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Funktionella plagg 
- en del av utrustningen

Har du tänkt på hur mycket dina kläder kan 

påverka din prestation på banan? Kanske inte lika 

mycket som bollar och klubbor, men de senaste 

materialen, funktionerna och designen på dina kläder kan spela 

större roll än du tror, för hur du upplever golfrundan. Du kan 

lägga timmar på lektioner och range för att fullända din sving och 

förbättra ditt närspel. Men sen klä dig i plagg som hindrar dig 

från att utföra en full sving när det verkligen gäller. 

Kläderna är så mycket mer än bara kläder; de skapar en känsla 

och identitet, samt bidrar med funktion. De kan till och med 

hjälpa dig till en bättre score. För golfsvingen är, när man tänker 

på det, en extrem rörelse, som kräver mycket mer av ett

klädesplagg än om du bara skulle stå, gå eller sitta ner. Att välja 

plagg med stretch, som inte hindrar din sving är därför något av 

det viktigaste att tänka på när du väljer plagg att spela golf i. Du 

behöver också ta hänsyn till att du i princip är i konstant rörelse 

när du golfar. Det gör att din kropp alstrar värme, som i sin tur 

kan resultera i svett; svett som behöver transporteras bort från 

din kropp. Så att välja plagg med bra andningsförmåga är därför 

grundläggande för att du inte ska bli fuktig och kall från insidan 

under golfrundan. 

Vi på Abacus Sportswear vill att du ska se kläderna som en del 

av din utrustning, som viktiga detaljer, som kan hjälpa dig att 

presetera på topp och fokusera fullt ut på ditt spel, oavsett väder!  

Vilket regnställ som just du bör välja beror på hur mycket och hur ofta du spelar i regn. 
Går du ut på banan i alla väder, även vid ösregn? Eller undviker du helst en runda om 
mörka moln hopar sig på himlen? 

Med abacus® bra, bättre, bäst koncept hittar du den optimala funktionsnivån för just dina behov. Samtliga abacus® 

regnplagg är både vind- och vattentäta, har tejpade sömmar och byxorna till de olika regnställen � nns i olika längder.

Läs mer på www.abacussportswear.com

BOUNCEBOUNCE
Nästa generations regnställ 
byggt i 3 lager som rör sig 
följsamt och som inte 
prasslar.

PITCHPITCH
Ett regnställ för den kräsne 
golfaren som inte nöjer sig 
med annat än det bästa.

LINKSLINKS
Ett slitstarkt regnställ med bra 
andningsförmåga - en favorit 
för såväl golfbanan som 
vardagen.

VATTENPELARE
20.000 WP
ANDNINGSFÖRMÅGA
50.000 MVP
STRETCH (4-VÄGS)
102%

VATTENPELARE
15.000 WP
ANDNINGSFÖRMÅGA
15.000 MVP
STRETCH (4-VÄGS)
100%

VATTENPELARE
10.000 WP
ANDNINGSFÖRMÅGA
10.000 MVP
STRETCH (2-VÄGS)
17%

Vilket regnställ passar dig?
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E n ny de s ign av t rä f f y t an 
le de r t i l l  m e r f lex f ör 

h ög r e b ollh a s t ig h e t o c h 
ökad pr e c i s ion f rån t e e i 
de t r e m odeller n a G 4 3 0 

M A X , S F T o c h L S T.

Genom at t för lita sig på nya innovat ioner och 
välbeprövade tek nologier är G 4 3 0-ser ien längre än 

någonsin och l ika för låtande som allt id.  Den för bät trade 
ak ust iken är som musik för dit t  scorekor t s å at t  du kan 

sk ju ta lägre scorer och nju ta mer på gol f banan.

L äg r e t y ng dpunk t, 
s t ar kar e lof t  o c h 

en t unn are t räf f y ta 
r e s ul t e rar i  ökad 

b ollh a s t ig h e t i  vår t 
läng s t a jär n n åg on s in.

L S T- dr i v e r n,  s am t lig a f air way w o od s o c h hy br ide r h ar e n t opp i  lät t v ik t s -
kom p o s i t  f ör at t  s p ara o c h om plac e ra v ik t o c h uppn å e n läg r e t y ng dp unk t. 

R e s ul t at e t är ökad b ollh a s t ig h e t,  h ög r e M OI o c h e t t  t i l l t alande l jud.

V I  I N T R O D U C E R A R
TM

© P I N G 2 0 2 3

SNABBARE.
LÄNGRE.
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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/hushåll, självhushåll/halvpension, 
6 heldagsgreenfee och golfvärd.

SPANIEN  
Buenavista, Teneriffa
Buenavista är Golf Plaisirs smultronställe på Teneriffa.
Här spelar man en unik Ballesteros-golfbana långt bort från 
massturism, stress och jäkt på en plats där ön är som allra 
vackrast. 

Flyg, transfer, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5 heldagsgreenfee och 
golfvärd.

SPANIEN  
Villaitana, Alicante
Bra flygförbindelser och kort transfer gör resan väldigt bekväm. 
På Melia Villaitana Hotel har du två strålande Jack Nicklaus-
designade golfbanor precis intill hotellet och bara 30 minuter 
från flygplatsen.

Flyg, transfer, 7 nätter i dubbelrum, halvpension, 5 heldagsgreenfee och 
golfvärd.

SPANIEN  
Almerimar, Costa Almeria
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. 11.995 KR

Fr. 15.995 KR

Fr. 13.495 KR

Fr. 13.995 KR

Det ingår alltid en golfvärd i våra 
golfresor. Carina Gustavson kan 
du t.ex. ha mött på Costa Navarino, 
Villaitana eller Mazagan. 

Tjejen som du inte  
visste att du behövde
Golfsemestern kan faktiskt vara årets viktigaste vecka, eller hur?  
Det är nu som inget får gå fel. Det är där vår golfvärd Carina kommer in. 
Hon möter upp på flygplatsen och står på första tee. Arrangerar tävlingar, 
fixar utflykter och ser till att du kan koncentrera dig på att bara njuta 
och träffa nya golfvänner. Det ingår alltid en golfvärd när du bokar en 
golfresa med Golf Plaisir.

Det finns alltid en golfbana
där solen skiner

 

Long Stay!Du vet väl att du även kan resa hit på Long Stay?

 

Tips!
Fina lägenheter 

gör Praia D’El Rey 

perfekt för gänget.
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125 YEARS OF GOLF 

KØBENHAVNS GOLF KLUB

Royal Copenhagen Golf Club est. 1898
Dyrehaven 2

DK-2800 Kgs. Lyngby
 

Tel: +45 39630483
www.kgkgolf.dk

in truly unique surroundings
Come visit our Mackenzie & Ebert redesigned 
golf course during our 2023 jubilee season.

Bookings for July is open:  
kontor@kgkgolf.dk / +45 39 63 04 83. 

We look forward to seeing you at  
Royal Copenhagen Golf Club

KGKgolf

royalcopenhagengolfclub
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125 YEARS OF GOLF 

“The Open feel” 
                 – as close to nature as you can get.
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Nu har Du en ny upplaga av magasinet 
Golfpärlor framför dig. Hur många pärlor 
ska Du spela i år? För egen del tror jag att 
det blir ett 20-tal.

2006 kom premiärutgåvan så det här är årgång 18. 
Därmed känner vi oss nästan lite myndiga. Kärnan i 
innehållet har alltid varit och kommer alltid vara 
guidning till ett antal premiumbanor i Sverige. Men vi 
gillar ju att ta ut svängarna och att utvecklas. Sedan 
2014 har vi haft med några väl valda pärlor i grann-
länderna Norge, Danmark och Estland i guidningen.

I år blir vi ännu mer globala då det är premiär för Best 
of ALGARVE. Jag tillbringade fem veckor i Portugal 
under januari/februari och kom hem med 16 sidor, se 
sid 132-147. 

Vi har också fått smak för att sätta ihop en sakkunnig 
panel som delar med sig av sina erfarenheter och 
framtidspaningar. I år är temat teknikutveckling, se 
sid 16-19. Vi har också gett utrymme till några 
teknikleverantörer att berätta om sina produkter och 
tjänster, se sid 20-25.

Ni som följer svenskars och svenskors förehavanden 
på tourerna lär inte ha missat Linn Grant. Hennes 
debutår som golfproffs saknar motstycke. Vi fick en 
pratstund med henne och på sid 
12-14 kan ni läsa om hennes 
förväntningar på 2023.

INNEHÅLL
12–14  LINN GRANT   

– följer bara min plan

14   NOTISER – Årets Golfklubb 
& Club Manager of the Year

16–19  PANELEN  
– teknikens under

20–25   TEKNIKLEVERANTÖRERNA 
– bidrar med inspel

26–31   PÄRLOR FRÅN VÅRA 
GRANNLÄNDER 

32–37   LUST TILL KUST  
 – Billbergs drömprojekt

39–131   SVENSKA GOLFPÄRLOR 

132–147   BEST OF ALGARVE  
– longstayfavoriten 

OMSLAGET LOFOTEN LINKS
Foto: Jacob Sjöman

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

REDAKTION
MARTIN HARDENBERGER
mhardenberger@gmail.com

LOTTA FISCHERSTRÖM
lotta.fischerstrom@gmail.com

FORMGIVARE
MARIE GÖRANSSON
marie@mmistockholm.se

TRYCK Kroonpress (med uppskattat 
konsultarbete från Duoprint)

Golfpärlor publiceras en gång om 
året av Provisa Sverige AB. Citera 
oss gärna, men ange alltid källan.
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 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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När vi hörs befinner hon sig på Finca Cor-
tesin, på den spanska solkusten. Här arrang-
eras höstens stora fest och matchen som 
präglar alla golftjejers drömmar; Solheim 
Cup.

– Här är otroligt vackert, och jag hoppas 
så klart komma hit igen ganska snart, säger 
Linn Grant och fortsätter:

– Det är en klurig bana med mycket lut-

ningar och grain på greenerna. Den är gan-
ska tuff från utslagen också, en bra och 
rättvis bana helt enkelt. Från tee och in på 
greenerna tycker jag om den, sedan måste 
jag vänja mig vid Bermuda-gräset.

Hon är här efter en välförtjänt semester. 
2022 var året då Linn Grant tog golfvärlden 
med storm. Hon skrev historia som första 

tjej vinna en tävling som ingick i herrarnas 
Europatour (numera DP World Tour) och 
kammade hem ytterligare tre titlar på Ladies 
European Tour för att slutligen också vinna 
totalställningen.

Framgångarna ledde till att hon av bara 
farten utsågs till både årets golfare i Sverige 
samt vann ”årets rookie” och ”årets spelare” 
på touren.

GRANTS SOLHEIM CUP-DRÖM:

”FÖLJER BARA MIN PLAN”
Hon är Europas golfdrottning och utsågs 2022 till årets golfare.

Från träningslägret på spanska Finca Cortesin berättar Linn Grant om  
Solheim Cup-drömmarna och den tuffa pressen utifrån. 

– I år vill jag nå topp 5 i världen, säger hon.

TEXT MARTIN HARDENBERGER  FOTO GÖRAN SÖDERQVIST
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Men själv är hon inte överraskad.
– Jag förstår att 2022 var en toppensäsong 
och är glad över att jag som en konsekvens 
fått utmärkelser och priser. Men samtidigt 
så känner jag också att jag bara spelat min 
golf och gjort vad jag förväntat mig av mig 
själv. Jag har följt min plan, säger hon.

2023 års målsättningar filar hon på vid 
tidpunkten för vårt samtal. Sannolikt har 
hon redan uppnått någon av dem när denna 
publikation når din hand.

– Att vara här på Finca är så klart inspi-
rerande. Jag vill spela Solheim Cup här i 
september, och jag har också sagt att jag har 
som mål att vinna en major. Men det målet 
kan jag ju bara ha tills jag lyckats med det.

– Rankingmässigt vill jag vara topp fem i 
världen när året är slut.

Det finns en sak som håller henne tillbaka. 
Linn Grant är inte Covid-vaccinerad. Det 
har under 2022 stoppat henne från att spela 
några av de största tävlingarna på amerikansk 
mark. I skrivande stund är det därmed oklart 

också hur våren kommer se ut, och om hon 
kommer kunna matcha mot de bästa spe-
larna.

– Jag förstår så klart att folk är nyfikna. 
Det hade jag också varit. Men de frågar mest 
av intresse, för att de tycker det är tråkigt att 
jag inte har kunnat vara där och spela. Jag 
har också tyckt att det har varit trist.

Med andra ord går hon i väntans tider. 
Under våren kan USA komma att lätta på 
sina inresebestämmelser. Då kan Linn Grant 
tävla i de största tävlingarna.

– Även om jag inte skulle komma in i USA 
i början av året utan först senare så känns 
det ändå som att jag har utrymme till att 
klara mitt mål, säger hon samtidigt som hon 
är väl medveten om att hennes val att inte 
vaccinera sig också stoppar henne från att 
avancera på världsrankingen.

Har du vad som krävs eller behöver du bli 
bättre rent spelmässigt för att nå topp 5?
– Man kan alltid bli bättre. Jag tycker att jag 
hade en bra utveckling i mitt wedgespel 
förra året, men jag tycker fortfarande att där 
finns mer att ta av. Och även om jag puttar 
bra så tycker jag att jag skulle kunna göra 
ännu fler birdies med tanke på hur många 
chanser jag ger mig själv från fem-sex meter.
Under 2022 for hon som en raket uppåt på 
rankinglistan, från plats 258 till 27. Men 
kanske var det framförallt sättet Linn Grant 

spelade på och vinnarskallen hon visade som 
fallit Solheim Cup-kapten Suzann Pettersen 
i smaken.

Norskan har i flera intervjuer varit tydlig 
med hur hon ser Linn och jämngamla kom-
pisen Maja Stark som grundbultar i det 
europeiska lag hon ska sätta på banan i 
september.

– De bidrar med något väldigt speciellt. 
De har kul tillsammans, är goda vänner och 
spelar fantastisk golf. De njuter av livet och 
hjälper varandra. Det är som att Linn och 
Maja spelar i samma lag. Det har verkligen 
varit kul att se och jag tror det är något som 
både gör dem bättre och som kan smitta av 
sig i vårt lag, berättar ”Tutta” i en pratstund 
med Eurosport.

– Linn är så otroligt solid. Hon har total 
kontroll och är otroligt imponerande och 
kul att följa.

– Maja å sin sida är otroligt orädd. Jag tror 
inte att hon funderar över konsekvenserna 
överhuvudtaget. Hon har den perfekta golf-
hjärnan. Hon är som en pitbull, som bara 
fortsätter köra sitt eget race och struntar i 
alla andra. Jag gillar den attityden.

Linn Grant om att bli sedd som nyckel-
spelare i den prestigeladdade matchen mot 
USA:

– Det känns ju verkligen så märkligt. Det 
är ju inte så längesedan jag bara drömde om 
att vara med.

Namn: Linn Grant
Född: 20 juni, 1999
Hemmaklubb: Rya Golfklubb
Favoritbana: Sunningdale, utanför 
London
Familj: Mamma Maria, pappa John 
och pojkvännen Pontus Samuelsson
Blev proffs: 2021
Främsta meriter: Scandinavian 
Mixed 2022 och ytterligare fyra 
segrar på Ladies European Tour. 
Totalseger på Ladies European Tour 
och utmärkelsen Rookie of the Year 
2022.
Professionella vinster fram till 
årsskiftet 2022/2023: 9

»
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– Men med tanke på hur Maja och jag spelade 2022 är kommen-
taren förståelig, att vi är stabila och borde vara viktiga. Men sam-
tidigt är man bara glad och nervös över att få vara med för första 
gången. Att ovanpå det dessutom vara någon typ av nyckelspelare 
känns som ett stort ansvar… Samtidigt är det kanske något man 
växer av att känna.

Bara dagar efter vårt samtal beger sig Linn hem till Sverige. Det 
blir ett besök på Idrottsgalan där hon prisas som 2022 års nykom-
ling. Hon har redan besökt SVT:s talkshow Carina Bergfeldt och 
blir nu för varje dag allt populärare i de svenska folkhemmen.

Det är ett ganska ovanligt fenomen bland svenska golfstjärnor, 
som i och med att de för de mesta bor borta i USA ofta upplevs 
som svårtillgängliga och som att ”de lever i en annan värld”.

Kontrasterna är stora till när Grant i tv har nära till känslorna.

Carina Bergfeldt: När förstod du hur stort det var att vinna Scan-
dinavian Mixed?

– Jag förstod det nog redan under själva tävlingen, under den 
andra eller tredje dagen när jag låg bra till. För detta är ju den enda 
tävlingen vi spelar med killarna och där vi får så stor uppmärksam-
het.

På idrottsgalan forsar glädjetårarna längs kinderna när hon till 
publikens jubel tackar sin familj och speciellt pappa John för allt 
stöd genom åren.

– Gud så sjukt. Jag tror inte jag har haft så här hög puls på hela 
säsongen, sa hon först.

– Jag vill tacka min familj som jag är så lyckligt lottad att kunna 
ta för givet, och jag vill tacka min pappa extra, extra mycket. Utan 
dig så hade mitt liv inte gått ihop. Jag älskar er otroligt mycket.

Linn Grant är inte bara en idrottskvinna av yppersta världsklass. 
Den ödmjuka uppriktigheten, ärligheten och hennes närvarande 
personlighet har gjort henne till en förebild för fler än bara golfare. 
Många håller tummarna för henne 2023. Extra hårt hålls dem i 
september.

ÅRETS GOLFKLUBB 2023
Golfjournalisterna har utsett Halmstad GK till Årets Golfklubb 
2023 med följande motivering: ”Halmstad GK är en anrik storklubb 
med attraktivt medlemskap, modernt miljötänk och stora sportsli-
ga ambitioner med omfattande ungdomsverksamhet samt två högt 
rankade banor där Norra banan är en tuff utmaning även för den 
yppersta eliten”.

Det är roligt att vi uppmärksammas för att vara en idrottsförening 
med många tävlingar och en stor juniorverksamhet, utöver den 
ekonomiska styrka som gör verksamheten möjlig, säger Christian 
Jakobsson, klubbdirektör HGK.

Klubben har en lång historia av tävlingsarrangemang med bland 
annat Solheim Cup och ett antal proffsmästerskap varav det senas-
te var Volvo Scandinavian Mixed 2022 där man med kort varsel 
preparerade banan till en utmaning för proffsen. Ambitionen är att 
löpande stå värd för tävlingar  och under 2023 står Annika Invita-
tional på programmet.

Utöver den sportsliga satsning man bedriver är Halmstad Golf-
klubb också en stor arbetsgivare med ett hundratal personer i någon 
form av anställning, bland annat tre heltidsanställda instruktörer. 
Både restaurangen och driving rangen drivs i egen regi.

»

NOMINERINGAR TILL CLUB MANAGER OF THE YEAR 2022
Många klubbchefer uträttar stordåd för sina klubbar år ut och år 
in. Ett fåtal av dessa blir nominerade till det prestigefulla priset 
Club Manager of the Year. Bland de nominerade utser Golfadmi-
nistratörernas förening (GAF) en lycklig vinnare. Inte sällan är det 
någon från Golfpärlors nätverk. ”Titelförsvarare” är Andreas 
Ljunggren från Österåker. Bland tidigare vinnare kan nämnas 
Kajsa Burdén från Mjölkeröd och Christian Jakobsson från Halm-
stad GK. Nu finns det fem kandidater till årets pris och liksom på 
Oscarsgalan är spänningen olidlig. Vinnare kommer utses senare 
under våren och så fort det är klart kablar vi ut nyheten på Golf-
pärlors Facebooksida…
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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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1.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfare har 
nytta av? Isf vilka och 
kan du beskriva nyttan?

Jag har provat det mesta. Lasermätare och GPS är 
nog det som gjort störst skillnad för flest spelare 
om vi snackar tekniska prylar. Det finns också 
väldigt många bra träningshjälpmedel som gör att 
man faktiskt kan se exakt vad man gör och vad 
man behöver göra för att bli bättre samt följa sin 
utveckling. De har tyvärr alla den nackdelen att de 
kräver att man faktiskt tränar för att ha nytta av 
dem …

Sweetspot som hjälper klubben att fördela spelet över en större 
medlemsskara än dem som hänger på låset när tidbokningen öppnar. 
Med smarta regler reglerar klubben vem som får spela och när de får 
spela så att de bästa tiderna fördelas jämnare mellan alla medlem-
mar. Det är bra för de flesta medlemmarna men de som alltid haft 
tiderna mellan 10-11 kanske inte är lika glada.

MoreGolf som jag anser vara marknadens bästa betalsystem för 
drivingrange. Lägre kostnad än tidigare system för klubb och för kund 
erbjuds mycket större flexibilitet med betalningsmöjligheter.

TrackMan Range ger golfaren enkel access till träning som är mycket 
roligare än att bara slå en boll ut på ett fält. Finns banor att spela 
samt en massa andra ”games” som är riktigt roliga.

Jag jobbar med simulatorgolf på Svenska Golfförbundet och 
sedan förbundsmötet 2022 är simulatorgolfen en del av 
golfsporten. Vi ser det som en fantastisk möjlighet för fler att 
spela golf året runt och även som ett ypperligt sätt för fler att 
testa på att svinga en klubba. 

Simulatorgolf har något för alla, oavsett om du vill träna, tävla 
eller göra en kul aktivitet med kompisgänget några timmar en 
regnig onsdagskväll.

2.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfanlägg-
ningar har nytta av?

Utöver allsköns appar för alla möjliga syften är 
det viktigaste som hänt de senaste åren de 
utvecklingsmöjligheter som klubbarna fått för att 
göra sina övningsområden till en större in-
täktskälla, vilket är nog så viktigt nu när 
kostnaderna skjuter i höjden. Sedan Halmstad 
Golfarena installerade Toptracer Range har det 
varit fullt på rangen nästan hela tiden. Vi som 
alltid älskat att slå bollar har nu fått sällskap av de 
som knappt rört klubborna på vintern, men som 
fått blodad tand och hittat glädjen i att slå bollar 
med de många roliga funktioner som erbjuds.

Är det inte i stort sett samma som ovan?
Kan dock tänka mig att robotgräsklippare kan hamna här men  
det är ju också till fördel för medlem som slipper trängas med 
fairwayklipparen och motorljudet samt att klubben kan göra  
stora besparingar eller lägga resurserna på att göra andra delar 
av banan ännu bättre.

Att en drivingrange idag kan vara så mycket mer än att bara 
värma upp kroppen och sikta mot ett däck eller en korg. Med 
digital rangeteknik kan spelare i alla åldrar få ut mer av träningen 
– från att mäta slaglängder till spellika upplevelser och utmaning-
ar. Det kan öka klubbens intäkter från rangen, och ge klubbens 
tränare möjlighet att erbjuda rolig och givande träning året runt. 

En annan tekniktrend är inom banskötsel, med robotisering av 
anläggningens maskinpark. När robotgräsklippare kan utföra de 
mest monotona arbetsuppgifterna, som att klippa fairway och 
semiruff, kan banpersonalen lägga mer tid på finish och kvalitet 
på spelytorna.

3.  Golfen förändras i 
snabb takt med ny 
teknik, nya beteende-
mönster och nya sätt 
att spela golf på, t ex 
simulatorer och tech 
range. Vad behöver 
golfklubbarna göra för 
att hänga med i 
utvecklingen?

Det viktigaste för klubbarna är att utnyttja sin 
”kundbas”, det vill säga att få medlemmarna att 
komma till klubben och spendera sin tid och sina 
pengar där. Det kan handla om smidigare bokning, 
evenemang av olika slag – inte bara golftävlingar 
över 18 hål – och att göra sina övningsområden 
mer intressanta så att det blir roligare att träna 
även för sällangolfare. En smart range med 
Toptracer eller TrackMan lär göra att det blir fler 
som slår bollar och att de som är där också slår 
fler bollar per gång. Med små medel kan man 
sedan öka sidointäkterna när man ändå har folk 
på klubben.

Det är till att släppa sargen och komma in i matchen. 
Våga göra förändringen.

Jag tror att golfklubben behöver ta ställning till vilken typ av 
klubb de vill vara. Alla kanske inte behöver lägga pengar på en 
egen golfsimulator eller inomhusstudio. Det kanske går att hitta 
samarbeten klubbar emellan, eller med en aktör på simulator-
marknaden. Win-win! 

4.  Vad ser du som de 
största möjligheterna 
och hoten för golfen? 

PANELEN

MICHAEL BROSTRÖM

Skribent på Kittad.se och Golfbladet, 
ordnörd och landets kanske största golfdåre.

TEMA: TEKNIK 

Passar alla
Hälsofrämjande
Glädjeskapande

Kostnadsökningar
Tillgänglighet

Inom golfen liksom övriga samhället utveck-
las tekniken mer eller mindre explosionsartat. 
TrackMan, simulatorer, drönare, robotklippare, 
elvagnar och digitala scorekort är några 
exempel. Det finns svenska innovationer som 
Toptracer och deWiz. Såväl golfare som 
golfanläggningar och TV-tittare får nytta och 
glädje av tekniken.

Två personer som är långt framme i att utnyttja den 
senaste tekniken inom sina professioner är golffotografen 
Jacob Sjöman och golftränaren Max Persson (som är med 
i årets panel).

De två begav sig tillsammans till Lofoton i september 
2022 för ett gemensamt projekt. Bland resultaten finns en 
fantastisk Sjömanbild som fångar Max i ett utslag på 
Lofoten Links 2:a hål. Han fångar inte bara Max när han 
slår utan även den självlysande bollens luftfärd och ett 
makalöst norrskensskådespel. Klockan var ett på natten 
och exponeringstiden var 8 sekunder.

Golfpärlor tackar Jacob för att vi får visa bilden för våra 
läsare.

TEKNIK 
TEMA
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1.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfare har 
nytta av? Isf vilka och 
kan du beskriva nyttan?

Jag har provat det mesta. Lasermätare och GPS är 
nog det som gjort störst skillnad för flest spelare 
om vi snackar tekniska prylar. Det finns också 
väldigt många bra träningshjälpmedel som gör att 
man faktiskt kan se exakt vad man gör och vad 
man behöver göra för att bli bättre samt följa sin 
utveckling. De har tyvärr alla den nackdelen att de 
kräver att man faktiskt tränar för att ha nytta av 
dem …

Sweetspot som hjälper klubben att fördela spelet över en större 
medlemsskara än dem som hänger på låset när tidbokningen öppnar. 
Med smarta regler reglerar klubben vem som får spela och när de får 
spela så att de bästa tiderna fördelas jämnare mellan alla medlem-
mar. Det är bra för de flesta medlemmarna men de som alltid haft 
tiderna mellan 10-11 kanske inte är lika glada.

MoreGolf som jag anser vara marknadens bästa betalsystem för 
drivingrange. Lägre kostnad än tidigare system för klubb och för kund 
erbjuds mycket större flexibilitet med betalningsmöjligheter.

TrackMan Range ger golfaren enkel access till träning som är mycket 
roligare än att bara slå en boll ut på ett fält. Finns banor att spela 
samt en massa andra ”games” som är riktigt roliga.

Jag jobbar med simulatorgolf på Svenska Golfförbundet och 
sedan förbundsmötet 2022 är simulatorgolfen en del av 
golfsporten. Vi ser det som en fantastisk möjlighet för fler att 
spela golf året runt och även som ett ypperligt sätt för fler att 
testa på att svinga en klubba. 

