 42, men låt inte 
skenet bedra. Banan är lite av typen ”risk and 
reward” och din spelstrategi är viktig. Den 
går att spela ganska enkelt och säkert, men 
det finns även flera hål som inbjuder till tuffa 
spellinjer som både kan hjälpa och stjälpa.

Klubben har stått värd för många tävlingar, 
inte minst Kinnaborg Open som tillhörde 
Telia- och Sverigetouren under många år. För 
några år sedan var man också värd för SM 
äkta makar och omdömet från deltagarna, 
oavsett spelnivå, var bara positivt. En härlig 

känsla och mycket vänligt bemötande, mycket 
rolig varierande bana i toppskick var omdömen 
som nämndes.

Lydde (9 hål) ligger i kuperad skogs- och 
parkmiljö och är ett utmärkt komplement om 
du har begränsat med tid. Här är sällan kö 
och tillgängligheten till starttider är god. 
Lydde är även öppen för Pay and Play.

Navet i klubben är det fantastiska klubbhuset 
från sekelskiftet. Här finns en mycket upp-
skattad restaurang med altan i söderläge och 
utsikt över det avslutande 18:e hålet. I klubb-
huset finns även en välsorterad golfshop. Från 
klubbhuset når man enkelt drivingrange, 
chip- och puttinggreener, korthålsbana, 
Lydde och Kinnaborg och ställplats för hus-
bilen.

Tillsammans med Lydde gård och Två Skyttlar 
kan Marks GK också erbjuda kompletta golf-
paket för det lilla sällskapet, kompisgänget 
eller familjen.

Marks golfklubb ligger mitt i Tygriket, centralt i Kinna. Här kan du spela 
naturskön golf på en mycket varierad bana och om lusten faller på, besöka 
någon av de kända textilföretagens ”klutaboar” och göra riktiga fynd.

Marks Golfklubb

MARKS GOLFKLUBB
– naturskönt, utmanande och varierat

Missa inte! Marks GK ligger mitt i  
tygriket, bara ett stenkast från flera  
av traktens ”klutaboar”. 

Antal hål  27, samt 6-håls teknikbana 
Boende   ja, erbjuds tillsammans med 

Lydde Gård och Två Skyttlar.
Husbilsparkering  ja 
Restaurang ja
Kiosk ja
Driving range ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0320-142 20
info@marksgk.se
www.marksgk.se
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VÄSTERGÖTLAND

Vid starten spelade man intill regementet 
I15, men 1954 flyttade Borås GK sin verk-
samhet till natursköna Kråkered och här har 
man kunnat spela sedan dess. Idag finns två 
stycken 18-hålsbanor med varierande karak-
tär och en teknikbana/Pay-and-Play. 

När det kommer till träningsmöjligheter är 
klubben mycket väl rustad med stora övnings-
områden och en modern anläggning för både 
inom- och utomhusträning, öppen året runt. 
Här finns också en välsorterad shop och en 
trevlig restaurang. 

Vill man kombinera sitt spel med boende så 
finns det en stor husvagnsparkering, samt 
B&B som man driver i egen regi.

På golfklubben råder en öppen och välkom-
nande stämning som uppskattas av medlemmar 
och besökare i alla åldrar. Även om historien 
är stark på klubben så råder det en stark 
framtidstro när man planerar för ett stort 
bostadsprojekt och en ombyggnad av banorna. 
Detta görs tillsammans med ingen mindre än 

Henrik Stenson Golf Design, som har fått i 
uppdrag att rita och planera det nya området. 
Klubben har minst sagt en spännande fram-
tid framför sig, men är väl värd att besöka 
redan idag! 

Klubben bildades 1933 och som en av Sveriges äldsta golfklubbar med 
snart 90 år på nacken bär man på ett imponerande arv. 

Borås Golfklubb

Vita Vilan är klubbens B&B och här bor man 
verkligen mitt på banan, nära klubbhus och första 
tee. Här finns 6 st dubbelrum och en separat 
lägenhet. Man kan bo upp till 14 personer i huset 
samtidigt och det är populärt att boka hela huset 
till sitt kompisgäng för en weekend full med golf 
och skratt. Det går också att ordna att restaurang-
en ombesörjer frukost, lunch/middag eller catering 
om man vill slippa allt det praktiska kring 
måltiderna på sin golfresa.

Golfpaket: 
Pris från 1 050 kr/person inkl. frukost 
och 1 st Greenfee. (Priset gäller del i dubbelrum 
och spel på Södra banan)

Husvagn: 
Har man husvagn/husbil och vill nyttja en av 
klubbens många ställplatser med närhet till 
klubbhus, övningsområde och båda banorna så 
betalar man från 150 kr/natt i samband med 
golfspel. 

Skräddasydda golfpaket efter önskemål. 
v.v. kontakta klubben på 033-250250 eller 
info@borasgolfklubb.se för mer information 
och bokning. 

Boende mitt på banan 

BORÅS GK
– en av Sveriges äldsta golfklubbar

Missa inte! Borås GK ligger centralt 
med närhet till Borås, ca 7 km. 
Här spelas drygt 50 000 golfrundor per år. 

Antal hål  36, samt en korthålsbana 
Boende   ja, Golfpaket med boende i fullt 

utrustad B&B 
Husvagn  ja, ca 20 platser med el
Spa/gym  nej 
Restaurang  ja, med uteservering 
Kiosk  ja, båda banorna 
Golfbilar  ja, 10 st 
Hyrvagnar  ja, ca 30 st 
Golfshop ja 
Studio  ja 

www.borasgolfklubb.se
033-250 250
info@borasgolfklubb.se
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Banan som invigdes år 1990 är av park-
karaktär, ritad av den välkända banarkitekten 
Jan Sederholm och erbjuder utmaningar för 
alla spelare oavsett nivå.

Greenområdena bjuder på en bra blandning 
av små, trixiga greener och större mer sve-
pande ytor, vilket ger en känsla av variation 
och det är aldrig tråkigt att spela banan.

Klubben har under senare år rankats topp 
3 i Västergötland, stått värd för två SM och 
fått priser från kommuner och förbund. 
Sportbladet Golf summerar banans karaktär 
bra när de ger betyget fyra plus. ”I sina 
bästa stunder har Kinds Golfklubb en bana 

i svensk toppklass, och sista nio på den ofta 
bortglömda pärlan är en njutning i risk and 
reward-golf ”.