Simulatorgolf har något för alla, oavsett om du vill träna, tävla 
eller göra en kul aktivitet med kompisgänget några timmar en 
regnig onsdagskväll.

2.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfanlägg-
ningar har nytta av?

Utöver allsköns appar för alla möjliga syften är 
det viktigaste som hänt de senaste åren de 
utvecklingsmöjligheter som klubbarna fått för att 
göra sina övningsområden till en större in-
täktskälla, vilket är nog så viktigt nu när 
kostnaderna skjuter i höjden. Sedan Halmstad 
Golfarena installerade Toptracer Range har det 
varit fullt på rangen nästan hela tiden. Vi som 
alltid älskat att slå bollar har nu fått sällskap av de 
som knappt rört klubborna på vintern, men som 
fått blodad tand och hittat glädjen i att slå bollar 
med de många roliga funktioner som erbjuds.

Är det inte i stort sett samma som ovan?
Kan dock tänka mig att robotgräsklippare kan hamna här men  
det är ju också till fördel för medlem som slipper trängas med 
fairwayklipparen och motorljudet samt att klubben kan göra  
stora besparingar eller lägga resurserna på att göra andra delar 
av banan ännu bättre.

Att en drivingrange idag kan vara så mycket mer än att bara 
värma upp kroppen och sikta mot ett däck eller en korg. Med 
digital rangeteknik kan spelare i alla åldrar få ut mer av träningen 
– från att mäta slaglängder till spellika upplevelser och utmaning-
ar. Det kan öka klubbens intäkter från rangen, och ge klubbens 
tränare möjlighet att erbjuda rolig och givande träning året runt. 

En annan tekniktrend är inom banskötsel, med robotisering av 
anläggningens maskinpark. När robotgräsklippare kan utföra de 
mest monotona arbetsuppgifterna, som att klippa fairway och 
semiruff, kan banpersonalen lägga mer tid på finish och kvalitet 
på spelytorna.

3.  Golfen förändras i 
snabb takt med ny 
teknik, nya beteende-
mönster och nya sätt 
att spela golf på, t ex 
simulatorer och tech 
range. Vad behöver 
golfklubbarna göra för 
att hänga med i 
utvecklingen?

Det viktigaste för klubbarna är att utnyttja sin 
”kundbas”, det vill säga att få medlemmarna att 
komma till klubben och spendera sin tid och sina 
pengar där. Det kan handla om smidigare bokning, 
evenemang av olika slag – inte bara golftävlingar 
över 18 hål – och att göra sina övningsområden 
mer intressanta så att det blir roligare att träna 
även för sällangolfare. En smart range med 
Toptracer eller TrackMan lär göra att det blir fler 
som slår bollar och att de som är där också slår 
fler bollar per gång. Med små medel kan man 
sedan öka sidointäkterna när man ändå har folk 
på klubben.

Det är till att släppa sargen och komma in i matchen. 
Våga göra förändringen.

Jag tror att golfklubben behöver ta ställning till vilken typ av 
klubb de vill vara. Alla kanske inte behöver lägga pengar på en 
egen golfsimulator eller inomhusstudio. Det kanske går att hitta 
samarbeten klubbar emellan, eller med en aktör på simulator-
marknaden. Win-win! 

4.  Vad ser du som de 
största möjligheterna 
och hoten för golfen? 

PANELEN

JOHAN HINTON SOFIA PETTERSSON

Klubbchef Hinton Golf Club, försöker  
förgäves bli bättre på spelet, har snart spelat 

alla British Open banor.

Jobbar på Svenska Golfförbundet 
med bland annat simulatorgolf. 

Spelat collegegolf i USA.

Hälsoaspekten
Generationsöverskridandet
Digitaliseringen

Återväxten
Klimatförändringarna
Konjunkturen

Naturupplevelse
Motion
Glädje

Pris
Tid



1.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfare har 
nytta av? Isf vilka och 
kan du beskriva nyttan?

Vi har haft Toptracer installerat på rangen 
sedan 2013. Då var vi tillsammans med 
”Tumba-tältet” i Stockholm först ut med 
tracking-teknologi.  Utöver att det är roligare 
träning får golfaren direkt återkoppling av sina 
slag. Golfaren lär sig välja rätt klubba för 
aktuellt avstånd där inte bara längd premieras 
utan också precision.

Jag fullkomligt älskar det Topgolf/Toptracer/TrackMan 
kan göra för att skapa mer kvalitativ träning för spelare 
på alla nivåer. Som jag ser det kan anläggningar som 
dessa lösa en av de största utmaningarna golfare har - 
att träna med intention/kvalité.  Dessutom är det ju 
väldigt kul! Det andra som sticker ut för mig just nu är AI 
och hur det har exploderat inom alla områden. I golfen 
används det bland annat för att utveckla klubbor men 
det finns även i allt ifrån mjukvarorna i TrackMan till 
tjänster som hjälper dig med träningsupplägg.

Ja det har jag. Idag jobbar jag med en kraftplatta som heter 
Swing Catalyst 3D Motion Plate. Kraftplattan visar hur 
golfaren genererar kraft, om eventuella energiläckage uppstår 
i svingen och hur timingen i kroppen är. Jag använder även 
TrackMan som registrerar allt som händer med bollen efter 
träffögonblicket. På så sätt har jag mätvärden på det som 
verkligen sker och min analys blir skarpare och skapar mer  
nytta för golfaren.

Använt Toptracer och TrackMan på range såväl som vid utprovning  
av nya klubbor ett större antal gånger. Både för träning och  
simulatorspel. Båda skapar mer glädje, bättre feedback och ger  
nya möjligheter till året runt spel.

2.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfanläggning-
ar har nytta av?

Samma som ovan. Nyttan är att golfaren 
upplever en roligare träning vilket leder till att 
golfaren kommer oftare. Vilket leder till en 
rikare klubb på flera plan.

Samma som ovan. Utvecklade och moderna tränings-
möjligheter kommer att vara en enorm nytta i allt ifrån 
nyrekrytering till att ta hand om nuvarande medlemmar/
gäster. Det är ingen nyhet att anläggningar med bäst 
förutsättningar drar flest spelare och så kommer det 
fortsätta vara. AI går även in här. Vad det verkar kommer 
vi snart kunna lämna över massor av tidskrävande 
uppgifter som måste göras till en dator, vilket i sin tur 
låser upp mer tid för anläggningen att investera i annat.

Något som jag tror växer mer och mer i framtiden är  
den digitala upplevelsen av spelet golf. När jag har mina 
föreläsningar i Korea och Japan så ser jag mycket mer 
simulatorer och digitala ranger som mäter bollflykter och  
vart bollen landar. Det finns enorma tävlingar som endast 
sker digitalt med flera tusen deltagare. Jag tror att det är 
något som kommer växa mer och mer i Sverige, speciellt 
bland de yngre generationerna.

Sweetspot som det första riktiga affärssystemet för golf. Caspeco 
som nyckeltalssystem är väl två exempel på hur en golfanläggning 
kan förbättra sin REVPAR och är utifrån beteendeförändringar hos 
golfarna helt nödvändiga framåt i tid. TrackMan och Protracer är 
förutsättningar tillsammans med Sweetspot för att kunna utveckla 
range och övning till det affärsområde man behöver skapa.

Min bedömning är att spelrättsavgiften (dvs rätt till fritt spel, att  
skilja på den formella momsfria medlemskapet i en ideell förening  
som måste vara lika för alla) måste differentieras för att behålla 
medlemmar. Differentieras ner på individnivå.

3.  Golfen förändras i snabb 
takt med ny teknik, nya 
beteendemönster och 
nya sätt att spela golf 
på, t ex simulatorer och 
tech range. Vad behöver 
golfklubbarna göra för 
att hänga med i 
utvecklingen?

Personligen tror jag inte själva golfspelet är 
hotat. Golfaren som spelar på range eller i 
simulatorer vill omsätta detta i verkligheten. 
Jag vill tro att ju mer man tränar ju mer spelar 
man IRL.

Tillsammans med utveckla träningsmöjligheter under 
sommarsäsongen ser jag att en stor nyckel är vinter-
säsongen. De anläggningar som kan skapa förutsätt-
ningar för golfare att spendera mer tid av året på/med 
anläggningen kommer att ha en stor fördel. Det kan vara 
via samarbeten med Indoor-anläggningar, egna 
träningshallar eller något annat. Det andra som sticker 
ut är hur information tas in och delas. Främst av de 
yngre spelarna. De anläggningar som spenderar mer  
tid, energi och troligen även pengar på att utveckla sin 
närvaro på sociala medier kommer att ha enorma 
fördelar mot konkurrensen. Facebook fyller 20 år  
nästa år och Instagram snart 15, TikTok har funnits på 
marknaden i över 6 år men i golfen beter vi oss som  
att det är helt nya plattformar.

Jag tror det är viktigt att veta vilken kundgrupp klubben 
önskar att dra till sig. Är det en landsortsklubb är  
gemenskapen och aktiviteten runt klubbhuset viktigt.  
Är det en idrottsklubb så är det viktigt med kunnig och 
engagerad tränare finns tillgänglig på varenda pass,  
att alla övningsområden är riktigt bra och att tillgängligheten 
och tävlingar på bana finns. Är det en affärsklubb tror jag  
det är viktigt med upplevelser, företagsgolf och olika event 
där mat och dryck är viktigt.

Först måste rekryteringen förändras, dels för att det krävs aktiv
rekrytering och dels för att nya golfare inte börjar hos traditionell 
klubb utan i simulatorhall, driving range och motsvarande. Finns det 
inte i budgeten +5% av omsättningen som går till att behålla och 
rekrytera golfare så kommer man att tappa. En plan för rekrytering 
som gärna får innehålla samverkan med simulatorhallar i bra lägen 
tillsammans med en plan för att behålla medlemmar, primärt 
baserad på spelfrekvens blir nödvändigt. Den s.k. klubbkänslan 
kommer löpande att minska, precis som den gjort i 30 år nu. Dvs att 
trots den nedgång i intäkter vi ser för 2023 och förmodligen också 
2024 måste man ha fokus på att behålla kvalitet på anläggningen 
och servicenivåer.

Krävs också på många klubbar en rollförändring där VD/klubbchef 
tar beslut snarare än en styrelse eller i värsta fall årsmöte. Dvs 
styrelsens roll blir mer av bolagskaraktär än ideell förening.

4.  Vad ser du som de 
största möjligheterna 
och hoten för golfen? 
(ange 2-3 exempel

Framtidssäker
Roligt
Rörelse

Slaglängd
Ekonomi

Simulatorgolf 
A.I.

A.I. 
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MAX PERSSONMAGNUS PALM

Golftränaren på Sand GC som 
driver MXPGolf.se, Sveriges största YouTube-kanal 

för golfutveckling. 

Driver World of Golf i Göteborg. Spelar till 
vardags på Göteborgs Golfklubb.

VAD SÄGER PANELEN
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1.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfare har 
nytta av? Isf vilka och 
kan du beskriva nyttan?

Vi har haft Toptracer installerat på rangen 
sedan 2013. Då var vi tillsammans med 
”Tumba-tältet” i Stockholm först ut med 
tracking-teknologi.  Utöver att det är roligare 
träning får golfaren direkt återkoppling av sina 
slag. Golfaren lär sig välja rätt klubba för 
aktuellt avstånd där inte bara längd premieras 
utan också precision.

Jag fullkomligt älskar det Topgolf/Toptracer/TrackMan 
kan göra för att skapa mer kvalitativ träning för spelare 
på alla nivåer. Som jag ser det kan anläggningar som 
dessa lösa en av de största utmaningarna golfare har - 
att träna med intention/kvalité.  Dessutom är det ju 
väldigt kul! Det andra som sticker ut för mig just nu är AI 
och hur det har exploderat inom alla områden. I golfen 
används det bland annat för att utveckla klubbor men 
det finns även i allt ifrån mjukvarorna i TrackMan till 
tjänster som hjälper dig med träningsupplägg.

Ja det har jag. Idag jobbar jag med en kraftplatta som heter 
Swing Catalyst 3D Motion Plate. Kraftplattan visar hur 
golfaren genererar kraft, om eventuella energiläckage uppstår 
i svingen och hur timingen i kroppen är. Jag använder även 
TrackMan som registrerar allt som händer med bollen efter 
träffögonblicket. På så sätt har jag mätvärden på det som 
verkligen sker och min analys blir skarpare och skapar mer  
nytta för golfaren.

Använt Toptracer och TrackMan på range såväl som vid utprovning  
av nya klubbor ett större antal gånger. Både för träning och  
simulatorspel. Båda skapar mer glädje, bättre feedback och ger  
nya möjligheter till året runt spel.

2.  Har du erfarenhet av 
några nya teknikområ-
den som golfanläggning-
ar har nytta av?

Samma som ovan. Nyttan är att golfaren 
upplever en roligare träning vilket leder till att 
golfaren kommer oftare. Vilket leder till en 
rikare klubb på flera plan.

Samma som ovan. Utvecklade och moderna tränings-
möjligheter kommer att vara en enorm nytta i allt ifrån 
nyrekrytering till att ta hand om nuvarande medlemmar/
gäster. Det är ingen nyhet att anläggningar med bäst 
förutsättningar drar flest spelare och så kommer det 
fortsätta vara. AI går även in här. Vad det verkar kommer 
vi snart kunna lämna över massor av tidskrävande 
uppgifter som måste göras till en dator, vilket i sin tur 
låser upp mer tid för anläggningen att investera i annat.

Något som jag tror växer mer och mer i framtiden är  
den digitala upplevelsen av spelet golf. När jag har mina 
föreläsningar i Korea och Japan så ser jag mycket mer 
simulatorer och digitala ranger som mäter bollflykter och  
vart bollen landar. Det finns enorma tävlingar som endast 
sker digitalt med flera tusen deltagare. Jag tror att det är 
något som kommer växa mer och mer i Sverige, speciellt 
bland de yngre generationerna.

Sweetspot som det första riktiga affärssystemet för golf. Caspeco 
som nyckeltalssystem är väl två exempel på hur en golfanläggning 
kan förbättra sin REVPAR och är utifrån beteendeförändringar hos 
golfarna helt nödvändiga framåt i tid. TrackMan och Protracer är 
förutsättningar tillsammans med Sweetspot för att kunna utveckla 
range och övning till det affärsområde man behöver skapa.

Min bedömning är att spelrättsavgiften (dvs rätt till fritt spel, att  
skilja på den formella momsfria medlemskapet i en ideell förening  
som måste vara lika för alla) måste differentieras för att behålla 
medlemmar. Differentieras ner på individnivå.

3.  Golfen förändras i snabb 
takt med ny teknik, nya 
beteendemönster och 
nya sätt att spela golf 
på, t ex simulatorer och 
tech range. Vad behöver 
golfklubbarna göra för 
att hänga med i 
utvecklingen?

Personligen tror jag inte själva golfspelet är 
hotat. Golfaren som spelar på range eller i 
simulatorer vill omsätta detta i verkligheten. 
Jag vill tro att ju mer man tränar ju mer spelar 
man IRL.

Tillsammans med utveckla träningsmöjligheter under 
sommarsäsongen ser jag att en stor nyckel är vinter-
säsongen. De anläggningar som kan skapa förutsätt-
ningar för golfare att spendera mer tid av året på/med 
anläggningen kommer att ha en stor fördel. Det kan vara 
via samarbeten med Indoor-anläggningar, egna 
träningshallar eller något annat. Det andra som sticker 
ut är hur information tas in och delas. Främst av de 
yngre spelarna. De anläggningar som spenderar mer  
tid, energi och troligen även pengar på att utveckla sin 
närvaro på sociala medier kommer att ha enorma 
fördelar mot konkurrensen. Facebook fyller 20 år  
nästa år och Instagram snart 15, TikTok har funnits på 
marknaden i över 6 år men i golfen beter vi oss som  
att det är helt nya plattformar.

Jag tror det är viktigt att veta vilken kundgrupp klubben 
önskar att dra till sig. Är det en landsortsklubb är  
gemenskapen och aktiviteten runt klubbhuset viktigt.  
Är det en idrottsklubb så är det viktigt med kunnig och 
engagerad tränare finns tillgänglig på varenda pass,  
att alla övningsområden är riktigt bra och att tillgängligheten 
och tävlingar på bana finns. Är det en affärsklubb tror jag  
det är viktigt med upplevelser, företagsgolf och olika event 
där mat och dryck är viktigt.

Först måste rekryteringen förändras, dels för att det krävs aktiv
rekrytering och dels för att nya golfare inte börjar hos traditionell 
klubb utan i simulatorhall, driving range och motsvarande. Finns det 
inte i budgeten +5% av omsättningen som går till att behålla och 
rekrytera golfare så kommer man att tappa. En plan för rekrytering 
som gärna får innehålla samverkan med simulatorhallar i bra lägen 
tillsammans med en plan för att behålla medlemmar, primärt 
baserad på spelfrekvens blir nödvändigt. Den s.k. klubbkänslan 
kommer löpande att minska, precis som den gjort i 30 år nu. Dvs att 
trots den nedgång i intäkter vi ser för 2023 och förmodligen också 
2024 måste man ha fokus på att behålla kvalitet på anläggningen 
och servicenivåer.

Krävs också på många klubbar en rollförändring där VD/klubbchef 
tar beslut snarare än en styrelse eller i värsta fall årsmöte. Dvs 
styrelsens roll blir mer av bolagskaraktär än ideell förening.

4.  Vad ser du som de 
största möjligheterna 
och hoten för golfen? 
(ange 2-3 exempel

Attraktionskraften
Diversifiering
Äldrehälsa

Konkurrensen
Krisen
Energi

Upplevelsen
Fritt från störningsmoment
En social atmosfär 

Pessimistisk grundsyn 
Skadlig golfteknik

DAN PERSSONDAN PERSSON

Ekonom som har arbetat med kommersiell golf sedan 1996 varav 
tio år med förbundets verksamhet. Dan skriver på golfbranschen.se, 

håller föredrag och gör konsultuppdrag inom golfen.

ERIK BLOMQVIST

PGA Coach och grundare av Balance Golf.  
Föreläser över hela världen inom kraftutveckling 

och individanpassad golf. 
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Toptracers historia började i slutet av 1990-talet, när grundaren 
Daniel Forsgren tittade på golf i vardagsrummet och blev alltmer 
frustrerad över att han inte kunde följa bollens flykt. Spola fram till 
2003 och Forsgren hade utvecklat en specialdesignad kamera som 
kunde följa golfbollens färd genom luften; kamerorna kopplades till 
en dator som identifierade bollen genom varje bildruta av slaget, 

och efter ytterligare tre års utveckling föddes Protracer (numera 
Toptracer). Tekniken anammades av PGA- och Europatouren och 
började snabbt förändra golfupplevelsen på tv.

Lite senare såg Forsgren Protracer-teknologin även som en möjlig-
het att inte bara förbättra tv-upplevelsen, utan också en chans att 
helt revolutionera en av golfens äldsta institutioner, drivingrangen. 

TOPTRACER: 
REVOLUTIONERAR DRIVINGRANGE-UPPLEVELSEN  

ÖVER HELA VÄRLDEN
Det är ovanligt att en produkt verkligen kan göra anspråk på att helt revolutionera en sport, men införandet av 

Toptracers teknologi i tv-sändningar och på träningsanläggningar världen över har gjort just det. Med branschens ledande 
bolltrackingteknologi tillgänglig för spelare i alla åldrar och skicklighetsnivåer har Toptracer helt förändrat sättet på vilket golfare

 kan utveckla sitt spel, eller bara njuta av att spela med vänner i en rolig och avslappnad miljö.
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Toptracer Range, som produkten döptes till, efter Topgolfs köp av 
Protracer, gjorde det möjligt för banor att helt förvandla driving-
range-upplevelsen och göra den mer engagerande, intressant och 
framför allt roligare för alla golfare – från den mest erfarne till 
nybörjaren.

Idag är Toptracer Range världens främsta drivingrange-teknologi 
och används av mer än 750 anläggningar i 31 länder.

Förändrar golfträningen
Toptracer har etablerat den nya standarden för hur golfträning ska 
se ut, med teknik som digitaliserat drivingrange-upplevelsen och 
gjort en mängd olika spelalternativ tillgängliga för golfaren. Top-
tracer30 är ett spel som lanserades 2022 där du slår 30 slag i en 
virtuell banmiljö, 9 utslag och 21 inspel från olika avstånd. När du 
är färdig får du en detaljerad och framför allt personaliserad be-
dömning av ditt spel och konkreta förslag på områden att träna på 
för att bli bättre.

Golfare som vill utmana sig själva, vänner eller familj kan välja 
att ta sig an några av världens främsta golfbanor i ”Virtual Golf ”, 
”Long Drive” eller ”Closest to Pin”. Det finns även en mängd roliga 
spellägen som är speciellt utvecklade med underhållning och nöje 
i fokus, exempelvis ”Go Fish”. Inloggad i Toptracer-appen lagras all 
din tränings- och speldata för att du ska kunna analysera och följa 
din utveckling.

Toptracer i Sverige
Toptracer har sina rötter fast förankrade i Sverige och kontoret i 
Stockholm huserar företagets globala utvecklingsorganisation med 
150 personer som utvecklar all mjuk- och hårdvara. Utöver utveck-
lingsenheten finns också sammanlagt 19 Toptracer-anläggningar 
över hela Sverige, varav tio installerades under 2022, vilket repre-
senterar ett av Toptracers största tillväxtområden runt om i världen 
under de senaste 18 månaderna.

Olof Ellman, Technical Sales Manager på Toptracer och baserad 
på företagets Stockholmskontor, är övertygad om att detta bara är 
början. 

– 2022 var ett häftigt år, med en fantastisk tillväxt här på hem-
maplan i Sverige. Trots den starka tillväxten tror vi verkligen att det 
finns mycket mer att hämta i framtiden. Svenska golfare är en så 

engagerad och intresserad publik, och vi ser verkligen att Toptracer 
Range har en perfekt målgrupp här. Framöver vill vi göra tekniken 
ännu mer tillgänglig och erbjuda den till fler golfare över hela  
landet, säger han.

Fler spelare, fler bollar, oftare
Toptracer har redan haft ett enormt genomslag i golfbranschen, inte 
enbart inom drivingrange-sektorn. Bolaget har vuxit i snabb takt 
under de senaste åren, och antalet anläggningar som har installerat 
tekniken har ökat rejält. I USA har antalet spelare som utövar golf 
på andra platser än golfbanan, som drivingrangen, ökat markant 
och är nu fler än de som främst spelar golf på banan. Toptracer och 
Topgolf är tveklöst den stora drivkraften bakom den utvecklingen.
Toptracer har redan positionerat sig som den främsta drivingrange- 
teknologin i världen med över 750 installationer, men intresset och 
antalet installationer ökar hela tiden med följden att fler golfare får 
njuta av en rolig, stimulerande och utvecklande träningsupplevelse 
på sin närmaste drivingrange.

Nyfiken på var din 
närmaste Toptracer-range  
finns? Surfa in på 
toptracer.com/locations/ eller 
ladda ned Toptracer Range-appen 
till din telefon.

Vill du ha Toptracer Range på 
din hemmaklubb? Kontakta Olof Ellman 
(olof.ellman@topgolf.com) eller 
Oskar Åsgård (oskar.asgard@topgolf.com).

Olof Ellman, Technical Sales 
Manager på Toptracer
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DE VILL REVOLUTIONERA 

KLIPPANDET MED
BANBRYTANDE TEKNIK

MER INFO PÅ WWW.KRESS.COM/SV-SE

Den är tyst, utsläppsfri och täcker en yta upp till 36 000 kvadrat-
meter. Dessutom med en egenutvecklad kartteknik som ser till att 
klippningen blir effektivare än någonsin. Här är robotgräsklipparen 
som kommer att göra underverk för Sveriges golfbanor.

– Kress RTKn passar perfekt för stora gräsytor som ställer höga 
krav på flexibilitet och driftssäkerhet, säger Per Christiansson, på 
Kress i Skandinavien. 

Utvecklingen har pågått under flera år. Men nu är tekniken här 
som gör att greenkeepers på golfanläggningarna kan fokusera på 
annat än gräsklippning.

Under 2023 lanseras Kress nya satellitteknik för robotklippare 
– som är klippt och skuren för golfbanor.

Förutom att den är miljövänlig, tyst och effektiv är noggrannheten 
på precisionen inom några centimeter.

– Men framför allt klarar den av att klippa stora ytor, och den gör 
det effektivt i parallella linjer som en erfaren greenkeeper skulle 
göra. Därtill klarar den även av lutningar på 40 procent, säger Per 
Christiansson. 

Kress RTKn kräver ingen positioneringskabel. Men till skillnad 
från andra RTK-klippare behövs inte heller någon antenn på om-
rådet. Det skapar en enklare och mer kostnadseffektiv installation, 
samtidigt som det också innebär bättre positionering för klipparen.

– Det enda som behövs vid installationen är vår speciella hand-
kärra som markerar ut kartan. När den väl är skapad och laddsta-
tionen är installerad är det bara att börja klippa. En annan stor 
fördel är att vi inte bara använder GPS-signaler, utan även informa-
tion om fart, lutning och hur mycket hjulen snurrar från klipparna. 
Det gör att den även kan klippa i upp till 70 sekunder på partier där 
signalerna försvinner,  säger Philipp Lippert, R&D Manager på 
Kress.

Passar även för privatpersoner, föreningar och kommuner
Men det är inte bara golfklubbar som drar nytta av tekniken. Robot-
gräsklipparen finns i modeller som passar alltifrån små privata 
trädgårdar till stora idrottsanläggningar och kommunala parker.

I utvecklingen har Philipp jobbat i nära samarbete med specia-
lister från hela världen. Men den svenska marknaden har varit ett 
stort fokus.

– Förutsättningarna i Europa är relativt lika. Men självklart tittar vi 
mycket på Sverige och har gjort en del modifieringar för vår mark-
nad. Exempelvis justerat hjulen lite grann för att klipparen lättare 
ska kunna ta sig fram när jorden är blöt eller om det är löv på 
marken. 

Utöver robotgräsklipparen lanserar Kress ytterligare nyheter 
under året. Bland annat en ny serie med handhållna maskiner, som 
till exempel lövblåsar, kantskärare och trimmers, som är batterid-
rivna. Med en banbrytande teknologi som gör att vi nu kan säga hej 
då till alla bränsleprodukter i den professionella sektorn, menar 
Philipp Lippert.

– Tidigare har styrkan inte varit kraftfull nog och laddningen har 
tagit fruktansvärt lång tid. Men våra batterier laddar fullt på endast 
åtta minuter, utan att producera någon värme över huvud taget. Det 
gör att du kan använda det direkt igen. Dessutom med högst möjliga 
uteffekt, tack vare att vi använder 60 volt, säger Philipp och fortsätter: 

– Personligen skulle jag vilja kalla det för en revolution.

Vi älskar golfens anrika historia.

Men tiderna förändras, och vi med den.

Golf på dina villkor!

TEKNIKTEMA
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Vi älskar golfens anrika historia.

Men tiderna förändras, och vi med den.

Golf på dina villkor!
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Golf har under lång tid kopplats ihop med ny 
teknologi och på senare tid har Sverige legat 
i absolut framkant av den ”inomhusvåg” som 
dragit med sig hela golfindustrin.

TrackMan är den ledande golfsimulatorn för 
inomhusbruk. Den har extremt korrekt 
tracking av bollen, den bästa mjukvaran och 
grafiken och en enorm turneringsmodul 
som kopplar ihop spelare över hela världen. 
Den är utan tvekan bäst i klassen.

Men innan du börjar slå bollar i ditt hem 
eller på ditt kontor behöver du tänka på allt 
från säkerhet till funktionalitet och design. 
Att då ta kontakt med Indoor Golf Partner 
(IGP) är ett klokt beslut.

Först i världen?
IGP startade 2005 som en idrottsanläggning 
med inomhusskidåkning och äldre simula-
torer. 2012 kopplade IGP ihop två Track-
Man-enheter med sina dåvarande simula-
torer och skapade ett av världens första 
TrackMan-simulatorcenter – kanske det 
allra första.

”Redan från början trodde vi att Track-
Mans teknologi skulle bli lika viktig för 
inomhusgolf som den redan var för 
utomhusgolfen”, säger IGPs ägare Rolf 
Tybjerg-Jeppesen.

Tidigt 2013 började IGP bygga golf studios 
med TrackMan-teknologi och har sedan dess 
varit officiell partner i hela Europa.

IGP har vuxit från två anställda till dagens 
30. Företaget prioriterar att ha lokalt anställ-
da nära större städer och att ha en stark 
närvaro i Sverige med flera svensktalande 
anställda. Totalt sett har IGP byggt fler än  
1 500 simulatorer vilket gör företaget till det 
största och mest erfarna att installera golf-
simulatorer i Europa.

Från inomhus till utomhus
Parallellt med utvecklingen av TrackMans 
rangeteknologi – som ger golfaren data om 
varje slag och en mjukvara som motiverar 
till fortsatt träning – har IGP utvidgat sina 
tjänster för att hjälpa klubbar att förnya och 
uppgradera sina ranger. IGP erbjuder hjälp 

med inomhusdesign och utslagsplatser men 
även med att bygga upp hela rangeområden 
med bullseye- eller logotypmål, kompletta 
par 3-hålslösningar i konstgräs etc.

Nicklas Draaby Olsen, säljansvarig för 
TrackMan i Norden poängterar att TrackMans 
framstående teknologi ger dig de allra bästa 
möjligheterna när omgivningen är bra.

Vi förlitar oss alltid på IGP för att guida 
våra kunder från idé till färdigt resultat. 
Att få hjälp med att hitta den bästa 
lösningen redan från början är nyckeln till 
en lyckad installation.

Alla viktiga golfkomponenter till simulato-
rerna tillverkas i IGPs egen produktionsen-
het vilket är en av anledningarna till att 
TrackMan vet att IGPs lösningar, service och 
kvalitet lever upp till de allra högst ställda 
kvalitetskraven.

Grundat 2005, 30 heltidsanställda • Täcker Sverige och övriga Europa • Byggt fler än 1 500 TrackMan-simulatorer 
Äger och driver en anläggning med fem TrackMan-simulatorer • Tillverkar egna slagskärmar, takskydd, gardiner 
och padding till väggar • Bygger och uppgraderar driving ranger på golfklubbar

Läs mer på www.igpartner.se

TEKNIKTEMA

partner
indoor

olf

GOLFTEKNOLOGI I RÄTT OMGIVNING
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ROBOTISERA 
KLIPPNINGEN 
– frigör tid

Det kommer inte dröja länge innan vi ser robotgräsklipparen Kress 
RTK på mängder av golfbanor. Bland återförsäljarna som ligger i 
framkant finns Roboservice. Med ett avtal med dem ser du till att 
både fairways och semiruffar alltid är perfekt klippta.

– Vi erbjuder fullservice av maskinerna. Från sälj och installation 
till underhåll och vinterförvaring, säger Milosz Nilsson, ägare och 
grundare av Roboservice, experter på maskiner från Kress.
 
I dag anlitas Roboservice av såväl golfklubbar som privatpersoner 
från hela landet för att skapa gräsmattor av högsta kvalitet. I utbu-
det finns robotgräsklippare som klipper alltifrån en liten tomt till 
golfbanor på hundratusentals kvadratmeter. Förutom att sälja och 
installera klipparna får de golfklubbar som tecknar ett trygghets-
abonnemang en heltäckande hjälp. Tack vare det sköter Roboser-
vice exempelvis alla knivbyten som behöver göras – på plats.

– Genom att låta oss hjälpa till med att robotisera klippningen 
får du tid över att lägga på att förfina klubben och banan på andra 
sätt. 

– Vi erbjuder också service och vinterförvaring, där vi hämtar 
maskinerna på hösten och förvarar dem i vårt uppvärmda robot-
hotell, säger Milosz Nilsson.

 Men det är inte bara tid som sparas genom att installera robot-
gräsklippare, utan även utgifter. För att klippa en 18-hålsbana krävs 
omkring 15 stycken Kress RTK.

– Det gör att en golfklubb kraftigt kan minska kostnaderna på 
såväl personal som verkstäder, diesel och lagringsutrymme. 
 
Förutom robotgräsklippare säljer Roboservice också mycket av 
Kress handhållna maskiner som drivs av den revolutionerande 

teknologin Kress Cybersystem. Det är ett batterisystem på 60 volt, 
som laddar fullt på åtta minuter och därmed är klart snabbast i 
branschen. 

– Det är dubbelt så starkt som konkurrenternas och håller dess-
utom tio gånger så länge. En teknik som verkligen utmanar bränsle-
drivna maskiner i både kraft och tillförlitlighet. Därtill kommer det 
med åtta års garanti, säger Milosz.
 
Har du inte Kress i dag kan Roboservice även sköta underhåll och 
reparation från maskiner av andra fabrikörer.

– Oavsett märke har vi hög kvalitet och kunskap, säger Milosz 
Nilsson.

– Vill man få en Demo är det bara att höra av sig, vi lastar trucken 
och kommer till kunden. Vi har installatörer/ tekniker i stora delar 
av Sverige och är väldigt flexibla.
 

TEKNIKTEMA
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Kontakta Roboservice genom att ringa 010-214 62 22 eller skicka ett mejl till 
info@roboservice.se. Det går också bra att beställa såväl produkter som tjänster 

i webbshopen på roboservice.se. www.roboservice.se



– Dramatisk golf 
              mitt i Östersjön!

ÅLANDS GOLFKLUBB
Antal hål:   36+6 (Slottsbanan, Kungsbanan samt 

korthålsbanan Prinsessan)
Restaurang: Ja
Golfbilar: 39 bilar, förbokning rekommenderas
Golfbutik: Ja
Träningsområden:  Range, puttinggreener, 

korthålsbana  
och träningsbunker

Kontakt:  +358 18 41 500, 
info@golfclub.ax

Erbjudanden:  Spela tre rundor från  
ca 70 €/runda, mera info  
se www.agk.ax

Östersjöns pärla, Ålands Golfklubb, 
med de två 18-hålsbanorna 
Slottsbanan och Kungsbanan var 
under 2022 värd för en av deltäv-
lingarna i Ladies European Tour. 
Spelarna på touren var lyriska 
över spelupplevelsen och vyerna 
som tävlingsbanan Slottsbanan 
kunde erbjuda och många sade 
att det var en av de bästa banorna 
de spelat på touren.

Slottsbanan byggdes om under åren 
2018-2020 och resultatet av ombyggnaden 
har skapat en spelupplevelse som i ännu 
högre grad än tidigare tar vattnet och 
vyerna i beaktande. Slottsbanan är en unik 
golfupplevelse som man inte får missa, 
där en havsvik och ett medeltida slott 
utgör fonden för välskötta fairways och 
ondulerade greener. Kungsbanan är en 
trevlig parkbana med tydliga höjdskillnader 
och passager av ståtliga tallar.

Ålands Golfklubb ligger i ett naturskönt 
område, dryga 20 minuters körtid från 
Mariehamn. I närheten av klubben finns 
gästhems- och stugboenden, i Mariehamn 
finns ett brett utbud av hotell och restau-
ranger. Sedan kommer man ju inte ifrån 
att resan är en härlig del av golfupplevel-
sen. På tal om resor, båtresan tur och retur 
med exempelvis Eckerö Linjen kostar totalt 
cirka 900 kronor för fyra personer med 
bil även under högsäsong.

ÅLANDS GOLFKLUBB 

Best of Åland
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www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Fantastisk golf på åländska banor
Golfa två dagar på Ålands Golfklubb 
prisexempel 3 065:–/person 
I priset ingår person- och bilbiljetter t/r, del i dubbelrum  
på gästhem en natt inklusive frukost, två greenfee  
(Slottsbanan och Kungsbanan) med bokade starttider.

Tidtabell för M/S Eckerö
Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00 och 20.00
Från Eckerö dagligen 08.00, 13.30 och 18.30

Upplev Golf-Åland med Eckerö Linjen!
Eckerö Linjen bokar båtresa, boende och starttider för dig och ditt  
sällskap till härliga Åland. Båtresan tar bara två trevliga timmar.  
Du hinner njuta av trevlig underhållning, god mat och dryck samt  
handla förmånligt i fartygets stora taxfreebutik. Obs! Förmånliga 
priser för grupper på minst 10 vuxna, kontakta oss för en offert!

Best of Åland

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.

All in One-paket 
som inkluderar: 

Valfri båtresa Grisslehamn-Berghamn-Grisslehamn

eller Stockholm-Mariehamn-Stockholm.

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. 



Best of Estland

– i svensk regi
Golfanläggningarna Pärnu Bay Golf Links och Saare Golf på ön Ösel, 17 mil från Gotland,  
ägs av Peter Hunt, en framgångsrik svensk affärsman verksam i Estland.

Pärnu Bay Golf Links är en linksbana i ordets rätta be-
märkelse – en kustremsa med sanddyner och svingelgräs, 
som verkligen testar golfarens förmåga. Banan har breda 
fairways och stora sandområden, samt greener i flera nivåer.

Saare Golf ligger på natursköna Ösel. Banan är vacker 
som en tavla. Arkitekturen påminner om vågor som 
smälter in i naturen. Tillsammans med lokala partners 

finns även möjligheter till andra familjeaktiviteter som 
till exempel Spabad och andra sporter för både stora och 
små.

Hunts föräldrar är från Estland, men han är född i 
Norrköping. Han har bland annat varit ordförande för 
IFK Norrköping, men hans idrottsintresse gäller inte 
bara fotboll utan ett lika stort intresse finns för golf.

PÄRNU BAY GOLF LINKS 
& SAARE GOLF

Great golfcourse, perfect practice facilities 
and a very good 19:th. Probably one of the 

best golfcourses in the Baltics.  
(Jan Larsson)

Så kul att spela och välvårdad.  
Denna bana rekommenderas helt klart 

(Benke Nilsson)

Jättefin anläggning och en 
trevlig välskött bana. Kan verkligen 

rekommendera ett besök!   
(Per Seborn)

Magisk anläggning.10/10!  
(Jonathan Bäckström)

 This is one of the best courses 
I visited and played, and also Pärnu 
as a destination is well worth visit 

with great hotels and food. 
(Anders Dalered)

Great Course in a fantastic  
shape. Excellent food and service  

in the clubhouse  
(Magnus Erkes)

 
Service både av klubbdirektör,  

reception och restaurang är toppen.  
Kul bana, lätt att gå, fina hål längs  

vattnet och svåra i vinden.  
(Anneli Boström)

Fantastisk bana, suveränt trevlig personal 
och god mat i det coolaste klubbhus jag sett. 

(Magnus Göransson)
 

Fantastiskt trevlig layout, 
dock väldigt tröga greener. Men kanske bra 

eftersom det blåste 15 m/s.  
(Sören Byström)

 
Very impressive golf course/club. 

Friendly and welcoming people takes care 
of you. Will come back as soon as possible. 

If the manager Peter Nyberg is in right 
mode, you can always challenge him.  

(Jan Thuresson hcp 9)

’’
’’28

Pärnu Bay Links klubbhusPärnu Bay Golf Links Saare Golf
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Best of Estland

PÄRNU BAY GOLF LINKS 
& SAARE GOLF 2017 rekryterades Peter Nyberg som 

VD, med förflutet från bland annat 
Kungsängen och Bro Hof. Nybergs 
primära uppgift är att utveckla anlägg-
ningarna och sätta Pärnu Bay Golf 
Links på golfkartan. Nyberg har sedan 
2017 arbetat mot såväl den svenska 
som finska golfmarknaden och idag 
finns det inte många spelare som inte 
känner till ”Pärlan vid Östersjön“. 
Många har förvånats över de snabba 
kliv Pärnu tagit på golfrankingen och 
#16 i Continental Europe är ett fan-
tastiskt bevis på att Pärnu nu blivit ett 
hett resmål för inbitna golfare.

Phone: +372 44 33 030
www.parnubay.com

 
Saare

Phone: +372 453 3502
www.saaregolf.ee

 

En oförglömlig golfupplevelse och ett 
äkta estniskt spa i kurorten Pärnu!

•  106 moderna hotellrum präglade av 
estnisk elegans

•  Restaurang NOOT med en à la 
carte-meny inspirerad av det moderna 
estniska köket

•  Spa center SPA & SAUN – 8 olika 
bastur, spa bar, bubbelpooler, en 
avkopplande bassäng och en Döda 
havet-saltpool 

•  Traditionella estniska och orientaliska 
spa-behandlingar

•  Konferenscenter med moderna tekniska 
lösningar för upp till 300 gäster 

•  Golfbanor inom endast 15 minuters 
köravstånd

Under golfsäsong (april-oktober) boende 
för två personer från 84 €
I priset ingår:
– boende i standardrum (1 natt)
– en riklig frukostbuffé
–  obegränsad tillgång till spa och 

bastucentret SPA & SAUN
– tillgång till gym

För mer information och bokning:  
+372 44 01 017, resorthotel@spaestonia.ee
ESTONIA Resort Hotel & Spa A. H. 
Tammsaare pst 4a/6, Pärnu, Estland
www.spaestonia.ee/resort/en

GEORG OTS 
SPA HOTEL
GEORG OTS SPA HOTEL ett unikt 
hotell som ligger precis vid havet på 
Estlands största ö, Saaremaa. En vacker 
promenad genom slottsparken tar dig till 
staden Kuressaares centrum.

GOSPA är det första estländska spa-
hotellet som har uppmärksammats i det 
prestige- fyllda resemagasinet Condé 
Nast Traveler. Spabehandlingarna är 
hotellets signum, och man har till och 
med sin egen produktlinje – KENA by 
GOSPA.

Hotellets pooler och bastur ger dig skön 
avkoppling. Här finns även ångbad och 
en uppvärmd utomhuspool som är 
öppen året runt. Hotellets restaurang har 
fått utmärkelsen Silverspoon 2016 och 
blev 2017 vald till Bästa familjerestau-
rang. Här serveras en modern meny med 
mat som är karaktäristisk för ön.

Missa inte!
På Georg Ots Spa Hotel får även de 
minsta gästerna sina egna menyer och 
spabehandlingar!

+372 45 50 000
info@gospa.ee www.gospa.ee  

Facebook, Instagram #georgotsspahotel

ESTONIAN WAY OF WELLNESS!
Saare Golf
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Best of Norge

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 åttonde året i rad på World Golf Awards ligger 
i vackra Liermoen, utanför centrala Kongsvinger – ett friluftsområde 
utöver det vanliga, som ger dig en unik upplevelse du sent ska glömma. 

KONGSVINGERS 
GOLFKLUBB 
– en unik upplevelse

Festningen Hotel & Resort

Festningen 
Hotel & Resort

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

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

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

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

Restaurangen är öppen alla dagar för 
bordsbeställning. På sommaren kan du 
njuta av en bättre måltid på utomhusterrassen. 

Missa inte denna innehållsrika upplevelse 
på en äkta fästning!

Golfpaket 
Greenfee, 3-rätters middag, övernattning och 
frukost.
Enkelrum 1 995 NOK
Dubbelrum 1 695 NOK per person
Om man önskar kan man uppgradera till större rum 
mot ett litet tillägg.

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

– en innehållsrik upplevelse på en 
äkta fästning

Kongsvingers Golfklubb

Missa inte!
Kongsvinger är ett friluftsområde 
utöver det vanliga.

+47 906 29 200
post@kongsvingergolf.no
www.kongsvingergolf.no



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.

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.

 miklagardgolf.no lilycountryclub.no
  Væringvegen 24 Væringvegen 44
 2040 Kløfta  2040 Kløfta
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Kobbar & skär, båtliv, golf och moules frites… det må låta som semesternöjen,  
men i Västervik är det vardagsmat. Så akta dig! Det som börjar med en greenfeerunda 
kan mycket väl mynna ut i en varaktig lägesförbättring. 

Vad Västervik har som många golfbanor saknar är 
närheten till en levande skärgårdsstad. Sju minuter 
på cykel och du är inne i stadskärnan. Båten åt andra 
hållet tar dig till en arkipelag med 5000 öar. Alltmedan 
golfen lurar bakom knuten. 

Läget vid den flik av Östersjön som kallas Guding-
en har stora fördelar. Ägare Peter Billberg förklarar 
varför:

Kustklimat ger lång säsong och snabba greener
–Vi har en lång säsong, kan redan starta i mars och 
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 utgångspunk-
ten för fin golfupplevelse. Vi vill ha upp en stimp-
hastighet på mellan 8,5 och 10,5, så vi lägger mycket 

resurser på att skära, dressa och stryka greenerna. 
Så är det också en av de populärare banorna längs 
Ostkusten.  

–Vi noterar ungefär trettio tusen 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, säger Billberg.

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 ramar in 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.

Lust till
          kust!

TEXT LOTTA FISCHERSTRÖM

VÄSTERVIK
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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. 

Sedan 2019 har 15 miljoner kronor plöjts ner i 
förbättringar av banan. 

Ett exempel är femmans magnifika damm, som 
tryggar vattenförsörjningen och gör fairways väl 
preppade för värmeböljor (lik den 2018). 

Ett annat är öppningshålet, ett tidigare blint och 
förhållandevis svårt par 4, som nu har begåvats med 
en ny inramning. 

–Idag har du ett hyfsat lätt utslag och ser var bollen 
landar. Slicar du driven fångas bollen upp av en tio  
meter hög vall så att du kan gå vidare och bli lycklig 
i stället för att leta boll i skogen, som Billberg uttryck-
er det.

Åtgärder som dessa har frigjort tusentals lastbilslass 
med vegetation, som förvandlats till fyllnadsmassor 
och använts för att jämna till tomterna i de kvarter 
som gränsar till banan. Det omvända sker också, att 
banan får ’gratis’ material från fastighetsprojektet. 
Idel goda synergier!

Longstay?
Det verkligt unika med Västervik är nämligen de 27 
nya kvarter som är på väg att ta form inom golfbanans 
ramar. 

Ekhagen, som området kallas, ger rum för ett par 
tusen nya västerviksbor. Av de nyinflyttade är fyra av 
fem golfare, majoriteten forna stockholmare eller 
östgötar. Särskilt linköpings- och norrköpingsbor 
som tagit chansen att jobba på distans nu när det 
blivit legio. 

Arkitekturen varierar. Några gator kantas av parhus, 
andra av radhus, i huvudsak marklägenheter. Men 
det finns också kvarter med fristående villor. Även 
upplåtelseformerna skiftar: äganderätter och bostads-
rätter varvat med hyresrätter. Den gemensamma 
nämnaren är att alla har havet och golfen inom syn- 
eller räckhåll. 

–På tre år har vi byggt allt och sålt ut hela området. 
Men så ligger vi också bra till och har en mycket fin 
golfbana. Och Västervik som stad är fantastisk! säger 
Peter Billberg. 

Lust till
          kust!

Peter Billberg (beställare) och Per 
Stalebrant (projektledare på Kanonaden) 
står för drivkraften i projektet. Tillsammans 
har de lyckats få med kommunen på tåget 
och bidragit till en inflyttning i Västervik 
som gynnar hela samhället. 
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Tji bilköer! Adjöss trängselavgifter! 
Det extraordinära läget gör att hustillverkare och 
fastighetsutvecklare har tävlat om markanvisningar. 
Av dem som fått frågan har alla nappat på erbjudan-
det – och några har bett om större tilldelning. Förut-
seende nog, för både tomter och lägenheter har visat 
sig gå på nolltid.

Ett exempel är norskägda bostadsutvecklaren OBOS 
med varumärken som Myresjöhus och Smålandsvillan. 
När de släppte en gata med parhus var samtliga 18 
bostadsrätter tingade inom tio dagar. 

Under 2022 var det också byggstart för två nya 
punkthus med 20-40 bostadsrätter i bästa tänkbara 
läge: nära klubbhus och driving range, där varje lä-
genhet har en stor balkong med havsutsikt och möj-
lighet till golfbilsgarage. 

Drömmer du om kobbar och skär kanske du ska 
hålla ögonen öppna!? 

Golfpaket med spännvidd
Fast du kanske bara längtar efter en golfhelg i skär-
gårdsmiljö? Eller vill ta en greenfeerunda på väg till 
Öland? I sådana fall har klubben också ett stort urval 
mer temporära boenden att erbjuda. 

–Du kan till exempel bo på något av hotellen i stan, 
inklusive Björn Ulvaeus hotell Slottsholmen, eller på 

Gränsö slott som har en av Sveriges finaste spaanlägg-
ningar. Det går också bra att hyra hus på klubben 
eller sätta upp en husbil – det tar vi inget betalt för, 
säger Billberg. 

Juli är en het månad i Västervik kantad av flera 
stora evenemang, där Visfestivalen (13-15 juli) är den 
mest kända. 

Västerviks nyckel 
till framgång
Konceptboende invid golfbanor är vanligt 
utomlands, och alltfler svenska klubbar 
leker med tanken. Ska det lyckas krävs 
synergier, så att golfen och inflyttningen 
kan pågå och utvecklas sida vid sida. 
Västervik är ett skolboksexempel som kan 
bilda modell för framtida svenska golf-
satsningar. 

En helt ny stadsdel – 27 nya bostadskvarter – med 
rum för 2000 nya västerviksbor! Det är ingen blygsam 
satsning som håller på att ta form invid golfbanan på 

’’Ett fantastiskt ställe att komma till mitt i 
skärgården. Hålen går som en slinga vilket 
innebär att inget hål är det andra likt. 
Otroligt snabba greener för att vara i april. 

Per Lindqvist, hcp 11,3
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Gränsö. Och det är definitivt inget hastverk. Tanken 
har grott sedan mitten på 90-talet. 

Initiativtagaren själv (tillika ägare), Peter Billberg, 
brukar titulera sig golfentreprenör, men det kunde 
lika gärna stå jurist eller golfpro på visitkortet. Den 
samlade kompetensen kommer väl till pass när man 
ska rådda ett projekt av den här digniteten. 

Högtflygande visioner – och jordnära planer
Sedan 1996 när Billberg köpte ut den då konkursho-
tade golfklubben, och sedan 2003 då visionen om en 
ny stadsdel började ta form i Västervik, har otaliga 
diskussioner förts med kommunledning, lantmäteri, 
arkeologer, länsstyrelse och miljödomstolar. Så även 
om exploateringstakten kan tyckas hög nu, så har 
tålamod och förhandlingsförmåga prövats rejält längs 
vägen. 

En viktig nyckel är rätt samarbetspartners. 
Billbergs närmaste vapendragare, Per Stalebrant, är 
projektledare på anläggningsföretaget Kanonaden. 
Med sin känsla för produktionslogistik och entre-
prenadekonomi bidrar han med ovärderlig kunskap. 
Via hans kontaktnät har de också ingångar till ett 
annat måste i sammanhanget, nämligen entrepre-
nadmaskiner. 

Tack vare det har Kanonaden smidigt kunnat färdig-
ställa infrastrukturen i området: vägar, vatten och 
avlopp, gatubelysning och fibernät. 

Totalt handlar det om 27 nya bostadskvarter. Många 
är redan tagna i bruk. På vissa håll pågår inflyttning. 
Resterande gator är förberedda för byggstart. 

–All sprängning är klar, anslutningar dragna, 
slänter och skärningar utslätade, så att det bara är att 
lägga grunden och börja bygga – utan behov av om-
fattande markarbeten. Vi valde att göra så för att 
minska risken för slutkunderna. 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 är 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 vi gjort kloka priorite-
ringar. 

Ordning och reda 
Begrepp som Stalebrant återkommer till gång efter 
annan är ordning och reda.

–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 tydlig med 
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att han ville skapa ett boende över generationsgrän-
serna, och det är ett mål som vi på Kanonaden skri-
ver under på. Utgångspunkten är att skapa en trygg 
samhällsstruktur.

Att driva en byggarbetsplats parallellt med golf och 
pågående inflyttning  kräver förstås minutiös planering.

– Det gäller att tänka till innan man sätter spaden 
i jorden. Det går inte bara att grovschakta, man får 
se byggarbetsplatsen som en parkyta, säger Stalebrant 
och berättar hur en amerikansk golfentreprenör på 
besök imponerades av ordningen: ”Det är som att  
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 reak-
tionen.

–Faktum är att vi har sprängt och flyttat en massa 
kubikmeter utan något allvarligt tillbud. Det är skönt 
för mig som arbetsledare och projektledare. Och helt 
fantastisk att man kan göra en sån här resa i lilla 
Västervik, säger Stalebrant. 

Vill så ett frö 
Uppdragsgivare Billberg understryker hans ord. 

–Ett av syftena med att gå ut så här och prata om 
projektet är att så ett litet frö hos andra svenska golf-
klubbar, säger han. 

–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, sammanfattar Billberg.

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

Västervik har med visionära grepp lyckats skapa 
en snackis, som lär bilda modell för framtida svenska 
golfsatsningar. 



1. HAVET och skärgården med 5000 öar. 
2. NATUREN och friluftslivet på Gränsö. 
3. SJUKHUSET. Rankat bäst i landet av AT-läkare. 
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 

Snacka om  
lägesförbättring!  
Tänk att bo vid havet. Vakna till vågorna, 
somna i solnedgången, och däremellan 
koppla av med en golfrunda när andan 
faller på. Lek med tanken hur livet skulle 
kunna arta sig i nybyggda brf Havsbrisen! 

Här på Gränsö, i skärningspunkten mellan havsviken 
Gudingen och golfen bygger OBOS 18 bostäder 
fördelade på 9 parhus i bekväm bostadsrättsform, 
klara för inflyttning sommaren 2024. 

Genom talldungen från baksidans uteplats skymtar 
du treans green och fyrans tee. Öppnar du sovrums-
fönstret känner du havsbrisen som givit kvarteret 
dess namn. Traskar du uppåt gatan är du vid klubbhus, 
golfrestaurang och övningsområde i ett nafs. Och tar 
du cykeln över Slottsholmen västerut är du i stan på 
sju röda. 

Hej livskvalitet! 
Innanför väggarna väntar några av de mest välplanerade 
115 kvadratmetrar du någonsin upplevt, fördelat på 
två plan. 

Från entrén kommer du direkt in i husets hjärta: 
en stor sällskapsyta där köket är helt öppet mot var-
dagsrumsdelen. En trappa upp vilar sovrum och 
allrum i lugn och ro. Dubbla badrum (det ena kom-
binerat med tvättstuga) är en självklarhet. Material-
valen håller genomgående hög standard: vitlaserad 
ekparkett, klinkergolv i entré, kakel och klinker i 
badrummen, och inbyggda spotlights. Som alltid 
lägger OBOS stor vikt vid det praktiska, vilket tar sig 
uttryck i ett stort isolerat förråd i anslutning till car-
porten, dubbla parkeringsplatser och dubbla uteplatser. 