På anläggningen finns allt man behöver, 
då man förutom en golfbana av hög kvalitét 
erbjuder ett vackert klubbhus med välsorterad 
shop, samt en gemytlig restaurang, bra trä-
ningsmöjligheter och härliga övernattnings-
möjligheter i fräscha stugor med intilliggande 
ställplatser för husvagn och husbil.

Att efter ronden sitta på terrassen och se 
ut över ettan och tian är underbart, och Kind 
är en av alla dessa små golfpärlor som finns 
runt om i Sverige som fler borde leta upp.

Kinds Golfklubb finner du vackert belägen längs ån Assman strax 
utanför Svenljunga i södra Västergötland. Banan omgärdas av både 
sjöar och tidigare nämnda Assman vilket gör varje tur till en  
fantastisk naturupplevelse!

KINDS GK 
– en fantastisk naturupplevelse

VÄSTERGÖTLAND

Missa inte!
Hål 11 och 17 är två par femmor  
som många benämner som  
Västsveriges mest utmanande!

Antal hål 18
Boende ja, egen stugby
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0325 – 61 80 40 
info@kindsgk.se.
www.kindsgk.se

 

Kinds Golfklubb



88

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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  Knistad Herrgårds golfbana

 KNISTAD HERRGÅRD, DÄR  
GOLF ÄR ROLIGT OCH LÄTTSAMT

Vilken typ av golfare är du?
Den lugna golfaren, den som tar ett slag i 
taget och njuter en extra stund på golfcaféet 
eller den snabba golfaren, den som gärna 
plockar fram drivern trots att det vore bättre 
att slå en järnfemma? Det spelar ingen roll för 
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 utmanar 
dig. I mitten av anläggningen ligger den 
ståtliga herrgården med anor från 1300-talet. 
Herrgårdens hotell har totalt 160 bäddar, 
fördelade på 79 rum, däribland tre sviter och 
den luftiga golfsviten precis intill rangen. 

Den lantliga restaurangen ligger i huvud-
byggnaden med utsikt över övningsområdet, 
första tee och artonde green. Här serveras 
en a la carte meny utformad med kärlek och 
av råvaror från närområdet.

I samråd med delägare Steffo Törnquist, 
utvecklas matupplevelsen ständigt för att 
passa gästens smak och skapa en extra di-
mension av upplevelsen. 

På Knistad Herrgårds golfbana lägger du upp 
din runda precis hur du vill. Om du vill slå 
en mulligan på första tee (och kanske ytter-
ligare en på hål 12) – varsågod! 

Om du vill spela 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 är det allra viktigaste 
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 går. För här har vi 
bäddat in din golfrunda i ett silkespapper av njutning, god mat och varmt mottagande. 

Knistad Herrgård

Golfpaket 
Boka Knistads golfpaket och få greenfee till Knistad 
Herrgårds egen golfbana, trerätters middag, 
övernattning i dubbelrum samt en gedigen 
herrgårdsfrukost. 
Pris från 1 595 kronor/person. 
 
Nära till allt
Som gäst på Knistad är det lätt att få semester-
känsla. När du parkerat bilen kan du låta den stå 
hela vistelsen, allt du behöver finns på gångav-
stånd. Våra superstjärnor i receptionen är navet, 
där har dom koll på allt från ditt rum, din starttid till 
vad som finns att äta. Så landa på terrassen och ta 
något kallt att dricka när som helst under dagen 
och samla krafter inför din runda. Det ska vara lätt 
att varva ner.

Den optimala banan för  
event och tävlingar!
Knistads golfbana är privatägd i 
anslutning till herrgården. Det ger 
dom perfekta förutsättningarna för att abonnera 
hela banan och ordna egna tävlingar och event. 
Det går fint att ha sponsorer och aktiviteter runt 
banan. Allt detta har Knistad stor erfarenhet av 
och hjälper gärna till att sy ihop din drömgolf.

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
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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 1 850 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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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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BOHUSLÄN

Banan är av semi-seasidekaraktär och golfen 
påminner om linksgolf då närheten till havet 
gör att vinden alltid måste tas med i beräkning-
arna 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 nervkittlan-
de 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! Sedan 2014 är 
Fjällbacka Golfklubb med och arrangerar  täv-
lingen MoreGolf Mastercard Tour.

Utmed Anråsälvens mynning breder 
Fjällbackas vackra golfbana ut sig. 

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 5-rättersmiddag 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, 5-rätters middag, övernattning 
samt frukostbuffé.
Pris från 2 195 kronor per person och natt.

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

Stora Hotellet

FJÄLLBACKA GK 
– Bohusläns bästa golfupplevelse

Missa inte!
På elva av hålen på Fjällbacka 
GK är vattnet med i spel! Klubben är med och 
arrangerar  tävlingen MoreGolf Mastercard Tour 
sedan 2014

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
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BOHUSLÄN

På Sotenäs Golfklubb erbjuds du en oför-
glömlig golfupplevelse kryddad med det lilla 
extra. Sotenäs Golfklubb är en pärla för golf-
spelare. Här finns en 27-hålsbana i toppklass 
som ger tillfälle till såväl golf- som naturupp-
levelser då banan ligger granne med de bo-
huslänska klipporna vid Västerhavet.

Här finns västkustens modernaste golfhotell 
med 17 fräscha och bekväma rum i det ny-
byggda klubbhuset som ligger precis bredvid 
1:a tee. På Sotenäs GK finns också en härlig 
restaurang, en bar och tillgång till bastu och 
utegym. Här finns även Teslas Destinations-
laddare och laddning för andra fordon.

Hos PRO Lars Jagetun, som bedriver Sveri-
ges största golfskola har du möjlighet att fila 
på din swing. 

Efter golfrundan finns mycket att se och 
göra i närheten, som att besöka Smögen, 
Nordens Ark, bada i havet, fiska makrill eller 
kanske ta en tur ut till den fantastiska ön 
Hållö med sina släta hällar och Sveriges  
saltaste vatten.

Vill du hellre stanna kvar och ta det lugnt så 
gör du det med god mat och dryck på stora 
terrassen eller myser på din egna balkong.

Sotenäs Golfklubb ligger nära Smögen drygt två timmar längs E6 
söderut från Oslo och en timma norr om Göteborg.

Sotenäs Golfklubb
GOLF NÄRA SMÖGEN
– så mycket mer än en golfupplevelse Missa inte! !