Se det med egna ögon! 
På obos.se (sök på Västervik) finns en utförlig projekt-
beskrivning. Vill du uppleva läget på plats är du 
välkommen att kontakta mäklaren i Västervik för en 
platsvisning. Kommer du förbi i höst, då OBOS slår 
upp dörrarna till sitt visningshus, kan du också gå 
husesyn. Hur som helst är du varmt välkommen att 
uppleva det som kan bli början på en longstay i kust-
klimat!

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 
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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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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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LINKSPÄRLOR 
PÅ FALSTERBONÄSET

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 2023

Välkommen till
Näset Links 2023

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 4 295 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 6–8 oktober.
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Missa inte!
Flera av hålen gränsar till 
Östersjöns vita sandstränder 
med fina vyer över havet.

Antal hål 27
Boende   ja, se Hotell Gässlingen och  

Höllviksnäs 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

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 1 390 kronor/dubbelrum/natt inkl
 frukost och fri tillgång till relaxavdelningen.

Gäller Gäller 1 mars - 11 juni samt  
13 augusti - 1 december 2023.

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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LJUNGHUSENS GOLFKLUBB
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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
VARDAGSLYX
Lyxa till vardagen med trerätters middag och 
övernattning i öppna landskap nära havet. I 
paketet ingår eftermiddagsfika, trerätters middag, 
fri tillgång till relaxavdelning, övernattning i 
dubbelrum och frukostbuffé.

HELGLYX
Skäm bort dig själv med en mysig övernattning 
och en smakrik trerättersmiddag. Vår relaxavdel-
ning är den perfekta platsen för att ge kropp och 
själ återhämtning. I paketet ingår fri tillgång till 
relaxavdelningen, ett glas champagne, trerätters 
middag, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé.

GÄSTGIFVARPAKETET
Kom bort från vardagen, stress och jobb. Vandra 
längs våra underbara stränder och njut av den 
goda maten. I paketet ingår ett glas champagne,
kaffe, trerätters middag, övernattning i dubbelrum 
och frukostbuffé.

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 vårat Pranari Spa.
För mer information se www.hotellgasslingen.com

– en gömd pärla dit många
återvänder

Flommen är en golfbana på klassisk linksmark. 
Den strandnära banan präglas av väder, vind 
och det naturliga vattensystem som heter 
Flommen. 

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

Flommen är en sann utmaning för varje 
golfare – du kan förlora din boll i ett vatten-
hinder på samtliga 18 hål. Varje hål har ett 
namn med anknytning till banan. Klubben 
grundades redan 1935 av lokala caddies, 
vilket ger Flommens GK en lång och rik 
historia. Här råder en öppen och välkom-
nande stämning som uppskattas av golfare i 
alla åldrar. 

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

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

Flommens GK

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

Antal hål 18
Boende   ja, se Hotell Gässlingen och  

Höllviksnäs 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

FLOMMENS GOLFKLUBB

SKÅNE
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Rönnebäck 
Älskar du att putta på riktigt bra greener så 
ska du definitivt besöka Rönnebäck som är 
mest känd för att alltid leverera riktigt bra 
greener så gott som året om.

Banan ligger i ett landområde som till 
större delen består av grus vilket gör banan 
torr och fin större delen av året.

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

Banan stod värd för European Challenge 
Tour 2021. I klubbhuset finner du det mes-
ta 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!

Fo
to

: P
et

er
 C

or
dé

n

Fo
to

: P
et

er
 C

or
dé

n
Fo

to
: P

et
er

 C
or

dé
n

SKÅNE



45

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
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 “Golfparlor2023“ så erhåller du

 rabatten.

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

Utmärkta träningsmöjligheter och en 
härlig restaurang som alltid har något hem-
bakat 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 
introducerades månadsvis betalning av spel 
och medlemsavgift likt Spotify där avgiften

dras månadsvis från det kort man valt att 
göra sin betalning med. Hinton Golf Club 
är en klubb i framkant med ett brett utbud 
av golf som är väl värd ett besök (eller tre).
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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 kon-
statera 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 gråstens-
byggnad – finns omklädningsrum, restaurang, 
golfshop och moderna konferensrum.  
Maderiet som sedan 11 år driver restaurangen 
som finns på Bokskogens golfklubb. Made-
riet 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 Bok-
skogen” som öppnade 2021. The Inn med 

sina fyra dubbelrum och två familjerum i 
högsta kvalité med underbart gemensamt 
vardagsrum/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 som mål att bli Sveriges bästa parkbana.

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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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 träningsmöjlig-
heter, 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

ÖRESTADS GOLFKLUBB
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Missa inte!
Alla greener på 27-hålsbanan är  
nyrenoverade, röd slingas greener  
spelklara maj 2021, blå slingas  
greener spelklara 30 maj 2022 och gul slingas 
greener spelklara till öppningen av säsongen 
2023.

Antal hål 45, varav 18 korthål
Boende ja, golfpaket
Restaurang ja, med uteservering
Bastu ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 30

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

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

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

Den populära korthålsbana är öppen och 
gratis för alla. Här kan nybörjaren ta sina 
första steg mot ett aktivt golfliv, men även den 

rutinerade golfspelaren har stor glädje och 
nytta av den närspelsträning som erbjuds här.

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

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

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

KÄVLINGE GOLFKLUBB 
Skånsk parkbana på historisk mark.

KÄVLINGE GOLFKLUBB

Missa inte!
Sänkt greenfee helgfria  
torsdagar.

Antal hål  18, samt korthålsbana 
Boende  ja, golfpaket 
Husbilsparkering  ja
Ställplats ja
Bastu  ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

046-73 62 70  
info@kavlingegk.se  
www.kavlingegk.se
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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 uppskattad 
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. Under sä-
songen 2022 invigdes klubbens nya klubbhus 
med härliga umgängesytor. 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 generö-
sa målområden i konstgräs, studio, boende 
med restauranger och relaxavdelningen, samt 
endast 350 meter till badplatsen Lill-Olas 
Brygga. Tillsammans med Mötesplats Borsta-
husen och Kvarteret Erikstorp har man lyckats 
skapa en unik golfupplevelse vid Öresunds-
kusten – Sveriges bästa om man frågar Svensk 

Golfs läsare som utsåg Landskrona 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 
– Sveriges bästa golfstad 2017 & 2018 enligt Svensk Golfs läsare

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 en mysig relaxav-
delning där man alltid blir personligt bemött. 
Här kan man både boka i förväg  eller spontant 
komma förbi på drop-in. Ytterligare ett sten-
kast bort finns gamla fiskeläget där mysiga 
små fiskhandlare säljer dagens fångst.

God mat och dryck är prioriterat här. 
Kvarteret Erikstorp är matområdet där två 
restauranger ryms. Den ena är en modern 
bistro där ni ger er ut på en matresa och 
upptäcker världen genom maten, drycken 
& människorna. Kvällsmenyn har trans-
formerats till en rafflade matresa genom 
alla världens kök. 10 nya rätter från 10 
olika länder tar plats på menyn varannan 
månad. Den andra restaurangen Brasserie 
& Grill ligger i direkt anslutning till golf-
klubbens avslutningshål. Här är pulsen hög 
men 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 behand-
las råvarorna av människor med passion 
för så väl hantverket som branschen. Kock-
ar, bartenders, bagare och servitörer, alla 
med ett och samma mål, att skapa en upp-
levelse 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 Frukost
1 x Meny ”Charterresan”
2 x Greenfee Landskrona GK 18-hål
Pris 3 299:- 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, 
relaxavdelningen, 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

SKÅNE
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Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK.

Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev 
året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hos oss känner du av golfens historia och 
tradition, en underbar upplevelse.

“Among the finest par fours in continental 
Europe.”
Året är 1953 och orden är Bobby Locke’s, 
världens dåtida hetaste golfare. Året innan 
vann han ett av sina fyra British Open. Han 
har just spelat Rya och uttalar sig om tredje 
hålet som sträcker sig utmed sandstranden.

Banan och klubbhusets läge är unikt. Det är 
endast en cykel- och gångbana, som skiljer 
banan från Öresund. Numera är stranden 
utanför banans gränser, men det är inte så 
många år sedan spelare som slagit lite snett 

fick traska ner i sanden och slå upp sig på 
banan igen. Omklädningsrum finns i en 
separat byggnad där du har tillgång till dusch, 
toalett och bastu med magisk utsikt och 
gångavstånd ner till en fin sandstrand. Så 
kom ihåg att ta med handduken, ta prome-
naden över bron på 4:ans hål och avsluta 
dagen med ett bad i Öresund. 

Den 1 maj varje år arrangeras Rya Foursome 
Open by Bergtsröms Ur, i år är det 54:e året 
tävlingen spelas. Den är traditionsburen och 
har vinnare som bland annat Henrik Stenson, 
Peter Hanson och Tomas Björn. 2022 arrang-
erades bland annat Hickory-SM, kvalfinalen 
på Nordiska Ligan och kommer stå värd för 
kvalfinalen även 2023. 

RYA GOLFKLUBB 

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

RYA GOLFKLUBB 

SKÅNE

Visste du att!
Rya Golfklubb har ett av världens  
mest havsnära klubbhus.

Old Course  18 hål
East Course  6 hål
Boende  inte på anläggningen 

men samarbetar med 
Sundsgråden, 1622.

Restaurang  ja, med magisk 
havsutsikt.

Kiosk ja
Golfbilar ja, 10 st
Golfvagnar ja, +50 st
Golfshop ja

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



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. TC 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.

Park Course är nya namnet på den tidigare 
Allébanan som under 2022 byggdes ut till 
att bli en utmanande 12-hålsbana. Banans 
12 fullängdshål breder ut sig på den östra 
delen av anläggningen och banan passar 
såväl den erfarna golfaren som den nya. 

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 golfklubb fyller 50 år i år, vilket 
firas hela året med diverse aktiviteter.

VASATORPS GOLFKLUBB
– firar halvt sekel
Välkommen till Vasatorps golfklubb, en komplett och större golfupplevelse med härlig 
atmosfär, fantastisk mat och såklart spännande golf. Våra fyra banor sträcker sig över  
57 golfhål och kring klubbhuset väntar vårt stora övningsområde av hög kvalitet.  
Nyhet hos oss är vår unika 12-hålsbana som öppnade 2022, säger klubbchef Louise Friberg.
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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  57
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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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 trädridå-
er 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 restaurang Loftet som 
erbjuder trevliga aktiviteter och menyer 
under hela året. Konstutställningar, bland 
annat från Konstrundan, pryder väggarna 
och byts med jämna mellanrum. Med pano-

ramautsikt över Ängsbanan är vyn hänfö-
rande och från uteserveringen på balkongen 
ser man avgörandet på 18:e green väldigt väl. 
Under 2023 står den nya och utbyggda bal-
kongen klar, plats för många sällskap.

2022 spelades Challenge Tour här med 
herrar från över 20 nationer. Tävlingen fick 
gott betyg och banan berömdes för dess 
layout och uppsättning. Mellan 2018-2021 
har Allerum Open spelats, en hyllad tävling 
på LETAS och Nordic Golf Tour, och under 
både 2023 och 2024 är det damerna som åter 
tar plats för Ladies European Tour och Hel-
singborg Open.

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 väl-
komna ut till Allerum för en härlig golfupp-
levelse.

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 Helsingborg Open 2023 och 2024

Missa inte!
Helsingborg Open är tillbaka på  
LET’s schema. Den 2-4 juni  
spelas Helsingborg Open. Kom och  
titta och upplev våra storspelare på  
nära håll! Mer information om tävlingen och 
biljettköp 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!
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  
Kullahalvön  
– Sveriges Toscana
Med sina kulliga landskap, öppna fält och 
äppelodlingar bjuder Kullahalvön på  
fantastiska vyer, som påminner om de i 
Toscana. Skillnaden är att här är vi omgiv-
na av vatten, Öresund i söder och Skälder-
viken i norr, som ger Kullabygden dess 
havsbriser och speciella klimat. 

Mitt bland böljande fält, vingårdar och 
med en härlig utsikt mot havet och Öresund 
i söder ligger Villa Brunnby, bara 5 minuters 
bilväg från S:t Arild. Ett magiskt litet hotell 
i en vacker byggnad från slutet av 1800- 
talet, ritad av arkitekten, Isak Gustav (1856-
1930) som även ritat Nordiska Museet på 
Djurgården och Hallwylska Palatset i Stock-
holm. Byggnaden uppfördes av Brunnby 
Socken som den nya fattiggården/ålder-
domshemmet och finansierades bland annat 
av en donation från Nils Gyllenstierna, 
baronen på Krapperups Slott. 

2021 öppnade ägarfamiljen Lavré ett total-
renoverat Villa Brunnby med 38 härliga 
hotellrum, Bar & Restaurang Amber, fyra 
möteslokaler och en festvåning. De hjälper 
dig gärna att kombinera din golfweekend 
med ett besök på en av de närliggande 
vingårdarna. 

Golfpaket Villa Brunnby
Övernattning i Dubbelrum Superior
Villa Brunnbys uppskattade frukostbuffé
Upplevelsemeny i 5 akter
1 st greenfee
Pris från 2245:- lågsäsong

Läs mer och boka under ”paket & erbjudanden” 
på villabrunnby.se. 
Erbjudandet gäller i mån av plats.

Bränneslyckevägen 40, 263 76 Nyhamnsläge, 
042-132333, reception@villabrunnby.se

Fo
to

: P
et

er
 K

 A
nd

er
ss

on
SKÅNE

VILLA BRUNNBY



54

Missa inte!
Salomon Krog, klubbens egna
krog som serverar en vällagad
lunch och bistromeny med som är
till största del 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
Padel 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
natursköna banan, ritad av Svante Dahlgren,
kan närmast beskrivas som en härlig hed bana 
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 defi-
nitivt 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 er-
bjuder inte bara utmärkta träningsområden 
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 för-
bättrats på både bana som hotell och restaurang. 
Salomon Krog bjuder på närodlade råvaror för 
den ultimata Bjäreupplevelsen som sent ska 
glömmas. Bjäre Golfklubbs motto är ”Snabb-
are, gladare golf i Skånes Toscana”.

SKÅNE
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Torekovs Klubbhus – en naturlig mötesplats 
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 vidun-
derlig utsikt över havet. I klubbhuset finns 
även en välsorterad sportshop och en väl-
komnande reception.

På klubben erbjuds också träningsmöjlig-
heter inomus året runt och du kan spela de 
bästa banorna världen över i den nya golf-
simulatorn.

I anslutning till golfbanan finns även tennis-
banor och en padelbana.

TOREKOV LINKS  
– öppet året om 

Klubben grundandes 1924 och firar 100 år 2024. Torekov är en  
klassisk linksbana med ett unikt läge längst ut på Bjärehalvön. 
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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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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Äppelgårdens bana är byggd på en gammal 
äppelodling vilket ger banan en härlig ka-
raktär. Årstidernas anslag på naturen tydlig-
görs dels med Hallandsåsens färgskiftande 
natur och med allt från fruktträdens tidiga 
blomning 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 bistrome-
nyn för den som så önskar. Den stora ute-
serveringen 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.  

Missa inte!
Äppelgårdens Bistro som erbjuder 
lunch av husmanskaraktär och 
bistromeny. Missa inte heller att 
spela padel som kan bokas via 
MATCHi eller receptionen.

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

BITTER

BRODYR

ETSNING

LOGO

ÄPPELGÅRDENS GOLFKLUBB

SKÅNE
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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. Sedan 2022 er-
bjuds även både Footgolf- och korthålsbana. 
FootGolf banan består av 9 st hål, korthåls-
banan på 6 st par 3 hål och är väl värda ett 
besök.

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

Missa inte!
Bosjökloster Golfklubb som  
bokstavligen ligger mitt i Skåne, dvs var du  
än är i Skåne så är det nära dit.
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, 6 platser med el och 2 utan, bokas 
via klubbens hemsida.

Restaurang  ja, med uteservering 
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

BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

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 erbjuder golf, övernattning, mat och 
konferens i historisk miljö!

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. 

MÖLLE GOLFKLUBB

Missa inte!
Mölle Golfklubb 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

MÖLLE GOLFKLUBB 
– Sveriges vackraste golf
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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 
amerikanska tidningen Golfers Magazine. 
Banarkitekten Martin Hawtree har skapat en 
klassisk hedbana med utmanade bunkrar som 
ställer krav på precision både från tee och mot 
greenområden. En gles men hög svingelruff 
skapar, tillsammans med traktens typiska sten-
gärdsgårdar, en naturlig 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 utma-
ningen finns alla ordinarie 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 31 rum som inom en 
snar framtid blir 41. Efter golfrundan rekom-

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

Häromåret invigdes en lounge i anslutning 
till reception och restaurang som blivit den 
naturliga träffpunkten innan middagen samt 
en nyöppnad butik med inriktning på inred-
ning, 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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18 + 9 hål. Hotell med 32 bäddar. Restaurang. Golfhall med simulator. Padel. Footgolf. Shop. Camping. 
Trivsamma Tomelilla Golf i sydöstra Skåne har ett brett utbud av service och aktiviteter på menyn. 

Banan byggdes 1986 och har de senaste tio 
åren genomgått stora förändringar. Nya 
damtees har förenklat banan, vilket blivit en 
succé. Banan har också kortats och blivit 
roligare även från gul tee. För den långtslå-
ende och låghandikapparen finns fortfarande 
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! 
Inom 30 minuter med bil från Tomelilla Golf 
hittar du ytterligare fem banor med olika 
karaktär – Abbekås GK, Sjöbo GK, Ystad 
GK och Österlens GK med Djupadal och 
Lilla Vik. Vi hjälper dig att planera vistelsen 
inklusive bokning av starttider på banorna, 
enklare blir det inte!

Nyhet – golfskola!
Vid sex tillfällen under 2023 arrangerar Tome-
lilla Golf golfskolor. Två nätter inklusive 
frukost, lunch och middag samt träning och 
tävling tillsammans med klubbens pro Joakim 
Norgren. Det finns även möjlighet för andra 
klubbar att arrangera eget juniorläger med 
egen pro. 18 hål, korthålsbana 9 hål och 
golfhall med simulator ger de bästa förutsätt-
ningarna för att utvecklas som spelare.

Golfhall med Trackman-simulator 
Här inne är det alltid vindstilla och runt 20 

grader. Rätt skönt stekheta sommardagar 
eller när det skånska vinterrusket drar på. 
Hallen rymmer förutom golfsimulatorn även 
två padelbanor, omklädningsrum och stor 
ondulerad putt- och chippgreen. Det finns 
även möjlighet att träna fulla svingar mot nät.

Hotellet består av åtta moderna sviter
Anläggningen ligger i direkt anslutning till 
klubbhuset och restaurangen. 35 m till första 
tee! Varje svit består av två separata sovrum 
med två enkelsängar i varje rum. Vardagsrum 
med soffgrupp, tv, liten kyl, vattenkokare 
och fritt wifi. Varje svit har egen uteplats 
med bord och stolar samt eget låsbart bag-
skåp.

Golf, Hotell, Bistro – populäraste paketet
Hotellövernattning med frukostbuffé och en 
tvårättersmiddag. Och en golfrunda såklart. 
Golf-, hotell- och bistropaketet är det mest 
bokade paketet på Tomelilla Golf. Vill du att 
vi ger också dig ett förslag? 

Krögare i världsklass
Maten är en väldigt viktig del av upplevelsen 
i ett golfpaket. Krögarna Gustav och Henrik 
driver den mycket uppskattade golfrestau-
rangen. Båda har mångåriga bakgrunder 
som kockar och deras yrkesskicklighet och 

känsla för traktens råvaror garanterar en 
smakupplevelse du sent kommer att glömma. 
På kvällarna njuter du av den vackra utsikten 
från restaurangen medan du serveras en 
lyxig middad. 

TOMELILLA GOLFKLUBB

Missa inte!
Golfskolan och möjligheten till 
eget juniorläger.

Antal hål 18 hål, korthålsbana 9 hål   
  golf, footgolf och golfäventyret
Boende   ja, hotell på banan med 32 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Bastu ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja
Golfshop  ja, välsorterad, återförsäljare av 

Cobra och Puma
Studio ja, Trackman-simulator
Padel ja, två banor inomhus i hall

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

TOMELILLA GOLF & HOTELL
– en total golfupplevelse mitt på Österlen



61

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 

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 välutrus-
tade 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. 

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.

SJÖBO GOLFKLUBB

SKÅNE

Missa inte!
Sjöbo GK är en av Skånes mest välbesökta 
golfbanor. Nr 1 i Sverige av Golfhäftets Players 
Choice Award 2022.

Antal hål 18
Boende  ja, 3 kilometer 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang  ja, nu stor uteservering 

under tak
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

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   
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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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Missa inte!
Golf Camp Araslöv där Araslövs 
duktiga tränare adderar golfskola till 
ditt golfpaket. - En perfekt start på 
säsongen eller en utbildningsresa i sommar.  

Antal hål 36+6
Boende två hotell på anläggningen
Restaurang ja, med uteservering
Spa ja, spabad, utegym och bastu
Kiosk ja
Golfbilar ja, 18 stycken
Golfbilar ja 50 stycken
Shop ja
Studio ja

044-716 00
info@araslovgolf.se
araslovgolf.se

ARASLÖV GOLFKLUBB

SKÅNE

ARASLÖV GOLF & RESORT
- ett av Sveriges mest populära golfpaket
Araslöv har blivit en stor favorit bland golfresenärer i Sverige 
och Danmark. Två fantastiska golfbanor, vackert boende, stora  
matupplevleser och en fantastiska miljö ger en svårslagen helhet.

Araslövs golfhistoria börjar 1992, men 
redan på 1200-talet nämns Araslövs för 
första gången i historieböckerna. Idag finns 
inga prinsessor kvar på anläggningen men 
väl vackra lövskogar, historiska byggnader 
och anrika miljöer. Golfanläggningen har 
gjort en snabb utvecklingsresa och är idag 
en av Sveriges mest besökta och uppskattade 
golfdestinationer. De vackra miljöerna, golf-
banorna, boendet på hotellen tillsammans 
med den fantastiska maten har gjort anlägg-
ningen till en favorit hos väldigt många 
golfspelare i Sverige och Danmark. 

Utbudet på Araslöv är stort. Med sina två 
18 hålsbanor samt par 3 bana och tränings-
anläggning erbjuds du en golfmässig  
utmaning oavsett om du är ny i golfen eller 
scratchspelare. Vackra parkmiljöer blandas 
med hedkaraktär och spelytornas kvalité 
håller hög klass. På plats finns två egna hotell 

med totalt 96 bäddar. Golfhotellet ligger mitt 
på banan med en fantastisk utsikt över golf-
banan, Araslövssjön och Kristianstad. Kon-
ferenshotellet är beläget vid restaurangen 
och erbjuder spabad och bastu. På anlägg-
ningen finns även vandringsleder och utegym.  

Maten på Araslöv är något utöver det vanliga 
och en höjdpunkt under vistelsen. Restau-
rangen arbetar med ekologiska och närpro-
ducerade råvaror där du som gäst erbjuds 
matupplevelser från morgon till kväll där en 
trerätters à la carte cartemeny sätter pricken 
över i:et.

Utvecklingen har gått snabbt och på Araslöv 
finns stora visioner för framtiden. Du som 
återkommande gäst möter en ständig för-
bättring där golfspelet, helheten och gästens 
önskemål är i fokus.         
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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
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Klubben drivs av ständig utveckling. En 
utveckling som möjliggörs genom en noga 
uttänkt strategi och som framförallt drivits 
fram av stor entusiasm. Fokus ligger på att 
förbättra kvalitén på spelytorna. Ni är alltid 
välkomna till Sölvesborgs GK. Deras mål-
sättning är att ni ska trivas så bra att ni från 
den stunden ni lämnar kan längta tillbaka. 
Ni ska känna er hemma såväl om ni är för-
stagångsbesökare eller en frekvent besökare 
på anläggningen.

Sölvesborg är Sveriges 27:e bäst rankade 
bana enligt Svensk Golf 2020. Banan är byggd 
på ett sandrikt underlag som tillåter spel hela 
året. Den är charmig, lättvandrad och lagom 
svårspelad. Träd kantar fairway och gör att 
varje hål bildar egna rum. När du parkerar 

bilen har du allt i direkt anslutning. Klubb-
huset med omklädningsrum, kansli, golfshop 
och restaurang. Där finns även Driving range, 
Padel, Himalaya, golfstudio med två Track-
Man-simulatorer, puttinggreener och öv-
ningsområde. 50 meter från 1:ans tee ligger 
sju stugor för uthyrning med grillplats.

Sölvesborgs GK är klubben som ständigt 
utvecklas. Banarkitekten Christian Lundin 
är engagerad. I en första etapp renoverades 
alla bunkrar. För några år sedan var det hål 
11 och 16 som uppgraderades. Palissader i 
dammarna har gjort att dessa hål blivit sig-
naturhål för anläggningen. 2022 byggdes ett 
helt nytt par 3 hål med greenen i Östersjön. 
Detta nya hål 14 har blivit ett av Sveriges 
häftigaste.

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.
Klubben lever för att leverera ”En förstklassig golfupplevelse byggd på genuin entusiasm”.

SÖLVESBORG GK
– en bra bana, blir ännu bättre!

trevligare resa!FÖR OSS SOM 
VILL HA EN
Boka din golfresa på www.eastongolf.se eller ring 040 - 94 75 00 eller 08 - 641 77 00

• GOLF | GLÄDJE | GEMENSKAP •

ÅHUS – upplev magiska ögonblick
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På Ekerum står aktivitet och upplevelse i centrum, året runt. Här kan du spela på prisbelönta golfbanor, 
utmana vännerna på padel eller swisha fram genom skogen på mountainbike och mycket, mycket 
mer. Efter en fullspäckad dag kopplar du av i relaxen, njuter av öländska smaker i restaurangen och 
avrundar kanske kvällen i Sunset Club med ett glas bubbel. Inga måsten, bara möjligheter

Ekerum Resort Öland
- Sveriges aktivaste anläggning

Ekerum Resort Öland

Ekerum Resort Öland erbjuder en av Sveriges 
mest unika golfupplevelser med två mäster-
skapsbanor, Långe Jan och Långe Erik. 

Alltid hos Ekerum:
• 36 hål
• Boende - lägenheter, sviter och stugor
• Restaurang med soldränkt uteservering 
• Sunset Club – cocktails och loungehäng
• Kiosk i klubbhuset samt efter 9 hål 
• Pizzeria
• Driving range
• Golfbilar
• Golfvagnar
• Golfbutik

2 0 1 9

World’s 
Best Eco Friendly 

Golf Facility

2 0 2 0

Europe’s 
Best Golf Venue

2 0 2 0

Sweden’s 
Best Golf Course

Sweden’s
Best Golf Hotel

BOKA TIDIGT

20% rabatt

Golfpaket

fr. 1.595 kr
/person SISTA MINUTEN

30% rabatt
UTVALDA DATUM

30% rabatt

Boka din 
upplevelse på 
ekerum.com

Ekerum_2023_ golfparlor_.indd   1Ekerum_2023_ golfparlor_.indd   1 2023-03-10   10:412023-03-10   10:41
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The Oak är livsstilsboendet som förkroppsligar allt det där härliga i livet för 
både golfare och familjer. Med bostäder lika vackra som praktiska och med ett 
optimalt läge på Ekerum Resort med närhet till allt som önskas. 

I hjärtat av Ekerums prisbelönta golfanlägg-
ning växer The Oak fram. Ett livsstilsboen-
de, där de bekvämligheter och aktiviteter 
som förgyller tillvaron alltid är nära till hands. 
Här är det enkelt att få ut mesta möjliga av 
den långa golfsäsong som Öland erbjuder.

Bland annat kan du spela golf på två av 
Sveriges bästa banor, promenera längs Ölands 
vackra strand, jogga i sagolik ekskog eller 
utmana vännerna på en fartfylld padel- eller 
tennismatch. 

Succén från Båstad kommer till Öland och 
Ekerum 
Byggherren bakom The Oak är West Estate, 
vars signum är arkitektritade boenden av 
hög kvalitet i attraktiva områden. Senaste 
kommer de ifrån ett lyckas bostadsprojekt i 
Båstad där padel och tennis låg i fokus. I det 
nya bostadsprojektet The Oak är det en 
självklarhet att golfen får ta en stor plats då 
bostäderna byggs på första parkett intill hål 
18 på golfbanan Långe Jan. 

Stort intresse - inflyttning från och med 
sommaren 2023
The Oak rymmer tio hus med 69 lägenheter, 
från kompakta ettor till rymliga fyror och 
lyxiga penthouselägenheter med takterrass. 
Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats, 

de flesta i direkt soligt söderläge. Försäljning-
en är indelad i två etapper där etapp 1 flyttar 
in redan under sommaren 2023. I skrivande 
stund finns endast ett fåtal lägenheter kvar. 
Etapp 2 flyttar in under våren 2024, lagom 
till golfsäsongen drar i gång igen.

Inredning med öländsk identitet och  
påkostade material
De arkitektritade lägenheterna går i en mo-
dern och samtidigt tidlös anda. Med ett 
varmt, vackert och praktiskt inredningskon-
cept, omsorgsfullt framtaget av köks- och 
badrumsarkitekterna på välkända Ekeby 
Bruk i Uppsala. 

Här är den öländska identiteten ständigt 
närvarande i allt från färger till material. Den 
matlagningsintresserade kan här njuta av att 
komponera måltider i ett modernt kök, ut-
rustat med lika stiliga som tåliga bänkskivor 
i kvartskomposit från Silestone. Högkvali-
tativa vitvaror kommer från Miele och Bora.

Ölandsestetiken är så klart närvarande 
även i badrummet. Med väggar och golv i 
ljus granitkeramik och ett spegelskåp i ek. 

Ett praktiskt boende med extra allt 
Praktiskt boende i lägenheter i en välskött 
bostadsrättsförening. Laddstolpar, golf-
bilsparkering samt påkostad poolanläggning 

och relaxavdelning med bastu finns tillgäng-
ligt för alla medlemmar i bostadsrättsfören-
ingen. Om du vill hyra ut lägenheten när 
den annars skulle ha stått tom så kan Ekerum 
Resort på ett enkelt och smidigt sätt hjälpa 
er med det.

ÖLAND

Mäklare Frida Langå
Ansvarig fastighetsmäklare,  

Rydman Langå Fastighetsmäkleri
frida@rydmanlanga.se

073 922 18 38

Projektledare Jonas Uhlbäck
Ansvarig projektledare, West Estate

jonas@westestate.se
070 474 59 45

www.the-oak.se

EXKLUSIVA LIVSSTILSBOENDEN 
längst Långe Jans hål 18 i hjärtat av Ekerum Resort
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EXKLUSIVA LIVSSTILSBOENDEN 
längst Långe Jans hål 18 i hjärtat av Ekerum Resort

Bli granne med 
golfbanan i Ekerum!

Ekerum

Drömmer du om a�  satsa lite mer på golfi ntresset? Då har vi 
fantastiska nyheter! Nu bygger vi både enplanshem och friliggande 
villor i Ekerum, så nära golfbanan du kan komma. Här kan du bo 
året runt, eller ha som tillfl yktsort när du vill spela golf eller bara 
ta det lugnt och njuta av Öland. Förutom härliga golfrundor har du 
även nära till tennis- och padelbanor, e�  dopp i havet och fi na 
löp- och mountainbikespår genom det öländska landskapet.

Brf Rosenvingen – enplanshus med stor altan.
Ekerum Golf – infl y� ningsklara Myresjöhus.

Brf Rosenvingen

Ekerum Golf, Myresjöhus
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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 med ny bansträckning är 
nu färdigt och 3 nya hål kommer att tas i bruk 
säsongen 2023. Banan får nu ett dubbelgreen-
område för hål 9 och 18 vid klubbhuset som vi 
är mycket nöjda med. Banan får nu par 71 och 
vi slipper två korthål i rad. Oskarshamns GK 
ingår i samarbetet med Golfhäftet på vardagar 
förutom högsäsong.

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 9 
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, kvalitet
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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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SMÅLAND

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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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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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.

KALMAR GOLFKLUBB  
– precis vid Kalmarsund
Kalmar Golfklubb grundades 1947 och är känd för sin vackra miljö och 
höga kvalitet. 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
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Växjö Golfklubb har flera år i rad varit 
rankad som en av Smålands bästa banor med 
18 varierande och utmanande golfhål, en 
korthålsbana samt en av Sveriges första 
djungel banor. Banan utlovar Sveriges två 
svåraste avslutningshål. På denna bana har 
spelare utvecklats som senare vunnit EM för 
klubblag, SM–guld och VM–guld i lag, Chal-
lenge– och Europatourtävlingar.

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

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

drivs av klubben. 
Här finns även den populära lunchrestau-

rangen Araby Wärdshus. Under flera år har 
klubben aktivt jobbat med att öka tillgäng-
ligheten för damer, funktionsnedsatta och 
ungdomar.

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

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

VÄXJÖ GOLFKLUBB 

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

Antal hål 18, samt 9-håls kortbana
Footgolf ja
Boende   ja i samarbete med  

PM Hotels 
Husbilsparkering ja
Spa/Gym ja, på hotellet
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 20
Golfshop ja, Golfstore
Studio ja

0470-215 15/18
kansli@vaxjogk.com
www.vaxjogk.se

SMÅLAND
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ISABERG GOLFKLUBB

ISABERG – historisk skönhet vid vattnet

SMÅLAND

Det har slagits järn här i flera hundra år. 
1725 anlades ett järnbruk vid forsen i Nissan, 
bruket levde kvar i 180 år och arvet är fort-
farande tydligt. De gamla husen på klubb-
husområdet är nu bland annat shop och 
bekväma boenden för gästande golfare. 

1968 bildades golfklubben och de första 
nio hålen började byggas. ”Gamla banan” 
med 18 hål runt sjön stod klar 1975 och 
sedan tidigt 90-tal har Isaberg två banor, 
Östra och Västra. Vilken som är bäst? Omöj-
ligt att säga. Båda har sin distinkta karaktär 
och testar din spelstrategi samtidigt som de 
bjuder på hänförande vyer över de Småländ-
ska omgivningarna. Lovorden är många från 
besökarna och båda banorna får högt betyg 
i olika omröstningar och rankinglistor.

Östra har genom åren stått värd för många 
tävlingar på svenska tourerna men det är 
Västra som Annika Sörenstam valt som bana 
för Annika Invitational för Europas bästa 
juniortjejer 2021 och 2024. Västra får just 

nu en varsam renovering under banarkitekt 
Caspar Grauballes översyn. Ledordet är 
spelglädje med intressanta greenområden 
där avrinningsytor, svackor och kritvita 
bunkrar sätter signaturen. 

Ett besök på Isaberg gör sig bäst när du har 
gott om tid att uppleva hela anläggningen 
med golfvännerna. På Isaberg tar möjlighe-
terna och utmaningarna aldrig slut när 
kvällen kan avslutas med en scramble på 
korthålsbanan med sex hål, footgolf, discgolf 
eller lekfull träning på något av de tre stora 
övningsområdena. 

På anläggningen finns fem stugor, en villa, 
tre lägenheter samt tio elplatser för husbil/
husvagn, så du kan skräddarsy din vistelse 
på Isaberg efter dina önskemål. I den fräscha 
Golfkrogen serveras trevlig mat från frukost, 
lunch och kvällens trerättersmeny.

Isaberg - en genuin golfupplevelse!

När man kör på 26:an genom västra Småland och blickar ut över den glittrande Hammarsjön  
så är det Isabergs två vackra banor man ser på sluttningarna runt sjön och ån Nissan.  
Banorna är lagom kuperade med böljande gröna fairways omgivna av ståtliga furor. 

Missa inte!
Västra banan får ny skepnad

Antal hål  36, samt korthålsbana
Boende   ja, 5 stugor, 1 villa och 3 

lägenheter
Husbilsparkering   ja, 10 elplatser,  

200 kronor/dygn
Bastu ja, i klubbhuset
Gym  ja, i klubbhuset
Restaurang  ja, fräsch golfkrog med stor 

uteservering som har utsikt 
över banan

Kiosk  ja, en på vardera bana
Golfbilar   ja, 18, förbokas via receptionen
Golfvagnar ja, 3-hjulingar cirka 50 st 
Golfshop ja, Isaberg Golf Academy
Studio ja, Isaberg Golf Academy
Padel ja

0370-33 63 30 
info@isaberggolf.se 
www.isaberggolf.se 
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Sedan 1963 har familjen Edberg drivit verk-
samheten med stor kärlek och omsorg och 
har genom åren utvecklat Hooks Herrgård 
till en fantastisk anläggning. Det strategiska 
läget på Hooks Herrgård är perfekt för kon-
ferens, företagsgolf eller en golfhelg med 
vänner. Det är bara några timmars bilfärd 
oavsett om du kör från Stockholm, Göteborg 
eller Malmö. Väl framme kan du låta bilen 
stå, och njuta av bra golf, god mat, padel 
mysigt boende och ett härligt spa. 

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

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

Skogsbanan är en rolig utmaning med många 
riktigt bra golfhål. Banan går igenom tät skog, 
vilket ger den en nästan trolsk atmosfär. Dess-
utom finns en fantastisk spaanläggning intill 
herrgården. Varför inte kombinera ditt golf-
paket med spaentré för att kunna krypa ner i 
sköna bad efter rundan. Här kan du njuta av 
bastulandskap med upplevelseduschar, varma 
och kalla källor, kneipp och swimmingpool. 
Det finns också utrymme för träning, i grupp 
eller på gym, samt sköna behandlingar.

På Hooks Herrgård bor du endast en wedge 
från golfbanan och avnjuter utsökta måltider 
med fantastisk utsikt över den rofyllda sjön. 
Med 103 rum, 250 bäddar, 20 moderna konfe-
renslokaler, 1 300 kvm spa, två padelbanor och 
två golfbanor finns det gott om plats för alla. 
Här finns alla möjligheter till ett skönare liv.

HOOKS HERRGÅRD

HOOKS HERRGÅRD – ett slags skönare liv

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

Antal hål 36 
Boende ja, golfpaket med boende   
 i hotellrum              
Husbilparkering  Ett fåtal platser på 
  anläggningen. En fullutrustad 

camping finns 2 km bort
Spa/Gym ja
Restaurang ja, golfrestaurang samt   
 restaurang i herrgården 
Kiosk ja, efter nio hål
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio ja
Padel ja

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

SMÅLAND
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De senaste åren har banan fått ett rejält lyft 
och har ni inte varit här på länge är det dags 
för ett återbesök. Klubben har lyckats väldigt 
bra med att öka kvaliteten på spelytorna och 
framför allt de fantastiska greenerna som fått 
mycket beröm.

Nässjö GK har golfpaket i samarbeten med 
både Hotell Högland samt Golf Unlimited i 
Jönköping som bara ligger 3,5 mil bort. 

Klubben erbjuder även boende i egna stugor 
som ligger en chip från restaurangen och 
klubbhuset. Det finns uppställningsplats för 
husbil med el i anslutning till klubbhuset.

Du bokar tider i appen Sweetspot som finns 
för nerladdning där appar finns, eller så 
bokar du direkt via kontaktuppgifterna i 
faktarutan. 

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 
– 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, 10 nya clubcar med GPS 
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja med Sving Catalyst 
  kraftplatta samt Foresight

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

NÄSSJÖ GOLFKLUBB

SMÅLAND

HOOKS HERRGÅRD – ett slags skönare liv
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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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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 undersin 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 dub-
belsäng. 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 internetupp-
koppling och som hotellgäst har du tillgång 
till klubbhus som är modernt inrett med 
stora ytor och ljuvlig stämning.

Klubbhuset består av reception, restaurang 
med en härlig terrass, fina konferensmiljöer, 
trendig golfbutik samt bastu och gym. En 
perfekt plats att umgås på efter rundan.

Efter din runda 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 1 595 kronor,  

boende, frukost, 2-rätters middag,  
fri hyrvagn och 18 hål golf

Gym  ja
Restaurang   ja,Bistro Sand med vacker terrass 
Golfbilar  ja
Hyrset  ja
Grästee på rangen ja
Golfshop ja
Golfpro ja

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

SAND GOLF CLUB

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

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

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

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

och toalett
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

036-690 75
kansli@skinnarebo.com
www.skinnarebo.nu

SKINNAREBO G&CC

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 
efterfrågade banarkitekter, fick banan nya mästerligt designade bunkrar, 
klipplinjer och avrinningsytor kring greenområden som resulterat i en av 
regionens absolut bästa golfbanor. Under 2023 kommer klubben för andra året 
i rad att stå värd för MoreGolf Mastercard Tour, som ingår i Nordic League.

LAHOLMS GOLFKLUBB 
– värd för MoreGolf Mastercard Tour 2023 

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 och en kort-
hålsbana. På klubben finns en av Sveriges 
största golfshopar, toppmoderna tränings-
möjligheter 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 välrenomme-
rade 1st Golf Construction, som arbetat på 
banor som Royal St George’s, Royal Portrush, 
Royal County Down, Carnoustie, Royal 
Lytham & St Annes, Muirfied och Port-
marnock.

Golfpaket finns att boka för de som väljer 
att stanna flera dagar med boende inne i den 
charmiga staden eller ute vid sandstränderna 
i Mellbystrand. I samband med ett besök till 
Laholm finns möjlighet att upptäcka kom-
munens natursköna upplevelser, fantastiska 
fiskevatten, milsvida cykelleder, branta skid-
backar, Hallands äldsta stadskärna och  
Sveriges längsta sandstrand.

Golfpaket
Ett besök i en av Sveriges mest  
välsorterade golfshopar. .

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 2022 
spelades den unika tävlingen Volvo Car 
Scandinavian Mixed på Norra banan. Linn 
Grant blev då den första kvinnliga vinnaren 
på herrarnas Europatour. 

Södra Banan är ett utmärkt komplement 
och är av medlemmarna speciellt högt skattad. 
Flest ronder spelas faktiskt här och anses av 
många som en dold pärla. 

Golfklubben har en omtalad kö för med-
lemskap med ungefär 2 300 personer regist-
rerade. Den förväntade kötiden är cirka 12-15 
år och påvisar Halmstad Golfklubbs starka 

attraktionskraft. Här finns också en stor  
juniorverksamhet med över 320 ungdomar 
i träning varje år.

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

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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HALLAND

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- och 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, som i år är i ny regi, kan du 
äta du äta dagens lunch, beställa något från à 
la carte-menyn eller bara dricka en kopp 
kaffe eller en kall dryck, samtidigt 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
– en upplevelse att minnas 

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
nfo@falkenbergsgk.se
www.falkenbergsgk.se

FALKENBERGS GOLFKLUBB 
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HALLAND

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

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

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, 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

+46 340 480 380 
info@varbergsgk.se
www.varbergsgk.se
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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 tränare 
och de är mycket bokade för såväl junior-
verksamhet som vuxen träning. Klubbens 
juniorverksamhet är en av landets främsta 
med många framgångar med bland annat 
två JSM guld.

Greenfeepriserna ligger på högsäsong mellan 
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 fyllde Delsjö Gk 60 år!
Något som firades med 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



84

I och med att den är en del av 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 
parkbanan är utmanande, omväxlande och 
nära till allt man kan önska sig. 

Efter avslutad runda väntar anläggningens 
prisbelönta spaanläggning där ömma musk-
ler får skön avkoppling i såväl varma bastur 
med varierande temperaturer och dofter som 
varma källor både inomhus som utomhus. 
Här rekommenderas en skön sparitual som 
är resortens egen badceremoni fylld av härliga 
spaprodukter och upplevelser. För den som 
vill förhöja upplevelsen lite extra finns ett 
stort utbud av sköna behandlingar att välja 
mellan. 

Bula Bar erbjuder barhäng framför öppen 
brasa och här kan du äta en klassisk Bula 
Burger och dricka  öl från lokala mikrobryg-
geriet. Annars väntar hotellets restaurang 
Inez & Ernst med vällagad mat tillagad med 
klassiska tekniker och rejäla, ärligt framtagna 
råvaror. 

Mätt, glad och trött väntar boutiquehotellets 
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 frukost 
där inget saknas. Sommartid intas denna 
med fördel på orangeriterassen som på fina 
dagar badar i morgonsol. Denna energiboost 
kan behövas för nu väntar en ny runda på 
resortens utmanande bana där hela 13 av 
hålen berörs av vatten eller bunkrar i någon 
form, och nu kommer kanske gårdagens 
massage till nytta! 

Efter golfrundan får du inte missa Poolside, 
resortens pärla, med två utomhuspooler, 
cabanas, utebar och tropisk stämning. 

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.

SANKT JÖRGEN PARK

Missa inte!
Sankt Jörgen Park Golfpaket
– Park Lifestyle Golf. Övernattning med del i 
dubbelrum, frukostbuffé, 3-rätters supé, två 
greenfee samt entré till spalounge samt sport 
club. Pris från 1 725 kronor per person. 

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

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

GÖTEBORG
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ALBATROSS GOLFKLUBB

Klubben passar såväl nybörjare som riktigt 
duktiga golfare, med en utmanande och 
rolig 18 håls-bana, en 9 håls-bana i fullängd 
och den charmiga korthålsbanan Eaglekorten.

Albatross GK bildades 1973 och samma år 
började man bygga banan och klubbhuset.
Initiativtagare och grundare var Jan-Ove 
Johansson med Lars Andréasson som med-
hjälpare och banarkitekt. Sommaren 1974 
öppnades de första sju hålen och klubben 
blev medlem i Svenska Golfförbundet. Året 
därpå fullbordades ytterligare elva hål och 
18-hålsbanan med karaktären av en kupe-

rade parkbana var ett faktum. Driving rang-
en har 16 upplysta utslagsplatser med värme 
och tak, och här finns även en studio där 
man kan boka lektioner med våra PRO.

Restaurangen Albatross Golfkrog serverar 
mat i toppklass, med lunchservering hela 
året. Här hittar du också goda smörgåsar och 
fika. På soliga dagar är uteserveringen, med 
sin fantastiska utsikt över banan, det själv-
klara valet.

Albatross Golfklubb – en golfklubb för alla 
som älskar golf!

ALBATROSS GOLFKLUBB

Missa inte!
18-hålsbanan på Albatross GK  
ligger ca 10 min bilresa från city

Antal hål 18+9+9 korthål
Restaurang  ja, med utomhusservering
Golfbilar  ja, 12 st
Golfvagnar  ja, 30 st
Golfshop,  ja, begränsat sortiment
Studio  ja

031-55 05 00
reception@albatrossgolf.se
www.albatrossgolfklubb.se

ALBATROSS

GOLFKLUBB
S I N C E                       1 9 7 3

ALBATROSS
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GOLFKLUBB
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B/W POS. B/W NEG.

PANTONE 202C

– en citynära klubb för både nybörjare och riktigt duktiga spelare.

GÖTEBORG

När du besöker Göteborg och har tid över efter besöket på Liseberg och 
de salta baden i skärgården finns det också möjlighet till en härlig dag på 
den citynära golfklubben Albatross. 
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Bara 15 minuter från evenemangsstaden 
Göteborg med sitt rika utbud av musik, 
kultur och restauranger ligger Chalmers 
Golfklubb. Trots närheten till storstaden är 
det en bana som präglas av höga naturvärden 
och en fantastisk tystnad och lugn. Banan 
är en tekniskt utmanande park- och skogs-
bana där golfspelare med olika erfarenheter 
kan njuta för fullt. På många hål är precision 
viktigare än längd. Flera av hålen går i egna 
korridorer och hålen är omväxlande där 
varje hål har sin egen karaktär. Hål 13 med 
sin tjärn bakom greenen är en plats som 
andas magi, troll och knytt. På hål 16 önskar 
man ännu mer magi när bollen ska landas 
mellan eller förbi de utmanande dammarna. 

Klubbens restaurang bjuder på vällagad 
mat av i första hand lokala råvaror i en av-
spänd och vänlig miljö. Terrassen med utsikt 
över 18:de green gör sig perfekt för något att 
äta och dricka efter rundan samtidigt som 
scorekorten jämförs och minnen från dagen 
jämförs. 

Den historieintresserade missar inte Emils 
stenar längs banan – en plats med en helt 
egen historia som ger goda chanser till egna 
tolkningar.

CHALMERS GOLFKLUBB 
– nära till allt

Visste du att!
Det är en upplevelse att 
längta tillbaka.

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

Tel +46 31 91 84 30
E-mail carita@chgk.se
www.chgk.se

CHALMERS GOLFKLUBBGOLFKLUBB

GÖTEBORG
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Du bor bekvämt på hotellet där vacker 
natur och golfen finns direkt utanför fönstret. 
Här lagas dagligen välsmakande mat av deras 
kockar och rekreation och aktiviteter finns 
för hela familjen. Öijared Resort är en plats 
att samla kraft. 

Klubbhuset är ritat av Gert Wingårdh och 
är helt unikt i sin karaktär där det ligger 
ingömt under marken men med fantastiska 
fönsterpartier och en rymd som inspirerar. 

På det gräsklädda taket finns första tee på 
vackra Parkbanan med utsikt över sjön Mjörn. 
Här får du en härlig naturupplevelse och en 
utmaning för alla golfspelare oavsett hcp. 
Parkbanan invigdes 1987 och byggdes om 
2000. Gamla Banan invigdes 1960, renove-
rades 2009 med ny design av Pierre Fulke. 
Den erbjuder fantastiska greenområden och 
snabba, fina krypvensgreener som är ordent-
ligt ondulerade på de flesta hål. 1970 invigdes 
Nya Banan som 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 och hålen vid sjön 
bjuder på de vackraste vyerna. 

Den elbelysta Multibanan är en korthåls-
bana med ett varierat innehåll för såväl golf, 
footgolf som frisbeegolf. Hotellet erbjuder 
34 rum och 200 bäddar. Alla rum har två 
sovrum varav ett kan delas av ytterligare med 
en skjutvägg. Ett med dubbelsäng och ett 
med två platsbyggda våningssängar. Som gäst 
kan du tack vare denna flexibilitet få riktigt 
prisvärda övernattningspaket. 

På Öijared finns Nordens största och mest 
högteknologiska golfstudio och PGA-utbil-
dade golfinstruktörer är redo att hjälpa dig 
med utvecklingen av din golf. På anläggning-
en finns även mycket goda konferensmöjlig-
heter för stora som mindre företag och säll-
skap. 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 liksom 
en varm utomhuskälla.

Endast 30 minuter från centrala Göteborg och Landvetter Flygplats ligger Öijared Resort 
omgiven av skog, sjö, slott och en historisk byggd. Detta är Sveriges största golfanläggning 
med inte mindre än tre 18-hålsbanor och en elbelyst multibana.

ÖIJARED RESORT

Missa inte!
Här finns förutom golf mängder  
av motionsspår där du kan cykla mountainbike, 
löpträna eller promenera. Hotellet har 34 bekväma 
rum med totalt 200 bäddar. Här finns dessutom 
pool, en varm utomhuskälla och flera olika basturum.

Antal hål 63
Boende 34 rum, 200 bäddar
Husvagnsparkering  ja, i mån av plats, ej bokningsbar
Spa/Gym ja
Restaurang & Café ja
Kiosker på banorna ja
Golfbilar ja, 18 st
Golfvagnar ja, 100 st
Golfshop ja
Studio ja

  Golfpaketet
 – Scanna Qr koden 

0302-373 00
info@oijared.se
www.oijared.se

GÖTEBORG

ÖIJARED RESORT 
– nära staden men mitt i skogen
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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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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
Restaurang  ja, med uteservering 
Kiosk  ja, båda banorna 
Golfbilar  ja, 10 st 
Hyrvagnar  ja, ca 30 st 
Golfshop ja 
Studio  ja 

033-250 250
info@borasgolfklubb.se
www.borasgolfklubb.se
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Redan för 20 år sedan började resan mot att 
skapa en av Västsveriges mest topprankade 
golfbanor, och idag är Åsundsholm en full-
ändad 18-håls golfbana. Designad av Henrik 
Wissinger, sträcker sig banan mellan 4 800 
- 5 800 meter och utmanar alla typer av spe-
lare att kombinera strategi och teknik för att 
nå sitt mål. Krypvensgreener i USGA standard 
och djupa bunkrar skapar en unik karaktär, 
de vackra dammarna och små vattendragen 
ger spelet en extra dimension.

Men det är inte bara golfen som lockar be-
sökare till Åsundsholm. Herrgårdsmiljön 
skapar en rofylld atmosfär, där tystnaden 
endast bryts av fåglarnas kvitter. Utsikten över 
sjön Åsunden och de omkringliggande löv-
skogarna är sagolik och bjuder in till en stunds 
eftertanke. För de som vill bo på plats finns 

hotell och ställplatser inom kort avstånd från 
både golfbana och restaurang.

Och då har vi inte ens nämnt restaurangen 
än som är belägen i den vackra Herrgården 
i hjärtat av anläggningen. Där lagas mat från 
lokala producenter med fokus på att skapa 
en arbetad meny, inspirerad från gårdarna 
runt sjön med internationella influenser. Vår 
gastronomiska satsning är väl värd att resa 
en omväg för. En restaurang utöver det van-
liga med personlig och gemytlig service.

Så oavsett om du är golfare, matälskare eller 
bara vill besöka Birgit Th. Sparres författarhem 
finns här en plats att koppla av på och som 
bör vara ett måste på din lista. Besök klubben 
och upptäck själv varför de är Västsveriges 
bästa golf- och gastronomiska upplevelse!

Beläget i hjärtat av Västsverige, mellan Ulricehamn, Borås och Tranemo, 
är detta en anläggning utöver det vanliga. Här kombineras en utmanan-
de golfbana med en restaurang som erbjuder smakupplevelser utöver 
det förväntade.

ÅSUNDSHOLM GOLFKLUBB

ÅSUNDSHOLM GOLF  
& COUNTRY CLUB 
– där golf och gastronomi möts i en förtrollande herrgårdsmiljö.

Missa inte! Att uppleva en 
rofylld herrgårdsmiljö med 
milsvid utsikt över sjön Åsunden.
 
Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med boende i 

hotellrum
Husbilsparkering ja, på fin gräsyta med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Drivingrange ja
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceutbud
Golfpro ja

0321-34 52 20
info@asundsholm.se
bokning@asundsholm.se
restaurang@asundsholm.se
www.asundsholm.se
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Klubben föddes inom ramen för Ulricehamns 
sanatoriums verksamhet och 1947 invigdes 
den då 2317 meter långa 9-hålsbanan. Ulri-
cehamn var på den tiden känd som en kurort 
och dåvarande ”Kurhotellet” låg på den plats 
där Hotell Lassalyckan idag ligger.