Boka dina golfpaket i god tid!

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

0523-523 02 
info@sotenasgolf.se 
hotellbokning@sotenasgolf.se 
www.sotenasgolf. se
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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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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 
skogshål medan de sista nio är mer av park-
karaktär. Sjön Hugn med sin vackra omgi-
vande 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.

Natten spenderas bäst i något av annexen 
till 1700-tals herrgården Noresund som 
erbjuder åtta rum med trinettkök, dusch och 
toalett. Vandrarhemmet i tredje annexet 
erbjuder 22 bäddar med gemensamt kök. 

Kommer du i husbil eller med husvagn finns 
det gott om plats att parkera. Du har tillgång 
till omklädningsrum med bastu, öppet dyg-
net 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 
populära golfbanor. Det är en lätt kuperad 
parkbana, ritad av banexperten Nils Sköld. 
Par är 72.

VÄRMLAND

Eda Golfklubb

Årjängs Golfklubb.



97

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
Restaurang  ja
Husbilsparkering ja, med el
Golfbilar ja 
Golfvagnar ja  
Golfshop ja
Padel ja

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

VÄRMLAND

Arvika GK är en komplett golfanläggning 
med 18 spännande hål, puttinggreener, dri-
vingrange, restaurang och golfshop. Anlägg-
ningen 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 trev-
lig service, golfshopen Golfstore har det 
bredaste sortimentet i regionen. Arvika Golf-
klubb erbjuder en trevlig miljö för golf, frisk-

vård och avkoppling. Det geografiska läget är 
ytterligare en fördel, nära Arvika och till al-
ternativa 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

Eda Golfklubb Arvika Golfklubb
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VÄRMLAND

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
Padel  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
Padel 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
Padel  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. 

Hammarö har en välsorterad shop med 
produkter från de ledande leverantörerna.

Under säsongen finns det möjlighet att ta 
lektioner av Henri Reis.

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.
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ÖREBRO LÄN

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 run-
dan 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

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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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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Hitta hit!
Motala Golfklubb ligger  
6 km söder om Motala 

Antal hål 27
Boende  ja, flera hotell i närheten 
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0141-508 40
kansli@motalagk.se
www.motalagk.se

Motala GK erbjuder tre varierande och 
vackra slingor. En niohåls slinga spelas alltid 
som pay and play där även du utan grönt 
kort kan spela. En runda på Motala GK ger 
inte bara bra motion, det är också en utma-
ning att gå på sitt handicap. Här bjuds du på 
varierad golf där god spelstrategi belönas.

Parkslingan är delvis kuperad med flera 
upphöjda greener, ett bra inspel är ofta skill-
naden mellan en bra och dålig score. Skogs-
slingan är en traditionell kuperad skogsbana, 
där utslag som finner fairway belönas. Hed-
slingan invigdes sommaren 2007, en modern 
välbunkrad bana designad av Pierre Fulke, 
som ger golfare på alla nivåer en underbar 
golfupplevelse av hedkaraktär.

Utöver 27 hål finns utmärkta träningsmöj-
ligheter med range, puttinggreen, övnings-
bunkrar och korthålsbana.

För dig som har husbil eller husvagn finns 
8 ställplatser med el. Tillgång till dusch och 
bastu finns i omklädningsrummen som är 
öppna dygnet runt.

Den trevliga restaurangen och kiosken är 
alltid öppna för den som behöver en lunch 
eller är sugen på en fika.

Golfklubben är belägen endast 6 km från 
Motala ”Östergötlands sjöstad”. Där finns 
flera trevliga hotell och möjligheten att upp-
leva allt staden har att erbjuda. Vättern med 
Göta kanal och Nordens största insjöbad 
Varamobaden. Restauranger, museum, shop-
ping och mycket mer.

Alla bokningar/förfrågningar för spel, 
ställplatser och övrigt kan göras digitalt eller 
genom att kontakta kansliet på kansli@mot-
alagk.se eller telefon 0141-50840. Motala GK 
ser fram emot att välkomna alla gäster och 
medlemmar under 2022!

MOTALA GOLFKLUBB
– en golfklubb, 27 hål och oändliga möjligheter
På Motala GK kommer du alltid att känna dig välkommen som gäst. En mysig småstadsklubb 
med mycket att erbjuda.

ÖSTERGÖTLAND

Motala Golfklubb 
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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
Padel 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.

Ombergs Golf Resort erbjuder en helhets-
upplevelse med boende, golf, mat, konferens, 
relax och padel. 

Ni bor bekvämt i hotellet med 61 dubbelrum. 
Våren 2022 står ännu ett hotell klart där det 
erbjuds 34 dubbelrum varav 3 exklusiva sviter. 
Ett uppfriskande bad i Vättern är också möjligt.

Konferera i en lugn och naturnära miljö. Här 
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.
Landeryds GK är även en återkommande 
arrangör till tävlingar på MoreGolf Mastercard 
Tour. En proffstävling för herrar som 2022 
återigen spelas på Vesterby. Här har du möj-
lighet 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 
banan mästerskapsmått och från klubbtee är 
den ett utmärkt test på ditt handicap. Här 

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.

finns även 10 st charmigt inreda hotellrum, 
perfekt för golfpaket. Middag och frukost 
avnjuts på Bogestad Krog i direkt anslutning 
till hotell och banor.

Vesterby har etablerat sig som en av Öster- 
götlands mest omtalade och uppskattade 
golfbanor. Intresset för banan, boendet, re-
laxen, restaurangen och olika evenemang är 
på topp. Läget är underbart i en av Östergöt-
lands vackraste delar, nära till sjöarna Stora 
och Lilla Rängen och ett unikt eklandskap 
inpå knutarna. Banan är knepig och kräver 
koncentration och planering. Greenerna är 
hårda som på skotska linksbanor och hastig-
heten 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 konferensgäster. 
Terrassen mot 18:e green är en underbar plats 
under soliga dagar. Boendet finns i varierande 
standard, från hotell till gemensamt boende 
i gästlängor. Allt ligger i direkt anslutning till 
banan och restaurangen som serverar en 
vällagad meny med råvaror från lokala gårdar.

ÖSTERGÖTLAND

Landeryds GK 

Landeryds GK
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Här har du nära till allt, från parkeringen 
når du stugbyn, övningsområden, första tee 
samt restaurang inom en bra wedge. Banan 
ger goda spelmöjligheter och tillgänglighet 
för alla oavsett spelkvalitet.