Hit kom långväga gäster för att koppla av 
och njuta av den friska luften och de vackra 
omgivningarna.

Idag har anläggningen vuxit ihop med den 
fina idrotts- och friluftsanläggningen Lassa-
lyckan som du passerar på vägen upp till 
golfklubben.

Trevliga golfpaket erbjuds i samarbete med 
Hotell Lassalyckan.
 
1969 stod en 18 hålsbana klar vilken genom 
åren har modifierats och förädlats.

Klubben har genom åren haft en omfattan-
de tävlingsverksamhet och har under många 
år arrangerat elittävlingar. 2017 gjorde Sve-
rigetouren för damer ett, av både publik och 
spelare, populärt besök.

Golfveckan, som varje år lockar stora start-
fält, är en tradition sedan 1959 och spelas 
traditionsenligt alltid vecka 30.
 
Banan är en intressant och omväxlande park- 
och skogsbana i underbar natur med en 
fantastisk utsikt. Vid vackert väder kan du 

bland annat se Falköping från 12:ans tee och 
Borås från 16:e tee.

Banan kan på scorekortet uppfattas som 
relativt enkel men den har sin charm i att vara 
en aning knixig och kräver därmed en del 
strategiska beslut på vägen. Efter rundan kan 
du avnjuta något att äta och dricka i Marias 
Golfrestaurang.
 
I golfshopen hittar du allt från klubbor och 
kläder från de stora leverantörerna till de små 
tillbehören för dig som golfare.

På Ulricehamns Golfklubb spelar du golf på en 18-hålsbana som är en av 
de högst belägna banorna i sydsverige.

ULRICEHAMN GOLFKLUBB

ULRICEHAMNS GK
– en anrik klubb på hög höjd med en lång historia.

Hotell 
Lassalyckan
Hotell Lassalyckan ligger inbäddat i 
vackra naturomgivningar, tre km från 
centrala Ulricehamn. Tillsammans med 
Ulricehamns Golfklubb som är beläget 
cirka en kilometer från hotellet, erbjuds 
golfpaket för dig och dina vänner som 
sätter guldkant på er tillvaro. Efter en 
härlig dag på banan väntar en tvårätters 
middag i hotellets restaurang och en god 
natts sömn med naturen precis utanför 
ert fönster. Ni avslutar förstås ert besök 
med den omtyckta frukostbuffén.

Vid bokning behöver du uppge önskad starttid 
samt golf-id. 
Priser:  Från 1 495kr/person i dubbelrum. 

Enkelrumstillägg 375 kr. 
Ingår:  Greenfee, logi med del i dubbelrum, 

2-rätters middag, frukostbuffé och tillgång 
till relax och bastu. Dryck till middagen 
ingår inte. Gäller med ankomst måndag 
t.o.m. lördag.(Större grupper med andra 
ankomstdagar, skicka förfrågan) 

För mer information om golfklubben och banorna, 
besök www.ulricehamnsgk.se.

HOTELL LASSALYCKANMissa inte! 
Ulricehamns vackra stadskärna med  
strandpromenaden utmed sjön Åsunden.

Antal hål 18, samt en 6-håls teknikbana.
Boende  ja, erbjuds i samarbete med 

Hotell Lassalyckan.
Husbilsparkering ja
Restaurang ja (Marias Golfrestaurang)
Kiosk ja
Driving range ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golshop ja

0321 – 279 50
info@ulricehamnsgk.se
www.ulricehamnsgk.se
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Arkitekten Christian Lundin beskriver att 
”Markspelet är nyckeln. Alla flyger inte bollen 
hela vägen upp till pinnen. Man behöver 
kunna rulla upp bollen. Med varierade öppna 
greenområden kan alla skapa sitt sätt att få 
bollen nära hål”

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

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

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

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

SKÖVDE GK 
– en hedbana med modern 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 
– njutbar golf på ditt sätt
Golf på Knistad Herrgård är upplagt för skratt, leenden och high fives 
– oavsett hur bra spelet går.

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 1 995 kronor/person. 
 
Nära till allt
Som gäst på Knistad Herrgård får man lätt 
semesterkänsla. Parkera bilen och låt den sedan stå 
hela vistelsen, allt du behöver finns på gångavstånd. 
Våra superstjärnor i receptionen har koll på allt 
gällande ditt rum, din starttid till banan och vad 
som finns att äta.

Sladda in på terrassen, ta något kallt att dricka och 
samla krafter inför din runda. Det är, och ska vara 
lätt att varva ner på Knistad Herrgård.

Den optimala banan för event och  
tävlingar! Knistads golfbana är privatägd och  
i direkt anslutning till herrgården. Perfekta 
förutsättningarna för att abonnera hela banan, 
ordna egna tävlingar och event med sponsorer 
och aktiviteter runt banan. Med stor erfarenhet 
och kundfokus, hjälper vi gärna till att sy ihop er 
drömgolf.

Antal hål 18
Boende ja
Elbilsladdare ja
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

– 2023 är året vi satsar på golfen. Vi förbätt-
rar, utvecklar och investerar rejält för att du 
som gäst ska få de bästa förutsättningarna 
för en skön runda. Vi är övertygade om att 
ni tillsammans med god mat och service i 
världsklass kommer att få en fantastisk spel-
upplevelse, säger Knistads ägare Dan Persson, 
även kallad ”El Patrón”.
 
Redo för nästa nivå?
Oavsett om du är den lugna golfaren, som 
tar ett slag i taget och njuter en extra stund 
på golfcaféet, eller är den snabba golfaren, 
som gärna plockar fram drivern trots att det 
vore bättre att slå en järnfemma, erbjudes en 
utvecklad och finjusterad bana med  
fantastisk mat och service.

Knistad tar din golfupplevelse till nästa 
nivå. 18-hålsbanan ligger i ett naturskönt 
läge, mitt ute i den västgötska idyllen. Det 
finns gott om tillfällen att både lyckas och 
utmanas vid kluriga bunkrar, retsamt place-
rade vattenhinder och öppna greener.
 
Bäst i Sverige på mat & service
I mitten av anläggningen ligger den ståtliga 
herrgården med anor från 1300-talet. Herr-
gården har totalt 160 bäddar, fördelade på 
79 rum, däribland tre sviter och den lyxiga 
golfsviten precis intill rangen.

Restaurangen ligger i huvudbyggnaden 
med utsikt över övningsområdet första tee 

och 18:e green. Här serveras en a la carte- 
meny, utformad av lokala råvaror och en 
rejäl dos kärlek. Med livsnjutaren Steffo 
Törnquist, delägare av herrgården, kan du 
vara säker på att smakupplevelsen i restaurangen 
är något utöver det vanliga – det har han sett 
till. 2022 blev Knistad bäst i klassen vad 
gäller mat & service, enligt Players First.
 
Din golfrunda, din stund
På Knistad Herrgårds golfbana lägger du upp 
din runda precis hur du vill. Slå en mulligan 
på första tee och kanske ytterligare en på hål 
12? Spela endast nio hål, med en cigarr i 

munnen, och därefter gotta dig i herrgårdens 
restaurang – här gör man lite som man 
känner, så länge du har en trevlig stund. 
Men det är också fritt fram att spela en helt 
vanlig golfrunda över en klassisk poängbogey, 
på en av Sverige skönaste golfresorts.

– Vi på Knistad Herrgård tycker det är  
viktigt att gästen har roligt. Släpp loss. Slappna 
av. Njut. Avslutar ”El Patrón”.
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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

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,  morlandabnb.se, 40m 

från 1:a tee
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
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

TJÖRNS GOLFKLUBB

SPEKERÖD

STENUNGSUND GOLFKLUBB 
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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 7 sviter 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 2 495 kronor/pp  
med del i dubbelrum.

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 
skärgårdsrestaurang Mamsell på Stora Ho-
tellet. Utforska Fjällbacka med en promenad 
längs kullerstensgatorna och besök mysiga 
butiker. Passa på att ta trapporna upp på 
Veteberget och njut av den fantastiska ut-
sikten 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 2 225 kr 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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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.
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EDA GOLFKLUBB
Missa inte!
Under golfveckan  i juli spelas 
fantastiskt roliga tävlingar.
Banan omgärdar 1700-talsherrgården 
Noresund i vars annex du kan bo 
över natten mellan fyra greener.

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

0571-341 01
kansli@edagk.com
www.edagk.com

ARVIKA GOLFKLUBB

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

Antal hål  18 
Boende golfpaket i Arvika
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

SOMMARRO GOLF
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

Sommarro Golf  
Karlstad City Golf Sommarro är Karlstads 
närmaste och snabbaste golfbana med skönt
häng före och efter rundan med padel, utebar, 
simulator och Game Room. 

Där erbjuds 12 hål med ”Linkskaraktär” 
som går snabbt att spela. Banan har öppna 
ytor där du spelar mot elementen. Dessutom 
finns 9 hål pay and play som är öppen för 
alla. Anläggningen som du hittar på Karlstads 
gamla flygplats, ca 2,5 km från Karlstad City 
erbjuder mer än endast golf. Där finns ett 
stort klubbhus med restaurang, fika, biljard, 

utebar, simulator, omklädningsmöjligheter 
och alla annat du behöver för att komma i 
stämning tillsammans med dina kompisar. 

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 värm-
ländsk stöllighet har Bryngfjordens Golfklubb 
kämpat för att förverkliga sin dröm.

Sedan starten har de varit noga med att 
det ska kännas speciellt att spela och besöka 

Karlstad City Golf Sommarro 

Missa inte!
Karlstad Golf Festival 29 juni till 1 juli på 3 av Karlstads 
trevligaste banor. En golftävling med festival stämning 
och skönt häng före och efter rundan. 
Antal hål 12 Links + 9 Pay and Play
Boende  ja, Hotell i Karlstad City - ett 

par drives bort. Fri parkering, 
även lokalbuss och cykelmöj-
ligheter

Restaurang ja, med utebar
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padel ja
054-159015
reception@karlstadcitygolf.se
www.karlstadcitygolf.se



101

Karlstad Golfklubb.
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Bryngfjordens Golfklubb.

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 till-
gänglighet 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 kombi-
neras 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 
underbar natur och miljö. 

Utöver banorna erbjuds här fantastiska 
övningsområden som en upplyst range för 
träning sent in på kvällen, samt övningsom-
råde där du kan finslipa de längre inspelen. 
På klubben finns även en välsorterad golfshop, 
en av Sveriges största, på anläggningen. Abbes 

Golfkrog är en uppskattad mötesplats där det 
serveras både lunch, fika och middagar. 
Klubben har offensiva framtidsplaner och 
utvecklas hela tiden. Karlstad GK har genom 
åren arrangerat flera internationella tävling-
ar 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 skapar fantastiska 
möjligheter för medlemmar och gäster att 
utveckla sitt golfspel.
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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, med el
Restaurang ja
Golfbilar ja, 6
Fotbollsgolf ja, 6 hål
Kiosk ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

 
0532-616 90
info@forsbackagk.se 
www.forsbackagk.se
forsbacka@amalhotellen.se
www.forsbackahotell.com

FORSBACKA GOLFKLUBB
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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

Boka din golfresa på www.eastongolf.se eller ring 040 - 94 75 00 eller 08 - 641 77 00
• GOLF | GLÄDJE | GEMENSKAP •

Alicante!EN TREVLIGARE  
GOLFRESA TILL
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Lannalodges unika koncept erbjuder en komplett golfupplevelse  
för dig som vill spela i en skön och avslappnad miljö.
 
Vid foten av de blåa Kilsbergen ligger en av 
Sveriges äldsta golfbanor som öppnade redan 
1939. Sedan dess har en anläggning vuxit 
upp med ett unikt koncept som tilltalar en 
bred målgrupp. Där hittar du en vacker och 
välbyggd 18-hålsbana med signaturhålet 
”Bäverhålet”. Du står upphöjd och ser ner 
på greenen som har ett förrädiskt läge precis 
vid en slingrande bäck. Det finns också en 
9-håls korthålsbana med en spektakulär 
ö-green. För mat- och vinälskare finns en 

restaurang och vinkällare, här kan du njuta av 
kulinarisk mat och smaka av husets egna viner.
 
Anläggningen är i en ständig utveckling, år 
2022 öppnade bl.a. bowling, skyttebiograf 
och en Beach Club. Gångavstånd till alla 
faciliteter gör att Lannalodge blivit ett mycket 
populärt mål för golfpaket. Det finns hotell, 
konferenslokaler, relax mm. Lannalodge har 
öppet året runt och ligger 15 minuter utan-
för Örebro.

Missa inte!
Ni får inte missa Action lodge 
– här finner ni bl.a. bowlingbanor, 
shuffleboard, dart och indoor golf.

Antal hål 18+9 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  ja, 30  
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padelbana         ja
Studio ja
Gym ja
Relax och massage ja, förboka
Boule ja
Beach club ja
MTB uthyrning ja

019-16 40 70
info@lannalodge.se
www.lannalodge.se

LANNALODGE GOLFKLUBB

ÖREBRO LÄN

LANNALODGE 
GOLFRESORT
– något helt annat
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På något märkligt sätt har vi lyckats trans-
portera bollen med bara tre slag från tee 
långt där borta och fram till greenen. Men 
när birdieputten ska slås blir vi stående. För 
greenen ligger bokstavligen och guppar till 
Vätterns strandkant och vyerna över den 
norra skärgården är magiska. 

Just den unika närheten till vattnet är det 
som slår förstagångsbesökaren mest. Därefter 
de fina spelytorna.

- När vi köpte klubben för ett tiotal år sedan 
var greenerna och fairways det första vi 
investerade i – och det är roligt att höra att 
så många har uppskattat att konditionen har 
blivit så bra, säger Lars Johansson som äger 
banan tillsammans med Mats Hedlund.

Men till 2022 togs ännu ett historiskt steg 
på anläggningens ambitiösa resa.

72 nya tees – fyra på varje hål – har nämligen 
byggts och detta har skapat en helt ny spel-
upplevelse. Numera kan banan sträckas ut 
längdmässigt och bli en utmaning för de 
flesta spelare, medan alla medelgolfare kan 
hitta en utslagsplats som passar den indivi-
duella spelstandarden.

De nya utslagsplatserna och banan kom-
mer att få ett ordentligt test under 2023. I 
augusti kommer nämligen proffsen på Chal-
lenge Tour till Askersunds GK för Dormy 
Open som är den största tävlingen i klubbens 
historia. 

Passa på att testa banan du också – och som 
vanligt har du 20% på greenfeen för hela 
bollen om du är medlem i Mitt Dormy!

Vyerna över Vättern är oemotståndliga och spelytorna fina. Men nu har Askersunds 
GK tagit ett nytt steg på utvecklingsresan. 5 miljoner har investerats i 72 nya tees – 
och en helt förändrad spelupplevelse.

ASKERSUNDS GOLFKLUBB 
– 72 nya tees förhöjer spelupplevelsen

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

ÖREBRO LÄN

Dormymedlemmar 
har alltid 

20% 
rabatt på greenfeen 

för hela bollen.
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OMBERGS GOLF RESORT

Missa inte!
Nyhet för 2023. Relaxavdelningen 
har nu fått ett ansiktslyft, väl värt att boka. 

Konferenslokaler erbjuds för både små och stora 
sällskap. 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@ombergsgolfresort.se
www.ombergsgolfresort.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 helhetsupplevelse med 
boende, golf, mat, konferens, relax och padel. 

Ni bor bekvämt i deras hotellrum, 92 dubbel-
rum samt 3 sviter. Ett uppfriskande bad i 
Vättern är också möjligt. Konferera i en lugn 
och naturnära miljö. Här finns mötes lokaler 
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 lunch 
och 3-rätters till middag på kvällen. I augusti 
får du inte missa de färska och nyupptagna 
Vätternkräftorna. Under hela din vistelse är 
naturligtvis baren öppen, en självklar sam-
lingspunkt med bland annat storbilds-TV 
och fantastisk utsikt över banan. Här serveras 
även enklare maträtter. 

På Ombergs Golf Resort är gästen alltid i 
centrum. Här får du en spännande och 
otroligt vacker bana, där varje del erbjuder 
nya utmaningar som förhöjer spelet. Vackra 
vyer som får dig att tappa andan! Du äter 
gott, umgås och bor bekvämt. 

Med personlig service och omtanke gör 
Ombergs Golf Resort allt för att ge dig  
Sveriges bästa golfupplevelse.

På Ombergs Golf Resort hittar du allt på samma ställe. Du bor bekvämt i ett av de moderna hotellen som ligger  
i direkt anslutning till golfbanan. Under hela vistelsen njuter du av restaurangens vällagade mat med fantastiska  
råvaror. Här får du Sveriges bästa golfupplevelse och personlig service med omtanke.

OMBERGS GOLF RESORT
– en av landets bästa golfbanor med storslagna vyer över Vättern

ÖSTERGÖTLAND
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Missa inte!
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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Både Masters och Vesterby Links har av-
ancerat på rankingen av Sveriges bästa banor 
så det är goda omdömen klubben har att 
leva upp till. Landeryd är även en återkom-
mande arrangör till tävlingar på MoreGolf 
Mastercard Tour. Under 2023 står även 
Vesterby värd för en deltävling på Challenge 
Touren. Här har du möjlighet att anpassa 
vistelsen utifrån ditt eget behov och dina 
önskningar. Landeryd har golfpaket som 
passar alla och personalen kommer göra allt 
för att ni ska trivas.

På Landeryd finns Classic och Masters, fd 
Södra- & Norra Banan. På Classic är preci-
sionen i fokus. Det finns inte mycket plats 
för den som tror att golf bara är att slå långt. 
Banan är lite kortare och det är med avsikt. 
Det är inte lättare utan bara mer spännande 
och kan vara mycket roligare. 

Masters är egentligen tre banor i en. Den 
skiftar från ett vänligt parkområde in i ett 
skotskt hedlandskap och fortsätter in i svensk 
skog med ekdungar och berg runt hålen. 
Avslutningen går i ett öppet parklandskap 

mot klubbhuset. Från backtee håller banan 
mästerskapsmått och från klubbtee är den 
ett utmärkt test på ditt handicap. Här 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 Links har etablerat sig som en av 
Östergötlands mest omtalade och uppskat-
tade golfbanor. Intresset för banan, boendet, 
relaxen, restaurangen och olika evenemang 
är på topp. Läget är underbart i en av Öst-

LANDERYD 
GOLF EXPERIENCE
– en klubb, tre anläggningar, fyra banor
Landeryd 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.

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.landeryd.se/gast/golfpaket-boende

Antal hål 54, samt en korthålsbana
Driving Range  3 st varav 1 är Trackman 

Range
Boende  ja 
Husbilsparkering   ja, 6
Spa/Gym ja, med bubbelbad
Restaurang ja, med uteservering mot   
  18:e green
Kiosk ja, 3 
Golfbilar ja, 24
Golfvagnar ja, 90
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja, 2

013-362 250
vesterby@landeryd.se
www.landeryd.se

LANDERYDLANDERYD 
GOLF EXPERIENCE
– en klubb, tre anläggningar, fyra banor

ergötlands 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 konferens-
gäster. Terrassen mot 18:e green är en un-

derbar 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.

2022 färdigställdes det en Trackman Range 
på Landeryd, en året runt range. Här kan 
medlemmar och gäster träna och få direkt 
feedback på sina slag samt spela olika banor. 
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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 fullt utrustat 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. 

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 
samt den populära golfveckan veckan 30.

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 (18+9)
Boende ja, 10 st 4-bäddsstugor
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  ja, 12
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

FINSPÅNGS GOLFKLUBB
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Slottshotellet erbjuder en stilfull och his-
torisk miljö i premiumrummen och sviterna. 
Flygelrummen är något enklare men samt-
liga gäster har tillgång till Slottets alla salong-
er, sällskapsrum, bibliotek med biljardbord 
och utsikt över vatten och blånande skogar. 

Sammanlagt finns här 18 dubbelrum med 
36 bäddar, en lodgevilla med 8 bäddar, ställ-
platser vid golfbanans klubbhus och en gäst-
hamn vid Slottet. 

Varje hål på den vackra park- och skogsba-
nan har en omväxlande karaktär tack vare 
den skiftande naturen. 18-håls banan är lätt 
promenerad och anses nu vara en av Öster-
götlands bästa. 

Många oförglömliga stunder har anknytning 
till mat och dryck. Här skapas måltidsupp-
levelser utöver det vanliga, helt i klass med 
Slottets anrika historia och miljö. 

Under golf högsäsongen har moderna Ebba 
Grips Bistro i golfbanans klubbhus öppet 
dagligen.

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

MAURITZBERG

ÖSTERGÖTLAND

MAURITZBERG
– SLOTT OCH GOLF
Ett sagolikt Slott vid havet. En kunglig övernattning. En golfrunda i 
vacker natur. En oförglömlig middag eller fest. Vad mer behöver du för 
en lyckad golfvistelse med partnern eller golfvännerna? 

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

Antal hål  18
Boende  ja, golfpaket i Slott och 

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

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

MAURITZBERG SLOTT

GOLFPAKET
För bästa pris, boka på boka.mauritzberg.se

GREENFEE
För bästa pris, boka och betala på MinGolf.
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VISBY GOLFKLUBB

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

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

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

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

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

VISBY GK 
- 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 2020-23
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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Gumbalde Resort ligger beläget i Stånga på 
sydöstra Gotland och erbjuder en nyreno-
verad 18-hålsbana designad av Pierre Fulke 
– en av Sveriges bästa banarkitekter. Visionen 
bakom projektet var att skapa golfglädje och 
en spelvänlig bana för alla sinnen. Golfbanan 
bjuder på en fantastisk mix av hål, bra kva-
lité och som är utmanande och utvecklande 
för alla.
 
Den är kul! Det ska vara roligt att spela golf 
här och man ska vilja spela igen och igen och 
igen, säger Pierre Fulke, banarkitet.
 
Gumbalde är levande och avkopplande plats 
inbäddad i en vacker och lantlig gårdsmiljö 

med anor från 1600-talet. Flera hål ligger i 
direkt anslutning till resortens hjärta, som 
skapar en familjär mötesplats med en skön 
känsla av trivsamhet. Här hittar du ett nyre-
noverat hotell, gårdskrog, golfshop, konfe-
renslokal och aktiveter som cykel och padel.
 
Avsluta golfrundan på bästa sätt med något 
gott i glaset och en god bit mat på Gårdskro-
gens uteservering med perfekt solläge. Här 
njuter du tillsammans med dina golfvänner 
med utsikt över den vackra golfbana, dammen 
och Stånga kyrka. Att njuta mer av golfrun-
dan borde vara en självklarhet.
 
Här finns allt du behöver – och lite till.

GUMBALDE GOLF RESORT

GOTLAND

GOLFGLÄDJE I GOTLANDSIDYLL 
på Gumbalde Resort
När lantligt lugn möter en energirik atmosfär, är det lätt att glömma  
att omvärlden existerar. 40 minuter från kullerstenarna i Visby, hittar  
du en riktig golfpärla i äkta Gotlandsidyll – Gumbalde Golf.  
En totalupplevelse med golfglädje, god mat och hotell. 

Visste du att!
Just här på denna mark avgjordes 
Stångaspelen, gutarnas egen olympiad, 
mellan åren 1924 och 1949. Idag arrangeras 
Stångaspelen på Stangmalmen, bara ett 
stenkast från Gumbalde Resort, varje år 
den andra helgen i juli. 

Antal hål  18
Boende  ja, Gumbalde Resort Hotell
Husbilsparkering ja
Bastu  ja
Restaurang ja, med anor från 1600 talet
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Padel ja
Cykling ja
Vandring ja

0498-482880
bokning@gumbalde.se
info@gumbalde.se
www.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 GOLFKLUBB

Slite 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 ge-
mytlig 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, har nu delvis byggts om och fått ett 
än mer intressant spelupplägg, ritad och 
föryngrad av Christian Lundin. De stora 
snabba greenerna är ännu kvar och det har 
tillkommit en del sand och vatten. Banan 
har blivit, om möjligt, ännu mer utmanande. 
Alla golfspelare oavsett handicap och ålder 

kan njuta av spel på en av de bästa anlägg-
ningarna på Gotland.

SLITE GK 
– när golf är som bäst
Slites golfbana byggdes 1990 med Peter Nordwall som arkitekt 
och kännetecknas av hans klassiska rumskänsla för varje hål och 
de stora snabba greenerna.

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 spelar du golf i en avslappnad och 
trivsam miljö, full av bygdens gemensamma 
historia. Området är dessutom rikt på både 
flora och fauna samt fornlämningar från en 
svunnen tid. 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 ”Närs-
ka” upplevelsen med en välsmakande måltid 
på Restaurang Fransan. 

– Vi får mycket uppskattningar för den av-
slappnade atmosfären och är också angeläg-
na att erbjuda ett värdskap där alla skall bli 
sedda och hörda. Dessutom har vi stort fokus 
på hållbarhet med allt från återvinning till 
energieffektivitet då det är allas plikt för ett 
fungerande samhälle nu och i framtiden, 
säger klubbchef Micke Ogestad.

Det nära läget till Östersjön skapar optima-
la förutsättningar för en lång golfsäsong och 
endast enstaka frostnätter hindrar från att 
spela golf på årets alla dagar. De olika golf-
säsongerna 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 fridlysta or-
kidéer som växer vilt längs banan. En okto-
berrond 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 
– med fokus på hållbarhet och värdskap
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, större stuga och  

ett antal mindre
Husvagnsparkering ja, med el
Spa/gym Bastu
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

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 frukostbuffé och greenfee.

Från 1 115 kr per person.

Avser del i dubbelrum, greenfee på 
Katrineholms GK och vår uppskattade
hotellfrukost.

BEST WESTERN HOTEL STATT

SÖRMLAND

KATRINEHOLMS GOLFKLUBB 
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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 vistelse 
på Kallfors komplett.

Tidigare har man visat att banan håller för 
tävlingar på den svenska touren. Spelytorna 
och kringytorna sköts med perfektion, design 
mässigt finns flera hål med höga poäng i 
kategorin risk och belöning”. Under 2022 
lyftes Kallfors nivå ytterligare med helt re-
noverade greener på 18-hålsbanan som fick 
högsta betyg i undersökningar. Under 2023 
genomgår 9-hålsbanan samma renovering 
som förväntas öppna i juni. 

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 
parkliknande 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, Brasserie Vidby-
näs, kan du stilla din hunger med olika 
kulinariska matupplevelser. För att ytterligare 
höja intrycket för medlemmar och gäster 
öppnades under 2022 ett helt renoverat 
klubbhus, restaurang och relaxavdelning.

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

 GOLF SOUTH STHLM

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

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

NYKÖPINGS GK
– bo bekvämt endast 50 meter 
från första tee
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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
• 3-rätters middag

Golfpaket på Strand Golf Resort
från 1 395 kronor per person

• Logi i dubbelrum
• Frukost

Söndag-Torsdag 1 650 kr. per pers.
Fredag-Lördag 1 850 kr. per pers.