Finspångs GK har tio välutrustade stugor 
direkt vid banan. Varje stuga har två sovrum, 

allrum med pentry samt dusch och toalett. 
Varje stuga har också en egen terrass där du 
kan njuta av något svalkande och diskutera 
dagens runda.

Finspångs Golfklubb grundades 1965 och 
år 2000 öppnade de sista hålen 19-27. 

De tre slingorna är ritade av tre olika  

banarkitekter, första nio hålen av Nils Sköld, 
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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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 fortsät-
ta seglatsen, eller kanske bara ligga kvar vid
bryggan och smida planer inför morgonda-
gens golfslag.

För de som kommer landsvägen ligger 
anläggningen en och en halv timma söder om 
Stockholm och 25 minuter från Norrköping.

Det vackra och trivsamma Slottet erbjud-
er kungligt boende i 18 rum. För grupper är 
de två lodgevillorna med fyra rum per villa 
mycket uppskattade. Andra beslutar sig för 
att köpa en tomt och blir helårs- eller sä-
songsboende vid golfbanan. 

Den relativt unga men väldesignade banan 
blir populärare år från år, då den vuxit till 
sig för att bli en av de bästa i Östergötland. 

Tävlingar och andra arrangemang på 
klubben är också öppna för gäster. Då ”allt” 
(golfbanan, restauranger, övernattningsmöj-
ligheter, natur och historia) finns på anlägg-
ningen är det omtyckt att arrangera natio-
nella tävlingar och finaler på banan. Detta 

år är det, bland  annat, Golf Plaisirs Resetour 
som anordnar sin Sverigefinal på Mauritzberg. 

”Mauritzbergs goda renommé och strategiska 
läge gjorde att det för oss var naturligt att 
arrangera årets final där”, säger Johan  
Kullenberg, marknadschef på Golf Plaisir.

Då banans alla hål är så olika, är det vanligt 
att spelare inte är överens om vilket som är 
banans ”signaturhål”. Vi på Golfpärlor tycker 
det är hål 4, ett par 3 med 151 meter.  Greenen 
ligger inbäddad i en grönskande dal och 
greenområdet  ligger på en halvö omgärdad 
av vatten och en bunker.
Mauritzberg Slott & Golf är idag en träffpunkt 
för, framför allt, golf- och konferensgäster i 
ett naturskönt kulturområde.

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

Antal hål  18
Boende  ja, golfpaket i slott, lodgevillor
Husbilsparkering  ja
Båthamn ja
Bastu  ja, i slottshotellet
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 för bästa 
pris.

GREENFEE
Starttider bokas på MinGolf. Som golfpaketen, 
varierar greenfeepriserna beroende på belägg-
ningen och om det är en en mer eller mindre 
attraktiv. Samtidigt erbjuds man möjligheten att 
välja mellan att betala greenfee, med rabatt, på 
MinGolf och i MG appen, eller att betala ett högre 
ordinariepris på plats.

Om man inte golfar ligger anläggningen 
strategiskt för att upptäcka Vikbolandet, 
Söderköping, Norrköping, Göta kanal och
Kolmårdens djurpark. Eller varför inte stanna och 
vila en natt i samband genomresan i Sverige, då ni 
passerar Norrköpings kommun?    

Mauritzberg Slott

ÖSTERGÖTLAND

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.

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 18-håls 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 
52 bäddar, kapell, slottsrestaurang och Ebba 
Grips bistro, en 18-hålsbana, marina och 
tomter för semester- och åretruntboende.

Ta tillfället i akt och besök Mauritzberg 
för att njuta av maten, naturen, golfen, om- 
givningarna, utsikten... Ja, för att bara ”vara”.
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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
Best Western Hotel Statt hittar du i centra-
la Katrineholm precis bredvid tågstationen 
och tio minuters bilväg från Katrineholms 
Golfklubb. 

Här finns 92 hotellrum, möteslokaler och 
för middagen på kvällen erbjuder vi vår 
mysiga sportbar, O’Learys som ligger i 
samma byggnad. Kombinera golfen med 
prisvärd konferens, eller ta med kompis-
gänget för er årliga golftävling. Vi kan även 
ordna med middag i avskild miljö med plats 
för prisutdelning.

Golfpaket
Övernattning med frukost, greenfee och 
restaurangvoucher.
Från 1 295 kr per person.

Avser del i dubbelrum, greenfee på Katrineholms GK, 
restaurangvoucher på O’Learys och vår uppskattade 
hotellfrukost.

Best Western Hotel Statt

SÖRMLAND
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• Greenfee x 1
• 3-rätters middag

Golfpaket på Strand Golf Resort
från 1 395 kronor per person

• Logi i dubbelrum
• Frukost

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 ledande golf-
banor. 

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

SÖRMLAND

Golfpaket på Strand Golf Resort
• Greenfee x 1 • Dubbelrum 1 natt
• 3-rätters middag • Frukost

Söndag-Torsdag  1 495 kronor per person
Fredag - Lördag  1 695 kronor per person

• Greenfee x 1
• 3-rätters middag

Golfpaket på Strand Golf Resort
från 1 395 kronor per person

• Logi i dubbelrum
• Frukost
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Golfbanan som är 18 hål i park- och skogs-
miljö passar både nybörjare och proffs.  
Banan var under förra året i mycket fint skick 
och vi har ambitionen att bli ännu bättre till 
2022. Förutom det sedvanliga arbetet så har 
vi jobbat med miljön runt banan för att få 
fram de fina skogsbackarna men också för 
att påskynda spelet. 

Åda är extra stolta över de fantastiska 
krögarna Erica och Staffan. Med råvaror från 
Sörmlands skafferi serverar de mat i stjärn-
klass på Åda Krog. Sitt och njut inne i  
mysiga krogen eller ute på terrassen med 
utsikt över vattnet på hål 10 och den böljande 
gröna golfbanan. Efter en lång dag på golf-
banan med avslutande middag på Åda Krog, 
går ni bara några få steg till hotellrummet. 
Hotellet har inför det nya året härliga nya 
lakan och handdukar med högre standard 
för en bättre upplevelse.   

Förutom golf finns Sörmlandsleden och 
trail leden Åda Wildboar uppe i skogarna 
ovanför golfbanan. Naturen är mycket vacker 
och välvårdad. Ni har goda chanser att träffa 
på älg, dovhjort, kronhjort eller kanske 
mufflon.

Inför 2022 har vi också etablerat två padel-
banor, en singelbana och en dubbelbana. 
Detta i kombination med våra uppskattade 
golfpaket kan vara roligt att utmana varan-
dra på efter en härlig golfvända.   

Varför inte upptäcka Trosa tillsammans – få 
städer i Sverige är så pittoreska som Trosa 
med ån som slingrar sig genom staden och 
de låga trähusen sida vid sida. Oavsett vilken 
aktivitet ni väljer brukar det ges tillfälle till 
skönt eftersnack i bastun, i klubbhuset eller 
i baren innan middagen.

Åda Golf & Country club 45 minuter söder om Stockholm i pittoreska Trosa. Det perfekta målet för 
kvalitetsmedvetna golfare som vill njuta av högklassig golf och en skön vistelse med god mat och 
dryck i härlig omgivning.

Åda Golf & Country Club

Missa inte!
Åda Golf & CC ligger ca 45 min
söder om Stockholm.
En mästerskapsbana som passar
både eliten och nybörjaren.

Antal hål 18
Boende   Hotell med paketerbjudande 

för både golf, padel och 
vandring

Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteterrass
Kiosk ja
Golfbilar/Golfvagnar ja
Golfshop ja
Konferens ja
Bastu ja
Padel ja
Range & övningsområde ja

0156-182 90
info@adagolf.se
www.adagolf.se

SÖRMLAND

GOLFPAKET ERBJUDANDE!
Boka innan sista april och få 10% rabatt  
på våra uppskattade hotellpaket i Juni & Juli! 
Använd ”Sommar 2022” vid bokningen.  
Hitta enkelt det paketet som passar dig på vår hemsida: Adagolf.se  

ÅDA GOLF & COUNTRY CLUB 
– mellan skogen och havet i Trosa
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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, motionsslinga och ett 
utegym. Den familjära känslan skapar en 
väldigt trivsam atmosfär som gör din vistel-
se 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”. Under 2022 
lyfts Kallfors ytterligare med helt renovera-
de greener på 18-hålsbanan som förväntas 
öppna i början av juni månad.

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. 

För att ytterligare höja intrycket för med-
lemmar och gäster öppnas 2022 ett helt  
renoverat klubbhus, restaurang och relaxav-
delning. 

GOLF SOUTH STHLM
– det ”vilda och vackra” Vidbynäs och den ”roligare golfen” på Kallfors

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.
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Nyköpings GK har två mycket bra 18-hålsbanor som utmanar 
såväl nybörjaren som elitspelaren. Här finns också golfrestaurang, 
moderna träningsmöjligheter och en välsor terad golfshop. En 
långputt från klubbhuset ligger åtta moderna och välutrustade 
uthyrningslodger, alla med uteplats. 

Östra banan är en vacker och omväxlande park- och skogsbana, 
medan Västra banan mer är av parkkaraktär. Banguider ingår  
i greenfee. 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, ej el
Bastu/relax   ja, (hotellpaket dvs 

våra 5  samarbets-
hotell i Nyköping)

Restaurang   ja, med  
uteservering

Kiosk på banan  ja
Golfbilar  ja, 22
Golfvagnar  ja, 150 (ingår i 
greenfee)
Golfshop  ja
Studio ja

0155-21 66 17
kansli@nykopingsgk.se
www.nykopingsgk.se

Nyköpings Golfklubb 

SÖRMLAND

GOLF SOUTH STHLM
– det ”vilda och vackra” Vidbynäs och den ”roligare golfen” på Kallfors

 Golf South Sthlm

NYKÖPINGS GK
– bo bekvämt endast 50 meter 
från första tee

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
Padel  ja

08-551 70 000
info@golfsouth.se
www.kallfors.com  www.vidbynasgolf.se



114

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 
- golf i världsklass
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
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja
 

0498-20 09 30
info@visbygk.com
www.visbygk.com
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GUMBALDES NYA GOLFRESORT
 Under våren 2022 invigs vår nya bana signerad 

Pierre Fulke design - Sveriges kanske bästa banarkitekt. 
Vi erbjuder en helt ny golfupplevelse med fokus på 

golfglädje, avkoppling god mat och aktiviteter. 

Golfpaket fr. 

3 295 kr 

Resa - Bo -  Greenfee

PAKETERBJUDANDE
Paketet inkluderar två hotellnätter i del i Dubbelrum superior,  
resa med Destination Gotlands färja inklusive bil (tur-retur),  
två greenfee på Gumbalde GK 18-hål och härlig frukostbuffé. 
Måndag-torsdag från 3 295 kr/per person  
och fredag-söndag från 3 695 kr/per person. 
Erbjudandet gäller ej vecka 26-32. 

Boka via outdoor@destinationgotland.se
Läs mer på Gumbalde.se eller Gumbalde_resort på instagram 

GOLF – PADEL – MAT – AKTIVITETER

gumbalde.se
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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 anrika Hotell Slitebaden bor ni i mysiga 
rum som har fått namn och kuriosa från 
olika gotländska kändisar. Hotell Slitebaden 
är beläget alldeles intill hamnen i Slite på 
Gotlands östra kust. 

Efter en god och förhoppningsvis lång 
frukost så är det dags för golf. Det tar unge-
fär 10 minuter att ta sig till golfbanan med 
bil. Möjlighet till transfer finns. Innan rundan 
så rekommenderar vi en uppvärmning be-
stående av några bollar på rangen och sen en 
kopp av Slite Golfbistros framtagna kaffe-
blandning och en golfmacka. 

Efter rundan så står ni inför angenäma val. 
Ni kan antingen stanna kvar på banan och 
äta en fantastisk burgare och dricka något 
gott på Golfbistron eller så åker ni till hotel-
let och beställer en öl från Bryggeri Slite som 
brygger sitt öl i källaren under Hotell Slite-
baden. Mer lokalt går nästan inte att hitta. 
Middagen serveras på Hotell Slitebadens 
underbara innergård. Vilket ni än väljer så 
blir ni garanterat inte besvikna.

Hotell Slitebaden

GOTLAND

Golfpaket
Färja t.o.r inklusive bil. Två nätter på Hotell 
Slitebaden inkl. frukost och två greenfee på Slite GK.