GOLFPAKET 1 

Greenfee x 1 • Dubbelrum 1 natt
3-rätters middag • Frukost

GOLFPAKET 2

Greenfee x 2 • Dubbelrum 2 nätter
3-rätters middag x 2 • Frukost x 2
Söndag-Tordag 3 250 kr. per pers.
Fredag-Lördag 3 700 kr. per pers.

Extra greenfee mån-tors 400 kr. fre 450 kr. lör-sön 500 kr. Tillägg i enkelrum 350 kr. Röda dagar = helgpris
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HANINGE GOLFKLUBB

Antal hål 18+9
Boende  ja  
Husbilsparkering   j a
Restaurang j a, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar j a
Golfvagnar j a
Golfshop j a
Studio j a

08-500 32850
info@haningegk.se
www.haningegk.se

STOCKHOLM

HANINGE GK 2.0
– på väg mot comeback som mästerskapsbana
I slutet av juli 2022 invigdes första 
etappen av Haninge GK:s ambitiö-
sa renovering då gul slinga var 
spelklar efter ombyggnad signerad 
den välrenommerade golfbanear-
kitekten Christian Lundin.

– Responsen från medlemmar och gäster 
har varit helt fantastisk. Alla är så nöjda och 
imponerande av den nyöppnade slingan, 
säger Patrik Engwall, vd på Haninge GK.

Om vi backar bandet till 90-talet rådde 
golfboom i Sverige. Haninge GK tillhörde 
en av många relativt nya banor och höjde sig 
då en hel del över mängden. Att banan hade 
mästerskapsstatus rådde inget tvivel om – sju 
år i rad arrangerade klubben Europatour-
tävlingar för damer. Bland vinnarna fanns 
bland annat Liselotte Neumann, Helen Al-
fredsson och Annika Sörenstam.

Åren gick och som för de flesta banor drab-
bades Haninge av ålderskrämpor. Det yttrade 
sig bland annat i problem med bevattnings-

anläggningen, där man varje år fick lägga 
stora pengar på reparationer.

Runt 2015 kom klubben till insikt att en 
renovering var angelägen. När Patrik Engvall 
tillträdde som vd 2017 bromsade han proces-
sen något för att inte göra någon halvmesyr. 

En ambition växte fram att skapa södra 
Stockholms bästa golfanläggning. Den vik-
tigaste delen i ambitionen var att göra banan 
till en bättre medlemsklubb. Banan ska bli 
mer rättvis för alla kategorier golfare. En del 
i det är att varje hål ska ha fem olika tees, 
vilket gör att främre tee kommer att mäta  
4 295 meter mot tidigare 5 125.

– Vi har även förhoppningar att på nytt 
arrangera större tävlingar på klubben i fram-
tiden, med fördel på damsidan precis som 
på 90-talet, berättar Patrik Engvall.

Hösten 2020 hade klubben gjort sitt val av 
arkitekt och den som fick förtroendet var 
Christian Lundin som har varit delaktig i 
flera av de största golfprojekten i Skandina-
vien på senare år. 

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med 
röd slinga och det arbetet förväntas vara klart 
till sommaren 2023. När de båda slingorna 
är färdiga kommer dessa skapa det som blir 
Haninge GK:s 18-hålsbana vilket komplet-
teras med den blå slingan som blir en egen 
niohålsbana. Den som väntar på något gott…
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STOCKHOLM

TÄBY GOLFKLUBB
– en pärla vid Vallentunasjöns västra strand 

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

Banan är ritad av Nils Sköld och byggdes 
under åren 1969–1972. Hans ambition var 
att skapa banan helt efter naturen och vi fick 
en kuperad, vacker och karaktärsfull bana. 
Banan är inte speciellt lång men den ställer 
stora krav på att spelaren kan planera sin 
golf. 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 

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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Sollentuna Golfklubb är en välskött och 
naturskön parkbana med ett av Stockholms 
absolut bästa lägen, endast 15 minuter norr 
om centrala Stockholm. Golfbanan är snabb-
spelad där du lätt hittar bollarna. Under 2023 
är klubben en av arrangörsklubbarna i golfens 
SM-vecka.

På anläggningen finns även restaurang, 
konferensrum och stor driving range, där 
10 st av utslagsplatserna är under tak med 
belysning, värme och Toptracer-skärmar.

SOLLENTUNA GOLFKLUBB

Antal hål 18 + 6 korthål
Boende  Finns ej på anläggningen, 

närmaste hotell är Scandic 
Upplands Väsby

Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 12 st
Golfvagnar ja
Golfshop ja, ansluten till Golfstore
Driving range  ja, 10 platser under tak. 18  

platser ute

08-594 709 90
sollentunagk@sollentunagk.se
www.sollentunagk.se

STOCKHOLM

SOLLENTUNA GOLFKLUBB
- med Toptracer-range
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Klubben satsar stenhårt på att utveckla båda anläggningarna till toppdestinationer. Mellan 2008
och 2022 har Nordea Tour/Nordic GolfTour spelats på Söderby tio gånger och banan har fått
otroligt fina vitsord av både amatörer och professionella spelare. Klubben har även arrangerat 
2 tävlingar på damernas Europatour LETAS samt Europatouren för Handigolf vid tre tillfällen. 
På rangen finner Du en Toptracer anläggning för att kunna maximera din träning

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 course-

golfshoppar, som ingår i GolfStorekedjan.
Under de senaste åren har Söderby utökat 
med ett flertal nyheter, här hittar du en studio 
för custom fitting samt en inomhushall och 
ett stort gym för att utveckla vinter träningen. 
2019 öppnades här Sveriges enda Taylor-
Made 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-
erades en mycket uppskattad LETAS tävling 
på Edenhof som också var Match-SM för 
damer samt en mycket lyckad SM final för 
Herrar 60. Inom anläggningen finns också 
en mycket fin 9-hålsbana där alla som vill 
kan få prova på att spela golf, även utan grönt 
kort. För närspelsträningen finns en stor 
puttinggreen och ett nytt närspelsområde. 
2015 arrangerades både JSM slag och Skol-

SM på Edenhof. Här finner du också ett 
komplett klubbhus, med bra restaurang, shop 
och 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 2023
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: Se hemsidan för aktuella priser 
beroende på datum.

Under vissa tider erbjuds ”Röda avgångar”
med specialpriser!

Visste du att!
Söderby Golf AB ägs och drivs
av 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

018-100 200
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, 15
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

018-100 200
ulf.pettersson@golfuppsala.se
www.golfuppsala.se

EDENHOF GOLF
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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
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
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SUCCÉN ÄR TILLBAKA 
– Arboga 12.0

VÄSTMANLAND

Long Stay!
EN TREVLIGARE 

Boka din golfresa på www.eastongolf.se eller ring 040 - 94 75 00 eller 08 - 641 77 00
• GOLF | GLÄDJE | GEMENSKAP •

ARBOGA GOLFKLUBB
Missa inte!
Se alla  event på hemsidan. 

Antal hål  18, samt en korthålsbana
Boende   ja, både egna stugor och 

paket med närliggande hotell
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

info@arbogagk.se
www.arbogagk.se
IG: arbogagk
FB: Arboga Golfklubb

Fjolårets succé är tillbaka. Den 12:e augusti kan du och dina vänner 
åter spela Arboga GK’s supersnabba greener i eventet Arboga 12.0.  
Ta chansen att spela greener i samma hastighet som proffsen på  
PGA-touren. Under dagen arrangeras dessutom utmaningar och event  
för att förgylla din upplevelse.

Om Arboga GK
Strax utanför Arboga centrum hittar du 
park- och skogsbanan med de täta, jämna 
och snabba brunvensgreenerna. De senaste 
två åren har 14 teeytor byggts om och ett 
gediget renoveringsarbete har utförts i recep-
tion och restaurang. Dessutom har golfbils-
flottan ytterligare.

Prisvärda Golfpaket för er som inte vill 
kompromissa
I deras tre stugor bor ni prisvärt intill första 
tee och i golfpaketet ingår alltid heldagsgreen-
fee samt frukost och lunch i den trevliga 
restaurangen. Läs mer på hemsidan. Det finns 
även åtta ställplatser med el. Fyra av dessa 
renoverades helt under 2022 med konstgräs-
tomter på varje plats.

SUCCÉN ÄR TILLBAKA 
– Arboga 12.0
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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 gol-
faren, såväl proffs som amatör. 

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

För fem år sedan skapades målbilden ”Pro-
jekt parken” och resultatet ger nu en dimen-
sion till spelet där hela banan ser välvårdad 
och inbjudande ut. Med flera alternativa 
banlängder, ruff med kortare klipphöjd, 
färre hinder i spel för dem med lite högre 
handicap ger snittspelarna en möjlighet att 
spela en runda som känns riktigt rolig. Risk 
and reward är annars det banan är mest känd 
för, för dem som har lite mod och slaglängd.

Surahammars GK erbjuder mycket mer än
bara golf. Här finns – utöver golfen gratis 
korthålsbana och footgolf, mountainbike-
slingor och padelbanor. Dessutom finns här 
en välsorterad golfshop, så du behöver inte 
till storstaden för att fylla på bagen och 
garderoben.

I centrum av anläggningen finns ställplatser 
som är fullbokade under helgerna, så det 
gäller att vara ute i god tid med sin bokning. 
Detta är en anläggning som hänger med i 
tiden med familjär charm där kärnan är 
passionen för golf!

”Sist men inte minst är vi jättestolta  
över vår restaurang. 2023 återkommer  
Fam. Hirvonen. De kommer att servera 
luncher och à la carte av allra högsta klass. 
Hemlagat, husmanskost och veggie-fusion. 
Det är unikt för en mindre golfklubb på 
landet!”  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. 31
Se Tävlingsprogram på hemsidan

Antal hål 18 hål + 6 st korthål
Ställplatser  10 st 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

VÄSTMANLAND

”Att vara en attraktiv  
golfbana där varje enskild 
golfare ska känna sig inspirerad 
av vår banas utmaningar, är 
viktig för oss.”
Säger Maria Pennerborn, klubbchef 
på Surahammars GK.
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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

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

Söderhamns GK är en skogs- och parkbana 
i vacker natur vid Hälsingekusten mellan 
Gävle och Hudiksvall, bara två timmars bilre-
sa från Stockholm. Att spela på denna välsköt-
ta golfbana är alltid en härlig utmaning samt 
en trevlig promenad i natursköna omgivning-
ar. 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.

HÄLSINGLAND

DALARNA

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

SÖDERHAMNS GOLFKLUBB
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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 Sveriges 
vackraste fairways, en utmanande och om-
växlande 18-hålsbana där strategiska utslag 

kan vara bättre än att slå långt.
– Idrefjällens golfbana har 

få medlemmar och där-
med mestadels green-
fee-gäster, berättar 
Anna Wickberg som 
är huvudansvarig för 

golfbanans verksamhet. 
Vår bana 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 akti-
viteter som gör upplevelsen ännu bättre. 

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

ringsleder. I samhället Idre några kilometer 
bort finns affärer och restauranger.

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.

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 
golfbana. Banan som är med på Svensk Golfs topp 50-lista över Sveriges bästa banor har fjällvyer och milsvid 
utsikt, omväxlande terräng och en och annan ren. Här erbjuds ett golfäventyr som du sent ska glömma.

DALARNA

Anna Wickberg, 
huvudansvarig 
för golfbanans 
verksamhet. 
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Speciell prägel
Golfsäsongen på Idrefjällen är förhållandevis 
kort. Gästerna brukar komma runt midsom-
mar och banan håller öppet till mitten 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 blir grön och fin tidigt 
men det kan hända 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 greenkeeper som med enkla medel 
skapar konst och sätter sin egen prägel på 
omgivningen. Till exempel har några sten-
bumlingar fått renhorn så att de liknar vi-
lande djur och en stege på en trädstam leder 
upp till en liten utkarvad dörr. 

Erbjudanden och faciliteter
Vid Idrefjällens golfbana finns 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 individ-

anpassat träningskoncept för bättre spel, mer 
glädje och en längre golfkarriär. Från golf-
banan 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 dessutom 
20% rabatt på greenfee. Är det trångt i bilen 
när hela familjen ska med på resan så finns 
golfutrustning att hyra.

Hotellbygge vid hål 1
Förra året inleddes markarbetet till Idre North 
Park hotell som byggs precis vid banan.  
– Vi räknar med att till sommaren 2025 
kommer våra golfande gäster att kunna boka 
en härlig hotellvistelse precis vid banan be-
rättar Anna Wickberg. Hotellet kommer att 
ligga precis där första tee 1 låg tidigare vilket 
innebär att hål 1 har fått en ny karaktär och 
blivit lite kortare. 

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  
– golf på hög nivå!

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. 

25% rabatt på greenfee vid 
bokning. 

Restaurang ja
Kafé ja
Golfbilar ja
Golfshop  ja
Golfutrustning ja, finns att hyra och att köpa

Tel: 070- 266 2335
golf@idrefjall.se
Hemsida: www.idregolf.se
Facebook: www.facebook.com/idregolf
Instagram: www.instagram.com/idrefjallensgk

IDREFJÄLLS GOLFKLUBB
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GOLFPÄRLOR I ALGARVE
ALGARVEKUSTEN är ett Mekka för oss svenska golfare som vill 
förlänga golfsäsongen till exempel med en Longstayvistelse på en 
eller flera månader. Du flyger till Faro och inom två till sex mil 
därifrån finns ett antal destinationer där du kan ha din bas. 
Området delas upp i västra, centrala och östra Algarve och totalt 
finns det ett drygt 20-tal anläggningar som kan klassas som 
Premium. Flera av dessa har mer än 18 hål. 

I VILAMOURAOMRÅDET I centrala Algarve ligger 
toppbanorna som på ett pärlband. Hela 12 högklassiga 
18-hålsbanor finns inom 20 minuters bilresa. Där bjuds bland 
annat på en av världens mest fotograferade golfvyer – Vale do 
Lobos 16:e hål.  Där finns också Quinta do Lago med 54 hål, 
varav South Course rankas som #1 i Europa av World Golf 
Awards.

UPPE I BERGEN – bara en kort bilresa från Vilamoura/Faro 
– finns en läcker ”rookie”: Ombria Resort som öppnas i april 
2022. Kom ihåg var ni hörde talas om Ombria för första gången.

LITE LÄNGRE ÖSTERUT mot spanska gränsen finns 
flera toppbanor däribland Quinta da Ria och Monte Rei. 
Den sistnämnda är designad av Jack Nicklaus och rankas 
som Portugals bästa bana av leadingcourses.com.

DET FÖRMODLIGEN MEST svensktäta området är västra 
Algarve där du kan bo i till exempel Portimao eller Lagos. 
Härifrån har du ett 10-tal toppbanor på pendlingsavstånd.

Jag tillbringade fem härliga veckor i Algarve under januari/februari 2023.
Jag begav mig dit med erfarenheten att det numera funkar bra att jobba på 
distans. Föresatsen var att jobba effektivt med videomöten med svenska 
kontakter fyra dagar/vecka och återstående tid spela golf varvat med lite 
sightseeing. Det blev 12 rundor och också trevliga kontakter/möten med 
klubbarnas managers som gav bra respons på inviten att medverka i  
Golfpärlor 2023/Best of Algarve. Pär Fischerström

AlgArve
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Längs Algarvekusten ligger verkligen golfbanorna som ett 
pärlband längs den ofta dramatiska kustremsan. När hösten 
kommer och golfsäsongen lider mot sitt slut i Sverige söker sig 
många till varmare breddgrader och då är Algarve ofta ett 
förstahandsval. Här finns egentligen alla kategorier av golfbanor 
längs kusten. Vilamoura är Algarves golfcentrum med ett flertal 
golfbanor och en mysig marina. Tittar man endast på ranking 
så är Jack Nicklaus mästerverk Monte Rei den bästa golfbanan 
men alla har sin egen favorit. För den som vill bo i direkt an-
slutning till golfbanan så finns det ett flertal olika alternativ, ett 
av de populäraste är 36-hålsanläggningen Robinson Club som 
ligger på gränsen till Spanien. Vi erbjuder även resor till klassiker 
som Penina Golf Resort och nyare anläggningar som den Trent 
Jones-designade Palmares Golf. På Algarve finns det något för 
alla smaker.

       Läs mer på www.outofbounds.se

Atlantisk havsbris, högklassig golf och en rik historia. Algarvekus-
ten har det mesta för en lyckad longstay-resa. På härliga Marina Club 
utanför Lagos får du ett resmål som i stort sett har allt. Under din 
vistelse får du spela banorna Espiche, Alamos, Morgado, Palmares 
Ocean Living & Golf och Salgados.   

Ett annat alternativ är att spela Quinta da Ria, Quinta da Cima och 
Quinta do Vale och i stället bo strandnära med havsutsikt på Hotel 
Dunamar.  
 
Utöver golfen finns det en mängd utflyktsmål att besöka i området 
och i och med att hyrbil alltid ingår på våra long stay-resor är möj-
ligheterna många. Att titta på de så kända klippformationerna längs 
kusten är till exempel ett måste. Att strosa runt inne i Faros pittores-
ka stränder är ett annat. Staden är dessutom full av kyrkor och kate-
draler som alla bär på en historia värd att berätta.  
 
– Vi har alltid Eastonvärd på plats för att ta hand om våra gäster och 
ge en vistelse med golf, glädje och gemenskap. Värden är garanten 
för en oförglömlig resa och denna anordnar bland annat middagar, 
tävlingar, mingel och utflykter.   
– Vår erfarenhet med 30 år i branschen gör 
det tryggt att resa med oss, säger Mattias 
Wistrand vd på Easton Golf.

Out OF bOunds
undERbaR GoLf LänGs aLGaRvEkustEn

Sveriges ledande arrangör av Mid och Long Stay golfresor har 
flera prisvärda resmål på Algarvekusten, alltid med full service 
och golf på ditt val bland 7 olika golfbanor. Kom när du vill, 
stanna så länge du önskar!

Läs mer på www.sunbirdie.se

EAstOn GOLF
ERbjudER LonGstay i aLGaRvE

Läs mer på www.eastongolf.se

Quinta da Ria

sunbiRdiE
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Bara några minuter från kusten och staden 
Lagos i den vackra och mindre turistiska 
delen av Algarve, ligger Espiche Golf. Det är 
en golfanläggning som tar fördel av att den 
ligger i ett naturreservat och där golfsporten 
utövas med respekt för den omgivande naturen.  
 
Espiche Golf erbjuder en fantastisk golfupp-
levelse i en vacker och naturlig miljö. Banar-
kitekten Peter Saurman designade banan för 
att låta den integreras på ett harmoniskt sätt 
med det omgivande landskapet. När det 

gäller underhåll och skötsel tar man stor 
hänsyn till att bevara det naturliga ekosyste-
met i det unika naturreservatet.

Banan som har 18 hål med par 72  är kuperad 
och utmanande. Dess dammar, bäckar och 
vegetation berikar och främjar den biologis-
ka mångfalden. 

Vyerna över fält och vingårdar är magiska 
och i fonden reser sig de vackra Monchique-
bergen.

EsPICHE GOLF
- äkta GoLf I västRa aLGaRvE

Frostig morgon
Jag hade bokat möte med Ana som är 
Sales and Marketing Manager. på Espiche 
kl 9. När jag körde från kusten upp mot 
bergen där resorten ligger pendlade tem-
peraturen mellan -1 och 2 grader. Det var 
inte ett moln på himlen och jag förstod 
att det skulle vara markfrost. 

Jag funderade på om mitt dagsprogram 
skulle hålla. Jag hade starttid 9.48 men 
skulle bara spela 9 hål då jag hade ett 
lunchmöte på en annan golfresort som 
väntade. Mötet blev allt annat än frostigt. 
Tvärtom, precis som alla andra jag möt-
te under mina fem veckor var Ana gäst-
vänlig och trevlig. Medan vi hade mötet 
checkade ett tyskt par in och det visade 
sig att de hade starttiden före mig. Då 
mannen hade shorts började jag förstå 
att frosten inte skulle vara något problem. 

Temperaturen blev snabbt tvåsiffrig och 
jag kunde njuta av den vackra och lätt 
kuperade banan. Jag hade blivit tipsad av 
en svensk vän att vara sparsam med dri-
vern från tee då i princip allt utanför 
fairway innebar bortslagen boll. Jag lyd-
de inte hans råd och alla drivar låg mitt i 
fairway. Dock slog jag bort två bollar. Ett 
inspel med järn 4:an skickade jag ut 15 
meter till höger och utslaget på 8:an då 
jag skulle spela safe med hybriden skick-
ade jag 25 meter till vänster. Båda bollar-
na försvann i de snåriga buskarna. 

När jag kommer tillbaka nästa år ska jag 
avsätta tid för att spela alla 18 hålen…

Mer information om  
Espiche Golf på  

www.espichegolf.pt

Pärs inspel

AlgArveBest of
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Mästerskapsbanan Boavista har två helt 
skilda karaktärer. Banan börjar med en sling-
rande sluttning upp till högsta punkten på 
hål 9 där du bör stanna för att njuta av en 
hänförande utsikt över Atlanten. På hål 6-8 
har du största svårigheterna då en ravin ska 
passeras fram och tillbaka. Signaturhålet är 
hål 6 som är ett korthål. Ta gärna en klubba 
extra då det är bättre att vara lång än kort.

Andra nio går mest nerför och omges av 
vattenhinder, bildsköna broar och trädgårdar. 

När du är på 18:e hålet har du oftast publik 
som sitter på terrassen vid klubbhusomårdet.
Anläggningen har också mycket bra tränings-
ytor, bland annat närspelsområde med tre 
greener där du kan träna puttning, inspel och 
bunkerslag.

Den trevliga staden Lagos är ett populärt 
svenskläger och vill du prova Long Stay-boende 
finns gott om bra boendealternativ på Boavista 
Golf & Spa. På resorten finns bland annat 
restauranger och en härlig Spa-anläggning. 

bOAVIstA GOLF & sPA
- mEd hisnandE utsiktER övER atLantEn

sverigekänningar
På Boavista blev det inget spel den här 
gången pga tidsbrist. Däremot ett trevligt 
möte med manager Hugo Pinheiro som 
varit i Sverige ett flertal gånger och vi 
konstaterade att vi har flera gemensamma 
bekanta. Via Micke Andersson på Sun-
Birdie har de mycket gäster från Sverige 
på Long Stay-vistelser.

Jag hade fått tips om de bästa fotospotsen 
och fick låna en buggy för sightseeing 
runt Boavista.

Tog en tur till 6:an som är signaturhålet. 
Ett korthål över en ravin och kraftigt 
uppför efter ravinen och sista biten upp 
mot greenen. Dessutom en stenmur som 
kan ställa till det om utslaget är aningen 
för kort. 

Nästa år ska jag definitivt spela Boavista 
– och då kommer jag ta en klubba extra 
på 6:an.

Mer information om  
Boavista Golf på  

www.boavistaresort.pt

Pärs inspel

AlgArveBest of
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Pinta och Gramacho 
– två av Algarves mest 
besökta banor
Gramacho är den äldre av banorna som 
byggdes från början med nio hål och stora 
greener så att det gick att spela 18 hål från 
alternativa tees. Senare förädlades banan och 
idag är det kustens mest frekventerade bana 
med 18 hål och par 72. Stora böljande greener 
och många dubbelgreener, oftast mycket bra 
speed, så var försiktig. Banan är inte lång på 
scorekortet men spelas i praktiken längre då
många greener är upphöjda och klubbvalet 
blir en utmaning. Under många år har Gra-
macho varit kvalbana till Europatouren för 
seniors.  Men låter inte avskräckas av proff-
sen , då banan spelas lika utmanade och med 
behållning av amatörer.

Pinta är tvillingbanan till Gramacho. Pinta 
kom till senare och blev sedemera senior-
tourens avslutningsbana för kvalet till tour-
en. Båda banorna är en aning kuperade men 
man går utan problem. Pinta med Par 71 är 

inte heller lång på scorekortet men spelas 
längre i praktiken. Hål 18 är ett vackert par 
5-hål har en sevärdhet när man närmar sig 
greenen. Ett flera tusen år gammalt olivträd 
intill fairway med tillhörande läsvärd info 
på en skylt.

I anslutning till Pinta finns också en golfa-
kademi med kvalitetsbollar, matt-och gräs-
tee samt en bra pitch- och puttinggreen. 
Många PGA pro´s förlägger sin träning här.
Pinta och Gramacho har trevliga klubbhus 

med bra restaurang och trevlig personal. 
Anläggningen är bland de bättre på kusten.

Vila Sol 
- en park och skogsbana
Många känner nog till denna bana på papp-
ret. I Sverige gick under flera år en klubb-
tävling vid namn ”Vila Sol Challenge” som 
många klubbar hakade på. Första pris var 
bland annat en resa till just Vila Sol. Banan 

PEstAnA – siktAR HöGt

AlgArveBest of

Nära Portimao ligger Alvor och Carvoeiro med fem golfbanor inom 20 minuter. Banorna som ägs 
av hotelljätten Pestana är mycket populära resortbanor av hög kvalitet.

Gramacho

Pinta
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med par 72 ligger i Vilamoura-området och 
är kanske den mest kända och populära re-
sortbanan med 27 hål. Den har mycket fin 
kondition, är lång och utmanande och ganska 
svår. Men den spelas med behållning om man 
spelar den främre teen. Banan påminner en 
del om Tylösand med varje hål för sig och 
fairway kantad av pinjéträd. Klubbhuset och 
omgivningen är magnifika med en stor res-
taurang och uteterrass vid 18:e hålet. Arkitekt 
är Donald Steel som också ligger bakom en 
av Barsebäcks banor.

Silves  
- en doldis i ny kostym
Detta är kanske den bana som mest liknar 
våra banor på hemmaplan. Den är grön och 
i mycket fin kondition. Layouten är mer 
”svensk” än de övriga men som till stora 

delar ändå följer naturen. Även här har kva-
let till seniortouren spelats. Med ett nytt 
klubbhus och en delvis ändrad bansträckning 
har par 70-banan Silves blivit en favorit bland 
golfspelarna på kusten.

Alto i centrum  
av Alvor
Alto är en av de äldre banorna på kusten. En 
trevlig bana, smal och normalt med mycket 
snabba greener samt fint klubbhus med ser-
vicevänlig personal.

Banan är utlagd av den berömde Henry 
Cotton och detta är hans andra skapelse efter 
Penina. Banan passar alla kategorier. Långs-
lående får dock passa sig med drivern då 
långa slag inte alltid belönas. Men har du bra 
närspel kan det här vara något för dig. 

gramacho & vila sol 
En viss ringrostighet
Det var min första vecka av fem i Algar-
ve och jag hade inte slagit ett golfslag 
sedan mitten på oktober. Det kliade i 
fingrarna när jag fick chans att spela med 
Benkts, Leffes och Tomas gäng från Long-
stay Golf Algarve. Scenen var Gramacho 
som jag hade hört mycket gott om innan. 
Jag hamnade i en 4-boll med bland annat 
två duktiga danskar – Kim och Peter – som 
gästspelar emellanåt på den svenska se-
niortouren. Det blev en rond med myck-
et gemyt, både danskt och portugisiskt. 
Visserligen var jag ringrostig så scoren 
blev inte den bästa. Men bollträffen fanns 
där och vare sig banan eller sällskapet 
gjorde mig besviken. Det läckraste hålet 
i mitt tycke var #17, en kort par 4:a med 
vatten som kunde sluka för långa utslag 
eller för korta inspel.