Från 2 895 kr/person
Gäller 1/5-15/6 och 20/8-15/10

Mer info och bokning: 
info@slitebaden.com  
eller tel. 070-416 44 90

Slitebadens golfpaket
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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 utan sträcker sig till 
1987 då När GK bildades.

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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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. Greenerna är ondulerade 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 un-
derbar miljö invid Vallentunasjön. 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, bland annat en helt ny och 
moderniserad bevattningsanläggning, nya 
tees med fler utslagsmöjlig heter på varje hål 
som passar olika typer av spelare. 

Trots att klubben ligger mitt ute på landet 
tar det inte mer än ca 25 minuter med bil från 
både Norrtull och Arlanda. Klubben har alltid 
prioriterat ungdoms verksamhet. Knattelägret 
under midsommarveckan är en institution. 
Det har genom åren fostrats många duktiga 
golfare av våra utbildade tränare. Jesper Par-
nevik och Caroline Hedwall är några exempel.

Kombinera en staycation med golfrundan. 
Njut av en härlig golfstaycation på en av de mest 
natursköna och attraktiva golfbanorna i Stock-
holm, och avsluta dagen på Såstaholm. Ni 
serveras en utsökt 3-rättersmiddag som utgår 
ifrån säsongens råvaror och smaker. Allt för att 
göra er smakupplevelse så god som möjligt.

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

Täby Golfklubb

Missa inte! 
Missa inte vårt staycation paket. Förboka på
www.sastaholm.se/erbjudanden/golfweekend/

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             
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TÄBY GOLFKLUBB
– en pärla vid Vallentunasjöns västra strand 

Förra året invigdes den topprenoverade 
driving rangen 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. Till i år komplet-
teras rangen med en studio med två Track-
Man 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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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

Åkersberga GK

Banan ligger väldigt stadsnära och är en 
variation av björkalléer, enbackar och öppet 
landskap i en härlig blandning. På Enköpings 
GK arbetar man hela tiden med att förbättra 
och utveckla banan och i samarbete med de 
entreprenörer som sköter banan händer det 
saker hela tiden.

Behöver du hjälp med din swing eller putt-
ningsteknik står klubbens mycket populära 
tränare Veronica och Niklas beredda att rycka 

in. När ”matklockan” ringer och du vill 
njuta av god mat finns en av Enköpings 
bästa krogar direkt vid 1:a tee och 18:e green.
Vill du övernatta finns tre fräscha stugor som 
kan ta emot upp till 12 personer samtidigt. 
Dessa är belägna alldeles vid 18:e green och 
här finns också en uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar. Naturligtvis nära 
till klubbhuset med duschar och toaletter. 
Enköpings GK har också samarbete med 
Best Western Hotel Park Astoria.

ENKÖPINGS GOLFKLUBB
– nära till allt
Besök ”Sveriges närmaste stad” och njut av den fina banan  
där Madelene Sagström slog sina första svingar.

Enköpings Golfklubb
Missa inte!
Enköpings GK ligger endast 7 mil  
från Stockholm. Den 2-3 juli arrangeras  
SM för Äkta Makar/Sambor på Enköpings GK

Antal hål  18, samt övningsområde  
med 3 hål

Boende   ja, 3 fräscha stugor med plats för 
12 personer, samt bra och 
prisvärda golfpaket

Husbilsparkering  ja, med el, med plats för upp till 
10 vagnar/bilar

Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja, cirka 25
Golfshop ja

Kansli: 0171-364 84
info@enkopinggolf.se
www.enkopinggolf.se
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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
Padel ja

08-54069170
www.akersbergagk.se
kansli@akersbergagk.se
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UPSALA GOLFKLUBB – mer än bara golf

Det var på Upsala Golfklubb golfen introdu-
cerades 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. Stor drivingrange 
som är lite upphöjd så att målgreenerna syns 
tydligt och är inbjudande att slå emot. 

Stora Banan stod helt klar i maj 2010 efter 
en helrenovering. 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, green-
områden, fairways och tees. Upsala Golfklubb 

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.

rankas top 50 i de flesta ranking portaler 
(Svenskgolf 46, Svenska golfbanor 25, Top100 
courses 30). 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, restaurang-
en, köket, shopen och uteserveringen. Upsa-
la 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 
spelades LAG SM för herrar där spelarna gav 
stor beröm på spelytor, layout och spelupp-
levelse. LAG SM Herrar kommer även spelas 
på Upsala GK i 2022. 2013 blev Upsala Golf-
klubb, som 6:e klubb i Sverige, GEO-certifierad 

(Golf Enviroment Organization) vilket inne-
bär att klubben idag har den högsta miljö-
certifiering 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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Klubben satsar stenhårt på att utveckla båda anläggningarna till toppdestinationer. Mellan 2008 
och 2017 har Nordea Tour/Nordic GolfTour spelats på Söderby åtta gånger och banan har fått 
otroligt fina vitsord av både amatörer och professionella spelare. 2022 är herrtouren tillbaka 
igen på Söderby. 2020/2021 arrangerade GolfUppsala en deltävling på damernas LETAS tour på  
Söderby. Klubben har även arrangerat Europatouren för Handigolf vid tre tillfällen.

GOLFUPPSALA 
– satsande klubb med två anläggningar, Söderby Golf och Edenhof Golf

Söderbys golfanläggning är vackert belägen 
i natursköna Näsdalen, endast sju minuters 
bilresa från Uppsala centrum. 

9-hålsbanan anlades i mitten av 90-talet 
och är för många det första mötet med 
Söderby Golf. Banan är lämpad för träning, 
både för nybörjare och mer erfarna spelare. 
Den är väl underhållen och har flera utma-
nande hål med både vatten och bunkrar att 
ta hänsyn till. I anslutning till banan finns 
också en av Sveriges största ranger med spel 
från två håll.

18-hålsbanan invigdes 2004 och räknas som 
en av Upplands bästa banor, känd för sina 
fantastiska Penn A4-greener.

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 cour-

segolfshoppar, som ingår i GolfStorekedjan.
Under de senaste åren har Söderby utökat 
med ett flertal nyheter, här hittar du en stu-
dio för custom fitting samt en inomhushall 
och ett stort gym för att utveckla vinter-
träningen. 2019 öppnades här Sveriges enda 
TaylorMade Performance Lab med GEARS 
3D-system.

GolfUppsala har även en citybutik på Fyris-
lundsgatan 68 i Uppsala. Passa på och besök 
en av Sveriges största och mest välsorterade 
golfbutiker, 700 kvadratmeter fylld med allt 
det senaste.

Söderby Golf
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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. 2022 arrang-
eras en LETAS tävling på Edenhof som 
också är Match-SM för damer.
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 arrange-
rades både JSM slag och Skol-SM på Edenhof. 
Här finner du också ett komplett klubbhus, 
med bra restaurang, shop och omklädningsrum.

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 2022
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.

Visste du att!
Söderby Golf AB ägs och drivs 
av makarna Jonas och Gabriella 
Ekström. Gården har funnits i 
familjen Ekströms ägo sedan början av 1900-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

Padel ja

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 
vackra natur, mellan Öregrunds havsband 
och småstadscharmiga Östhammar. 

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

Klubben har två  st Padelbanor för uthyrning 
via matchi och det går att hyra racket, ring 
gärna innan och boka. 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 
elstolpar 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
Padel ja
0173-324 50
info@oregrundsgk.com
www.oregrundsgk.com

UPPLAND
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Sparren GK hittar du i det idylliska Roslagen 
6 km söder om Rimbo och 55 km från Stock-
holm. Sparren golfklubb erbjuder en 18 håls 
bana i hög klass och kondition. Njut av en 
fantastisk vacker utsikt från klubbhuset och 
restaurangen över golfbanan och sjön Sparren. 

De senaste åren har golfbanan, restaurang-
en, shop och studio (ny 2021) fått ett rejält 
lyft. De har lyckats väldigt bra med att öka 
kvaliteten på allt en golfare kan önska.

SPARREN GOLFKLUBB 
– lite lyx och mycket idyll
Sparren Golfklubb har en fantastisk bana i vacker miljö intill  
sjön Sparren.

Sparren Golfklubb

UPPLAND

Missa inte!
Den nya studion.

Antal hål  18 Park och Skogsbana
Boende: 3 stugor 12 bäddar.
Restaurang  ja, med utsikt mot sjön
Range  ja, (gräs & mattor) nya bollar  

från i år
Studio ja, med lektioner och custom
Ställplatser ja med el
Shop ja, Golfstore
Golfbilar ja, 8st
Golfvagnar ja
Bastu ja
Biljardbord ja
Boule  ja

Sparren GK
0175 200 02
Email: info@sparrengolf.se
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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 erbjuder god mat och dryck i en
familjär miljö i rustika lokaler. Anläggning-
ens egna hotell med 30 fina dubbelrum ligger 

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.26–v.32.

Antal hål  18
Boende ja, eget hotell vid klubbhuset
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas med fördel
Golfvagnar  ja
Golfshop ja 
Padel  Bokas via MATCHi
Bubbelpool ute ja, förbokas

0171-44 32 20
info@orrestagolf.se
www.orrestagolf.se

i parken precis bakom klubbhuset med recep-
tion, restaurang och konferens.

Nyheter 2022!
Koppla av i Orrestas Lounge med något gott 
att dricka, spela biljard eller dart, eller varför 
inte bara njuta i någon av soffgrupperna. Om 
ni har energi över efter golfen så finns det en 
padelbana på anläggningen. Racket finns att 
hyra i receptionen.

Orresta Golf & Konferens



127

VÄSTMANLAND

Du får omedelbart en inbjudande känsla när 
du går från parkeringen till klubbhuset. Du 
ser inspelen på hål 18 och hål 3 och utslagen 
från första tee och hål 10.

För fyra år sedan skapades målbilden ”Pro-
jekt parken” och resultatet ger nu en dimen-
sion till spelet som riktar sig till golfaren med 
lite lägre svinghastighet. Flera banlängder, 
ruff med kortare klipphöjd samt färre bunkrar 
på fairway ger de med lite högre handicap en 
möjlighet att spela en runda som känns 
riktigt rolig.

”Att vara en attraktiv golfbana för alla 
golfare är väldigt viktigt för oss. Varje 
golfare ska känna sig inspirerad av vår 
banas utmaningar.”  
Säger Maria Pennerborn, klubbchef på
Surahammars GK.

Klubben har gått från klarhet till klarhet när 
det gäller hela anläggningen och 2022 instal-

leras solceller för att möta framtidens behov 
av elförsörjning. Investeringen kommer att 
ge klubben förutsättningar kunna fortsätta 
utvecklas lång tid framöver.

Surahammars GK erbjuder mycket mer än 
bara golf. Här finns – utöver golfen – footgolf, 
gratis korthålsbana, padelbanor och mountain-
bike-slingor. Dessutom finns här fantastisk 
mat och en välsorterad shop. Detta är en an-
läggning som hänger med i tiden med familjär 
charm där kärnan är passionen för golf.

Planera ditt besök!
”Vi har fina ställplatser i centrum av  
anläggningen som är fullbokade under 
helgerna, så det gäller att vara ute i god tid 
med sin bokning. Vi har dessutom en av 
Sveriges absolut bästa golfrestauranger som 
är ett måste vid ett besök! Boka en tid redan 
idag, vi ser fram emot att träffa dig!”  
Säger Maria Pennerborn.

I hjärtat av Västmanland intill riksväg 66, hittar du en välkomnande 
18-hålsbana med hög kvalité och populär layout. Denna skogs- och 
parkbana intill Mossfallets vattendrag utmanar och lockar den  
passionerade golfaren, såväl proffs som amatör. 

Surahammar Golfklubb

Missa inte!
Populära tävlingar: Race to  
Espania, Golfhäftet Trophy, Golfresan  
on Tour. Golfveckan: v. 30
Se Tävlingsprogram på hemsidan

Antal hål 18 hål + 6 st korthål
Ställplatser  10st med el. 14 totalt 

– förbokas
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 7 st
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Range ja
Padel ja
Footgolf ja
Mountainbike ja

0220-30066
info@surahammarsgk.org
www.surhammarsgk.org

SURAHAMMARS 
GOLFKLUBB  
– för den passionerade golfaren
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Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i 
vacker natur vid Hälsingekusten mellan Gävle 
och Hudiksvall, bara två timmars bilresa från 
Stockholm. Att spela på denna välskötta 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

Arboga 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
Padel  ja

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

Missa inte!
Se alla våra event på hemsidan. 