Ny LGA-träff
Två veckor senare blev det reunion med 
Longstay Golf Algarve. Den här gången 
på Vila Sol – en klassisk bana i Vilamou-
ra. Mina  spelkamrater var Hasse och 
Björn som båda är stamgäster hos LGA.
Utmärkande för Vila Sol är pinjeträden 
med sina breda trädkronor som gjorde 
att fairways bitvis kändes läskigt smala. 
Men man hittade alltid bollen och den 
rutinerade golfaren kan säkert manövre-
ra bollen i rätt riktning med hjälp av låga 
punchslag med eller utan skruv.

Vår 18-hålsslinga för dagen bestod av 
19-27 + 1-9. Det fanns många fina hål. 
En form av Amen Corner var hål 1-3 där 
man normalt börjar. Tre tuffa och utma-
nande par 4:or där man absolut inte ska 
misströsta om man är tre eller fyra över par.

Pärs inspel
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Pinjeträden på Vila Sol i en pardans. Tony 
Irwing skulle inte vara imponerad över 
foot arbetet. Den som förstår förstår.

Silves

Vila Sol 
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Pestana – med hotell över hela världen
Pestana är ett av Portugal största 
bolag och det är privatägt med 
huvudkontor på Madeira/Funchal.

På Algarvekusten kan man bo utmärkt i 
flera Pestanaägda hotell och lägenheter, 
speciellt i västra Algarve.

Inte långt från Faro och flygplatsen  når man 
på ca 40 minuter alla Pestanas anläggningar.
når man snarast ii Alvor.

Pestana Alvor Atlantico är ett klassiskt 
lägenhetshotell som ligger utmed en av de 
bästa stränderna i Algarve. Bra design smak-
fullt inredda och funktionella lägenheter. 
Pentry med micro, kyl/frys och bra utrusta-
de med husgeråd samt WiFi i alla rum. Alla 
lägenheter har balkong med sittgrupp och 

varierande havsutsikt. Hotellet ligger nära 
centrum och på gångavstånd från Alvors 
stadskärna.

Bo nära golfbanorna
På Pinta/Gramacho bor du nära golfen. Här 
bor man bäst i lägenheter och villor som 
lämpar sig för både större sällskap och för 
en familj på fyra. Boendet är mycket bra med 
fullt utrustade kök, tvätt- och diskmaskin. 
Det finns också tillgång till pool och gym 
samt WiFi. Med bil når du inom 5-10 mi-
nuter flera restauranger. Allra närmast ligger 
golfrestaurangen på Gramacho.

Pestana Gramacho Residences
Utmed fairway på Gramachos hål 8 ligger 
ett helt nytt och renoverat lägenhetshotell.
Hotellet är 4-stjärnigt och erbjuder flera 

varianter på boende till exempel studios med 
ett eller två sovrum. Det finns ett bra gym 
och en stor utomhuspool. Hotellet passar 
bra för såväl Longstay som Shortstay och det 
ligger i nära anslutning till byarna Carvoeiro 
och Ferragudo med mycket bra restauranger.

Palm Gardens med marklägenheter
Palm Gardens ligger nära den lilla byn Car-
voiero med många restauranger och uteliv. 
Här finns lägenheter i marknivå med ute-
platser som ger möjlighet till frukost i det 
gröna. Det är nära till stranden och havet 
och på området finns pool, gym och biblio-
tek. Det går att välja boende i studios en 
eller två rums lägenheter, alla välutrustade 
med disk- och tvättmaskin samt WiFi. Gol-
fbanorna Pinta och Gramacho ligger på 15 
minuters avstånd. 

Learn more about 
Pestana at 

www.pestanagolf.com

Pestana Carvoeiro

AlgArveBest of

medBo i villa pool vid golfbanan!
www.portugolf.se/golfganget
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medBo i villa pool vid golfbanan!
www.portugolf.se/golfganget
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South Course är kronjuvelen på Quinta do 
Lago. När banan byggdes 1974 var den först 
i Algarve med att få amerikanska influencer 
när det gäller layout och konstruktion av 
greener, tees och bunkrar. Den blev snabbt 
populär bland såväl amatör- som proffsgol-
fare och är utsedd till Europas och Portugals 
bästa bana av The World Golf Awards 2022. 
Vid åtta tillfällen har South Course stått värd 
för Portuguese Open. Banrekordet innehas 
av Colin Montgomerie med 63 slag och hans 
omdöme blev då att 17 av hålen är fantastis-
ka och ett är aningen tveksamt. När South 
Course skulle renoveras 2020 förbättrades 
alla spelytor medan den tidigare layouten 
ändrades ytterst varsamt, förutom hål 8 där 
Montgomeries synpunkter hörsammades.

På North Course belönas välplacerade utslag 
då många av hålen är dog-legs. Banan håller 
samma höga klass som South Course och 

kännetecknas av ondulerade greener, strate-
giskt placerade bunkrar och vattenhinder. 

Senaste tillskottet är Laranjal som byggdes 
i en tidigare apelsinlund (därav namnet). 
Laranjal öppnades 2009 och är kanske Algar-
ves mest charmiga och bildsköna anläggning.
Förutom de tre banorna finns andra facilite-
ter som till exempel Paul McGinley Golf 
Academy och sydeuropas enda TaylorMade 
Performance Centre.

The Campus och Magnolia Hotel
På senare år har utbudet kompletterats med 
The Campus som erbjuder multisportaktivi-
teter som till exempel gym, tennis, padel och 
cykel samt ett vattencenter.

Boutiquehotellet The Magnolia Hotel erbjud-
er möjlighet att uppleva den lyxiga livsstilen 
på Quinta do Lago till överkomliga priser.

QuIntA dO LAGO
- maGnifik 54-håLsanLäGGninG

tHE bEst OF tHE bEst
Det dröjde tre veckor av min vistelse i 
Algarve innan jag besökte Vilamoura 
första gången.

Det var en lördag och jag hade inga mö-
ten eller golfspel inbokade. I stället blev 
det sightseeing/studiebesök för hela slan-
ten. Jag hade hört att det fanns hela 12 
stycken 18-hålsbanor inom 20 minuters 
bilresa och i princip alla kunde klassas 
som Premium. Jag tvivlade en aning på 
att det kunde stämma, men efter några 
timmar tvivlade jag inte längre.

”Smycket” som höjde sig över mängden 
var Quinta do Lago med tre 18-hålsbanor 
varav South Course är högst rankad. The 
Best of the Best.

Direkt på måndagen sökte jag deras 
manager Mario Vitario och lyckades få 
ett trevligt möte med honom några dagar 
senare. Alla tre banor var hårt bokade 
framförallt av engelska gäster, men jag 
träffade även på några svenskar. Mario 
lyckade dock hitta en starttid år mig på 
South Course. Det blev en fantastisk em 
med en bana i bästa skick, underbara vyer 
och likaså underbart väder. Jag blev in-
spirerad och förutom en plump i proto-
kollet spelade jag min bästa golf. Jag hade 
7-8 heta birdiechanser varav två resulte-
rade. 

Vad som också är bra att North Course 
och Laranjal står kvar på min Bucket List 
att utforska nästa år. För självklart kom-
mer jag tillbaka…

Mer information om  
Quinta Do Lago på  

www.quintadolago.com

Pärs inspel
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din svenska mäklare
i portugal

Köpa eller sälja bostad?

kontakta vårt team idag för en professionell,
säker och smidig fastighetsaffär

välkommen hem!

algarve@skandiamaklarna.com ÷ +351 911 015 315 or +46 708 254 600
www.skandiamaklarna.se/portugal

Vi har tusentals 
drömhem till salu!
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I april 2023 öppnar en helt ny resort upp för 
golfspel. Uppe i bergen i centrala Algarve, 
bara 30 minuter från flygplatsen i Faro är 
Ombria Resort belägen. Här är det fokus på 
eco-living och hållbarhet.

Banan har faktiskt stått klar i flera år, men 
man har valt att vänta med den officiella 
öppningen till nu för att resorten med klubb-
hus, 5-stjärnigt hotell och andra lyxiga boen-
den ska vara tillräckligt klara. 

Bakom utvecklingen av projektet står det 
finska familjeägda företaget Pontos Group 
och för driften av resorten står amerikanska 

Viceroy Hotel Group. Efterfrågan på att in-
vestera i lägenheter är riktigt bra

Ombria Resort kommer att drivas av ett eget 
energisystem med jordvärme och solceller för 
att reglera värme och kyla i bostäderna samt 
uppvärmning av kranvatten och swimming-
pools. Även golfbanan är högklassig och har 
hållbarhetsprofil. Här har naturen integrerats 
helt i spelupplevelsen för att ge en mångsidig 
utmaning och miljö. Banan med par 71 sling-
rar sig mellan forntida träd och bäckar. Lay-
outen är rolig och utmanande med tees på 
olika nivåer, smala fairways, många naturliga 
hinder och generösa men ondulerade greener.

OmbRiA REsORt
- ny och håLLbaR

Uppe i bergen
I oktober 2022 när jag hade bestämt mig 
för att åka till Algarve i januari/februari 
började jag maila managers på de bästa 
golfanläggningarna längs Algarvekusten 
för att boka möten. Den första som sva-
rade och bejakade var Salvador Macedo, 
manager för två olika golfresorts i västra 
Algarve. I december när jag skulle avise-
ra min ankomst var han inte kvar i sin 
roll utan jag fick nya kontakter.

När jag väl var på plats var det många 
som pratade om en helt ny anläggning: 
Ombria Resort, belägen uppe i bergen 
20-30 minuter från Vilamoura/Faro. Jag 
hade hört att anläggningen skulle öppna 
i april, gjorde research och konstaterade 
att nyrekryterad manager var en viss 
Salvador.

Jag fick till ett bra möte och han visade 
mig runt. Det visade sig att banan har 
stått klar i 3 år, men man har valt att 
vänta med den officiella öppningen tills 
resorten med hotell och klubbhus är 
tillräckligt färdigbyggda. Jag pejlade med 
Salvador om det var möjligt att få spela 
banan och han välkomnade mig till 9 hål 
dagen efter vårt möte. De enda som har 
fått spela tidigare är ett fåtal VIP-gäster 
samt spekulanter på hus- eller lägenhets-
köp. Och jag blev lite extra stolt när Sal-
vador berättade att jag var den allra första 
svensken som peggade upp. Detta blev 
ett minne för livet och jag iträder mig 
gärna rollen som ambassadör för Ombria 
Resort. 

Mer information om  
Ombria Golf på  

www.ombria.com

Pärs inspel
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Dom Pedro Hotels & Golf Collection i  
Vilamoura äger och driver en av de största 
portföljerna med golfbanor i Europa.

I portföljen finns fem 18-hålsbanor, däribland 
Victoria Course som är en mästerskapsbana 
designad av Arnold Palmer och spelplats för 
Portugal Masters på DP Tour (fd Europatour-
en) varje år sedan 2007. Banan mäter 6 651 
meter från Palmer-tees och kännetecknas av 
böljande fairways som bitvis inramas av oliv- 
och mandelträd. Dessutom finns många 
dammar som ligger strategiskt och som det 
gäller att försöka undvika.

Alldeles intill Victoria ligger Millenium 
Course som öppnade år 2000. Banan är rela-
tivt öppen förutom hål 3-7 som har pinjeträd 
som inramar hålen.

Laguna Course som delar klubbhus med 
Millenium har linkskaraktär med många 
vattenhinder och få träd. Från klubbhuset på 
Pinhal Course bjuds en enastående panora-

mautsikt över banan som måste upplevas. 
Banan har parkkaraktär med många fairways 
inramade av pinjeträd. Dammar och bäckar 
kommer i spel på fem av hålen.

I hjärtat av Vilamoura ligger ”Den gamla 
damen” – Old Course. Här garanteras en 
minnesvärd upplevelse. Den gamla banan där 
många av hålen inramas av pinjeträd är var-
samt renoverad för att bibehålla karaktären. 
Som kontrast till det gamla finns ett attraktivt 
nytt klubbhus. 

Dom Pedro har också tre hotell som alla 
ligger centralt i Vilamoura och varifrån det 
ingår fri transfer till golfbanorna. Dom Pedro 
Vilamoura är det största hotellet som ligger 
alldeles intill casinot. Dom Pedro Marina är 
ett boutiquehotell med utsikt över marinan. 
På Dom Pedro Portobelo bor man i stora 
studios med havsutsikt. Missa inte att uppleva 
allt annat Vilamoura har att erbjuda i form 
av restauranger, stränder, marina och casino.

dOm PEdRO VILAmOuRA
- 90 håL och tRE hotELL

vilamoUra  
i gryningen
Vid min andra sejour i Vilamoura träf-
fade jag Joao Carlota som är fd spelare på 
Europatouren och Challenge Tour, nu-
mera Sales Manager på Dom Pedro Hotels 
& Golf Collection. Han gav mig ett wild 
card att spela Millenium Course morgo-
nen efter. Som motprestation skulle jag 
göra ”sociala medier” om Victoria Cour-
se. Vädret var perfekt för skymningsbilder 
men jag var lite sen och hade klent med 
batteri i min iPhone. Var i alla fall på plats 
och fick låna en buggy med tips om de 
bästa fotospotsen. Det blev inte helt lyck-
at. Fick mer bilder på de mäktiga storkar-
na som häckar runt banan, speciellt på 
första 9, än på själva banan.

Checkade in på Dom Pedro Vilamoura, 
hittade en trevlig asiatisk restaurang i 
Marinan och ställde sedan klockan på 
tidig väckning. Min starttid på Millenium 
var 9.00 och min tanke var att göra en ny 
fotosession på Victoria innan det. Det var 
nollgradigt och rejäl morgonfrost, men 
ljuset var sagolikt…och iPhonen var 
fulladdad. Storkarna var lika morgonpig-
ga som mig och det blev schyssta bilder 
och sociala medier.  

Hastade mig sedan vidare till Millenium 
där jag var först ut på banan för dagen. 
Hade ambitionen att spela två bollar och 
började rätt bra. Men sedan tappade jag 
fokus på golfspelet delvis på grund av att 
jag hade större fokus på fotograferandet. 
Övergick till att spela en boll och njuta 
av stunden i ensamhet på en av Vilamou-
ras alla Premiumbanor.Mer information på www.dompedrogolf.com

Pärs inspel
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När du befinner dig i det högt 
belägna klubbhuset ser du gräns-
floden Guadiana och bron där 
Spanien tar vid på andra sidan. 

Du ser också nästan hela första nio och även 
10:an som är banans signaturhål. När Bal-
lesteros designade sina banor ville han gär-
na ha in några S-formade detaljer som ett 
signum för Seve. På Quinta do Vale finns 
det dels en S-formad bunker på just 10:an. 
Dessutom en S-formad green på hål 15.
Banan har mästerskapskaraktär och består 
av sex par 3:or, sex par 4:or och sex par 5:or. 

Första nio ligger i en dalgång och är relativt 
flacka men på andra nio går det både upp 
och ner. Det finns många knepiga dogleghål 
med stort inslag av risk and reward, speciellt 
hål 17 som är en par 5:a. Om du vågar kan 
du skära av doglegen genom att sikta rejält 
till vänster. Landningsytan är inte den störs-
ta men om du lyckas har du bara ett järn 
kvar och sedan förhoppningsvis en eagleputt. 

På Quinta da Ria ligger inte ett 
grässtrå fel. Det märker du redan 
på första tee, klippningen är 
nästan som en green i Sverige. 

Det första intrycket kommer förstärkas allt 
eftersom. Finishen finns i alla detaljer från 
fairway-ytor till wasteområden och greener 
med bästa rullen. Lägg till de fantastiska 
vyerna över Atlanten som du ser första 
gången redan på 2:an. När du är framme vid 
12:an har du i princip Atlanten som sido-
vattenhinder. 

Är du utanför fairway så hittar du alltid 
bollarna, såvida de inte fångats av någon av 
de sex stora dammarna som påverkar spelet 
och tvingar dig till strategiska val. Det till-
sammans med att den är flack och lättgång-
en gör Quinta da Ria till den perfekta re-
sortbanan. 

QuintA dO VALE
- En baLLEstERosskapELsE

QuIntA dA RIA
- mEd fantastiska atLantvyER

golFtoUr till QUinta x 3
Under min andra vecka i Algarve tog jag 
med min gamle golfkompis Åke på en tre-
dagarstour till östra Algarve. Vi hade ambi-
tiösa planer och förutom möten med bland 
annat Mario och Frederico (managers på 
”Quinta x 3”) skulle vi klämma in 72 håls 
golfspel under de tre dagarna. Första dagen 
kom vi till Quinta do Vale som är en Balles-
terosdesignad skapelse alldeles nära den 
spanska gränsen. Det blev en trevlig runda 
på en intressant bana. Seve sätter ofta ett 
signum på sina banor. Signaturhålet på do 
Vale är 10:an som är en slingrig par 5:a. Om 
utslaget är något för mycket till höger ham-
nar man ofelbart i den S-formade (S som i 
Seve) drygt 40 meter långa bunkern. 

Där hamnade jag och mitt första bunkerslag 
slog jag bara 35 meter i stället för planerade 
110. Då fick jag ju äran att slå ytterligare ett 
slag från S-bunkern. Också ett sätt att hedra 
Seve och jag fick kämpa för att komma undan 
med en doublebogey. Revanschen kom på 
12:an som också är ett par 5-hål. En super-
drive mitt i fairway följda jag upp med en 
superspoon. Jag trodde inte den skulle nå 
green då det var kraftigt uppför på slutet men 
det var hårt i backen och bollen hade bra 
med topspinn. När vi kom fram låg den 
prydligt bara sex meter från hål. Jag var grymt 
sugen på årets första eagle men lyckades med 
nöd och näppe tvåputta för en birdie.

Pärs inspel
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www.quintadovalegolf.com

www.quintadaria.com
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Quinta de Cima och Quinta da Ria 
ligger alldeles intill varandra.

De Cima har mer mästerskapskaraktär än 
da Ria. Efter den inledande par 5:an som är 
bred och inbjudande blir banan tuffare allt 
eftersom med flera par 4:or, varav vissa med 
dogleg, som utmanar lite extra. Till den 
spännande och utmanande karaktären bidrar 
också greenområden som är väl inbunkrade 
samt mängder av gamla, knotiga och ihåliga 
olivträd. Det finns också en gigantisk apels-
inlund till höger om 13:e hålet där självplock 
för eget husbehov lär vara tillåten.

QuIntA dE CImA
- LitE RåaRE och tuffaRE än 
systERbanan da Ria

dHm GOLF
DHM står för Discovery Hotel Management 
och i gruppen ingår 19 hotell och sex golf-
banor inklusive Quinta do Vale, Quinta da 
Ria och Quinta de Cima. Tre av hotellen är 
belägna längs Algarvekusten och om du 
spelar en eller flera av Quinta-banorna kan 
du med fördel bo på Boutique-hotellet Praia 
Verde, beläget mindre än 10 minuter med 
bil från de tre banorna. 

masterpiece x 2  
och föRmodLiGEn sista  
GånGEn vi spELadE 36 håL(?)

Efter spelet på Quinta do Vale checkade vi 
in på hotellet som trots att det var i mitten 
av januari var nästan fullbokat. Allt var all 
inclusive. Åke och jag blev tjenis med såväl 
bar- som restaurangchefen. Dag 2 på touren 
hade vi tee off på da Ria redan klockan 8.00 
för att hinna med 36 hål. För att spara våra 
kroppar nyttjade vi buggy och vi var först ut 
på banan. Första 9 gick på 1h 20m vilket 
ställde till det för startern som släppte ut 
tyska 4-bollar även på 10:an. Vi fick dock till 
en smidig genomgång men valde sedan att 
dra ned på tempot och i stället njuta av 
baknians sanslöst sköna vyer över sidovat-
tenhindret (Atlanten!).

Da Ria var i makalöst bra skick. En detalj 
var tees där klipphöjden oftast brukar vara 
8 mm. Här uppskattade vi klipphöjden till 5 
mm. Att jämföras med 3 mm som är vanligt 
på greener.

Efter en stärkande lunch var det dags att ta 
sig an do Vale. Också ett stycke masterpiece 
visade det sig men lite tuffare med flera långa 
och utmanande par 4:or. Vi gjorde dock ett 
klokt drag genom att spela blå tee. På 12:e tee 
fick vi vänta på framförvarande men det 
gjorde inte så mycket då det låg en gigantisk 
apelsinlund intill. I spelet ingick att det var 
fritt fram att förse sig vilket vi gjorde. Garan-
terat de färskaste apelsiner vi har inmundigat.

Den andra kvällen i baren/restaurangen blev 
lite lugnare än den första. Vi var nöjda att 
lyckats ha tagit oss runt 36 hål och konsta-
terade att det mycket väl kan ha varit sista 
gången under våra 60-åriga (Åke) respekti-
ve 50-åriga golfkarriärer vi gjorde det. I så 
fall en värdig slutpunkt. Konstaterade vi 
belåtet och skålade för det.

Pärs inspel

www.quintadaria.com

www.dhmportugal.com
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Om inte Monte Rei redan står på din Bucket List borde den 
snarast göra det. Det är den värd. Med råge.

Om du tar dig till Monte Rei i östra Algarve en liten bit från kusten och upp i 
bergen får du en upplevelse både på och utanför banan. Deras gästfrihet är om-
talad och den börjar redan på parkeringen. Efter avslutad runda finns mycket att 
njuta av i klubbhuset och restaurangen. Och vill du bo över för att spela flera 
dagar finns lyxiga boenden för alla smaker.

När du så småningom peggar upp på första tee på North Course lär din njutning 
tillta för varje hål du avverkar på Jack Nicklaus första mästerverk i Portugal. I 
princip varje hål kan göra anspråk på att vara signaturhål med traditionell mått-
stock. Frågan är om inte hål 13 är ”the signature hole”? Eller är det hål 18? Eller 
3:an? Därom tvistar de lärda.

Att det är många som uppskattar Monte Rei bekräftas av deras position på 
ranking listorna. 11 år i rad är den framröstad som bästa bana i Portugal av  
leadingcourses.com. Dessutom som #4 i ”Continental Europe”.

När det finns en ”North Course” förväntar man sig även en ”South Course”. 
Faktum är att den är ritad och projekterad av Jack Nicklaus men ännu inte byggd. 
Den som väntar på något gott…

mOntE REI
- dEsiGnad av jack nickLaus

hospitality 2.0 
Att Monte Rei är en bana i allra högsta divisionen 
visste jag innan jag kom dit. Jag hade även en aning 
om att deras gästvänlighet är något extraordinärt.

Åke och jag kom åkande på den pampiga infarten 
och stannade utanför det likaså pampiga klubbhuset. 
På tre röda sekunder stod två personer på tå. Den 
ena för att ta hand om våra bagar som placerades på 
en buggy. Den andra tog bilnycklarna och sedan såg 
vi inte Volvon förrän sex timmar senare då samma 
person gjorde om proceduren fast tvärtom.

Efter incheckning och uppvärmning på rangen (även 
den pampig förstås) var det dags för tee off på den 
Jack Nicklaus-designade banan. Då hade vi fått säll-
skap av Matti och Jocke och som vanligt var det 
Matti som gjorde upp spelform och betten.

Sedan fick vi fyra timmar som nästan blev en reli-
giös upplevelse. Tack vare 12 minuter mellan start-
tiderna var det ytterst sällan vi såg andra spelare. Vi 
hade fått rådet att ladda upp med bollar för det 
brukar försvinna en del då 11 av hålen har vatten. 
Jag spelade nästan min bästa golf och på 18:e tee sa 
jag till spelkamraterna att jag hade spelat samma boll 
hela rundan. Men det fick jag nästan äta upp. Den 
avslutande par 5:an har vatten längs hela högersidan 
och jag ville ju hålla bollen torr. Råkade därför dra 
andraslaget alldeles för mycket till vänster och trod-
de att bollen var borta. Men den hittades och jag 
chippade ut den för ett fjärdeslag från 100 meter över 
vattnet. La upp wedgeslaget fem meter till vänster 
och sänkte putten. Enkelt par. Och Åke och jag vann 
betten.

Efter rundan blev våra klubbor tvättade men vi 
avböjde puts av skorna. Till vinst ölen fick vi en prat-
stund med Neil Turley som är PGA-tränare. Han 
berättade bland annat om den enorma skogsbranden 
för 5 år sedan som sånär slukade klubbhuset och 
försenade byggandet av ytterligare en 18-hålsbana. 
Men nu ska spaden snart i backen och inom några 
år är den nya banan färdig för spel. Även den designad 
av Jack Nicklaus.

Pärs inspel

Mer information om  
Monte Rei Golf & Country club på  

www.monterei.com
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PENINA HOTEL & GOLF RESORT, ALGARVE

Penina Hotel & Golf Resort är en 5-stjärnig klassiker med stil 
och elegans utbredd på hela 360 hektar. Bakgården känns 
som en enorm trädgård där mästerskapsbanan, ritad av den 
trefaldige British Open-mästaren Sir Henry Cotton, är 
anläggningens hjärta!

VECKORESA FR. 15 495 SEK/PERS.

MORGADO GOLF & COUNTRY CLUB, ALGARVE

Morgado Golf & Country Club ligger i ett naturskönt område 
ca 10 km från Portimao. Att inte ligga direkt vid den mer bebyg-
gda kusten har sina fördelar i att resorten har två fina18-håls-
banor, bra träningsanläggning och ett fyrstjärnigt hotell direkt 
vid banorna – dessutom till ett högst rimligt pris!

VECKORESA FR. 12 495 SEK/PERS.

DOM PEDRO MARINA VILAMOURA, ALGARVE

Mitt på den soliga Algarvekusten och bara 25 km från Faros 
flygplats har hamnstaden Vilamoura alla ingredienser för en 
riktigt lyckad golfresa. Bland andra har Dom Pedro Golf sina 
fem banor inom 10 minuter och från utvalda hotell har de en fri 
shuttle. Ett av dem är deras egna Dom Pedro Marina Hotel.

VECKORESA FR. 19 995 SEK/PERS.

ROBINSON CLUB, ALGARVE

Alldeles vid havet, inte långt ifrån Tavira på östra Algarvekusten, 
ligger denna förnämliga 36-hålsanläggning. Banorna Quinta 
da Ria och Quinta de Cima slingrar sig runt det alldeles utmärkta 
golfhotellet Robinson Club där du bor och kan njuta av din
all-inclusive.

VECKORESA FR. 22 995 SEK/PERS.

BOKA ÅRETS BÄSTA 

GOLFRESA TILL ALGARVE!

BOKA PÅ OUTOFBOUNDS.SE • 08-519 303 02
LÄS MER OM RESMÅLEN OCH MÅNGA FLER HÄRLIGA GOLFUPPLEVELSER.
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N I K O N  S P O R T  O P T I C S

Välj en Nikon COOLSHOT laseravståndsmätare som partner på golfbanan.  STABILIZED-modellerna ger en 
stabil bild genom att de kompenserar för ostadig hand och andra miljöfaktorer. Det är lätt att hitta målet 
– bara att låsa vid målet och spela. Mätarna är tillåtna att använda i tävlingssammanhang, men – när du 
spelar på fritiden – kan du också välja kompensering för uppförs-/nedförsbackar vilket hjälper dig att välja 
rätt klubba och bemästra banan som aldrig förr.

Upptäck hur vår NYA Nikon COOLSHOT laseravståndsmätare kan förbättra ditt spel på www.nikon.se/golf

Ge ditt spel 
en fördel.
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