Antal hål  18, samt en korthålsbana
Boende   ja
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

info@arbogagk.se
www.arbogagk.se
Instagram: arbogagk
Facebook: Arboga Golfklubb

Tycker du om jämna och snabba greener? Då är ett 
besök på Arboga GK ett måste för din golfsäsong 2022!
Greener i världsklass
Har du drömt om att spela greener i PGA 
Tour-fart? Den 13-14 augusti kommer vi att 
presentera ett unikt event där vi kommer att 
klippa greenerna till 12 på stimpen. Har du 
spelat så snabba greener? Vi kommer även 
att ha en mängd event på klubben. Mer info 
om eventet och hur du bokar kommer att 
läggas ut på klubbens sociala medier samt 
vår hemsida under säsongen.

Om Arboga GK
Bara 5 km utanför Arboga centrum hittar du 
Arboga GK. Banan är av park- och skogska-
raktär och de täta brunvensgreenerna är 

kända för sin fina, snabba rull. Under vintern 
har 11 teeytor byggts om och dessa kommer 
att vara spelklara senast 1 juni. Dessutom har 
ett gediget renoveringsarbete utförts i recep-
tionen och restaurangentrén. 

Boende och Mat
Förutom åtta ställplatser med tillgång till el 
finns även tre st 4-bäddsstugor, alla med 
tillgång till grill samt omklädningsrum med 
dusch och toalett. Klubben har även en fin 
restaurang med dagens lunch och a la carte 
samt möjlighet att boka frukost och midda-
gar. Boka ditt paket idag!

ARBOGA 12.0 – greener i världsklass

HÄLSINGLAND
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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 50 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, blev klart förra året.

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

Hagge Golfklubb ligger i vackra Västerberg-
slagen i södra Dalarna och är en varierande 
sjö- skogs- och parkbana. Längs sjön Haggen 
sträcker sig sju av Hagge GK:s 18 hål. Det tar 
cirka två timmar från Stockholm och en 
timme från Örebro eller Västerås. Sedan 
väntar fyra timmar på en underskön bana som 
bjuder på oemotståndliga utmaningar. Banan 
har under senare år rankats högt i olika forum 

där bland annat Golfhäftets gäster ansåg att 
Hagge var allra bästa av alla banor 2020. 

Kommer du med mobilt ekipage så finns 
det en härlig ställplats och klubben kan 
också erbjuda bra boende både i stugor på 
klubben eller närliggande hotell. Hagge är 
en bana man minns inte minst för det genu-
ina välkomnandet och servicen!

HAGGE GK
– Årets Golfklubb 2022

Hagge Golfklubb

-mitt andra hem-

-mitt andra hem-

Färgkoder Pantone:
Blå = Reflex Blue
Guld = guld / gold
Vit = 100%White

Missa inte!
Klubben har ett flertal år legat i topp  
på Golfhäftets ranking och erbjuder  
en utmanande bana för alla spelare. 

Antal hål   18, samt 6-håls korthålsbana, 
pay & play samt driving range 

Boende   ja, stugor på banan och 
närliggande hotell med 
golfpaket

Husbilsparkering  ja, med el 
Restaurang  ja, med uteservering 
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 10
Golfvagnar  ja, 30 
Golfshop  ja 
Golfstudio  ja
Padel ja

0240-65 57 80 
info@haggegk.se 
www.haggegk.se
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Fjällen. Ordet målar upp bilder på branta 
backar, snötyngda granar och porlande 
bäckar. Är det verkligen möjligt att spela golf 
på samma plats? Ja, det är det faktiskt. På 
Idrefjällens golfbana hittar du några av Sve-
riges vackraste fairways, en utmanande och 
omväxlande 18-hålsbana där strategiska 
utslag kan vara bättre än att slå långt.

– Idrefjällens golfbana har 
få medlemmar och där-

med mestadels green-
fee-gäster, berättar 
Anna Wickberg som 
är huvudansvarig för 

golfbanans verksamhet. 
Vi får genomgående 

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 
Välkommen till Idre Fjäll säger vi! Här finns 
en mängd aktiviteter så den som inte in-
tresserar 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 vandrings leder. 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 Idre-
fjällens golfbana något för dig. Här finns både 
lilla och stora mördarbacken, utmanande 
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.

Speciell prägel
Golfsäsongen på Idrefjällen är förhållande-
vis kort. Gästerna brukar komma runt mid-
sommar och banan håller öppet till mitten 

IDREFJÄLLENS GOLFBANA
– golf såklart – och oändligt mycket mer
Hål 16 är 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

Anna Wickberg, 
huvudansvarig 
för golfbanans 
verksamhet. 
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av oktober om vädret tillåter. 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 bli 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  
vilande djur och en stege på en trädstam 
leder upp till en liten utkarvad dörr. 

Erbjudanden och faciliteter
Vid Idrefjällens golfbana finns restaurang, 
fik och toaletter samt en välutrustad shop 
där du kan få hjälp av banans pro. Idrefjällens 
golfbana är numera en del av nätverket  
Balance Golf Centers som erbjuder ett indi-
vidanpassat träningskoncept för bättre spel, 
mer glädje och en längre golfkarriär. Från 
golfbanan är det en dryg mil till anläggningen 

Idre Fjäll. Där finns boenden på hotell eller 
i stuga, restauranger och en Ica-butik. Om 
du bokar boende på Idre Fjäll får du dessut-
om 20 % rabatt på greenfee. Är det trångt i 
bilen när hela familjen ska med på resan så 
finns golfutrustning att hyra.

Årets nyheter 
Under våren inleds byggnation av ett hotell 
så inom kort kommer vi att kunna erbjuda 
verkligt golfnära boende. Hotellet kommer 
att ligga på golfbanans första utslag så hål 1 
får framöver en ny karaktär. Under året firar 
vi dessutom 30-års jubileum. Hela säsongen 
kommer vi att fira med tävlingar och erbju-
danden med lite extra festligheter den 22 juli, 
som är det datum banan invigdes 1992.

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

Välkommen till Idrefjällens golfbana  
- mycket mer än bara golf!

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. 

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 Golfklubb
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Spela med självförtroende – med Nikon COOLSHOT avståndsmätare  

som partner på golfbanan. COOLSHOT PRO STABILIZED I I kompenserar  

för ostadig hand, och du kan snabbt identifiera överlappande föremål  

och mäta rätt avstånd till flaggan. Bemästra banan som aldrig förr.  

Läs mer på nikon.se/golf

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


