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Svenska Golfpärlor publiceras en gång 
om året av Provisa Sverige AB. Citera 

oss gärna, men ange alltid källan.

Henrik Lenngren
SKRIBENT
Henrik är frilansjournalist och en nolla. Åtminstone i 
handicapkolumnen. Men i vägskälet skriver han hellre 
ett drivande reportage än driver greenen på par 4-hål.
Vad har du för relation till svensk golf?

”Med en sving präglad av vinterrost och tokiga 
hookar är jag från ett utomstående perspektiv i stort 
behov av en lektion. I verkligheten struntar jag dock i 
pedagogiken och spelar hellre på känsla… 

Allra helst ger jag mig ut på en roadtrip till Skåne 
och Barsebäck och ser ut över den sjunkande solen som 
dalar bakom den 17: e greenen över Öresund, bortom 
Danmark. Det är vid tillfällen som dessa som jag alltid 
nyper mig i armen.”

Emma Hanquist
ILLUSTRATÖR
Med vår Emma tillämpar vi principen ”it doesn’t always 
take one to know one.” Hur skulle vi annars kunna 
överse med att hon svär i vår kyrka:

“Jag har ingen personlig relation till svensk golf då jag 
är urusel på alla sporter med tillhyggen, men vad jag vet 
är den i världsklass!”

Ja, det kanske skulle vara för att hon är förbaskat bra 
på att rita då.
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INVESTERINGAR Handsken är kastad.

09……….…Läsartävling 
VINNARSKALLAR Vi bjussar på åtta 
golfweekends.

10-35……… Det bästa av det bästa 
SVENSKA GOLFPÄRLOR Din guide till 
våra golfpärlor.

På svenskagolfparlor.se tar du del av 
säsongens golf såväl som tidigare
artiklar och arkiv. 

Grönklädda toppar, platta fält och livliga vattenhål. Sveriges golfbanor är lika skiftande 
som de är välkomnande. I år har vi mer noga än någonsin sett över Moder Sveas kullar och 
bunkrar för att ta reda på vad som egentligen sätter henne på golfkartan.

Vi har gått under par vid Västsveriges högsta vattenfall och Valleråns naturreservat på 
Lysegårdens USGA-greener. Vi har tagit husbilen till Skinnarebo, Sveriges bästa camping- och 
golfställe, för att slippa bo längre än ett utslag från skogsbanan. 

Vi har färdats på E6: an – och med Pågatågen – för att kunna bevisa hur ”sekundära” 
städer som till exempelvis Häljarp med Öresunds GK, är stora destinationer helt i sig själva. 
Vi har också besökt Rya och doppat tårna i vattnet intill Öresund samtidigt som vi blickat ut 
över Danmark och funderat på var i Helsingborg vi skall vila våra trötta golfben, innan den 
småländska landsvägen lett oss till Tranås – och ett storslaget sjöhål vid Svartån vid Norraby 
Krog. Efter maten, när vi dumpat ungarna på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, beger vi 
oss till Tobo GK och Fredensborgs Herrgård för lite ytterligare golf och en välbehövlig vila. 

Och efter allt detta, och mer därtill, drar vi oss norrut och till en av Sveriges vackraste 
banor – Idrefjällens GK, där den svenska vildmarken kräver minst ett par av våra golfdagar.

Men det här är bara en bråkdel av allt vi har gjort inför årets säsong. Så vad väntar du på? 
Börja njut av dina Svenska Golfpärlor.

Cindy Ahrnewald

MEDVERKANDE

PÅ RESA GENOM SVERIGE Golfpärlor2011

Svenska



golfhäftet
Golfhäftet ger dig möjligheten att spela på 330 golfbanor i 

Sverige, Danmark, Norge och Tyskland till halv greenfee. Du 

betalar endast 450:- för Golfhäftet, vilket betyder att du redan 

efter 2-3 rundor sparar pengar. Spela några av Nordens bästa 

banor till halv greenfee i sommar — köp Golfhäftet 2011.

golfhäftet
trophy

Delta i någon av våra 50 st trevliga golftävlingar under namnet 

Golfhäftet Trophy. Vi vill erbjuda dig en tävlingsupplevelse utöver 

det vanliga. På samtliga tävlingar får du ett trevligt startkit och 

prisbordet är väl tilltaget. Bland vinsterna finns t.ex. resor med 

Golf Plaisir till Buenavista på Teneriffa och Lykia Links i Turkiet.
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Anmäl dig idag via golf.se eller på respektive 
klubb. Med reservation för ändringar, så håll  
dig uppdaterad via www.mygolftour.se

Ta golfen till nästa dimension
Hickorystickor har ersatts av förlåtande titanklubbor och golfbollar av trä har bytts ut mot fabriksskinande motsvarigheter 
med dimples. Det senaste seklet har golfens utrustningsmarknad genomgått en revolution. Att några svenska innovatörer nu 
väljer att satsa på digitala scorekort och live-leaderboard får därmed anses ligga rätt i tiden.

Text: Henrik Lenngren
Illustration: Emma Hanquist

MyGolfTours tävlingar spelas i en så kallad tvåmanna Texas scramble. 
”Du vågar spela ut och chansa på ett helt annat sätt än i andra spelformer. Samtidigt 
måste man vara taktisk och kanske inte alltid ta det bästa utslaget. Det gäller att ha 
sina val kvar på slutet. Båda spelarna bidrar till resultatet”, menar Lars Sundström.

– Golfen måste förnya sig om den ska fortsätta 
vara attraktiv för framtidens golfare. I vilken 
annan idrott tävlar du mot över 100 spelare i fyra 
timmar utan att veta hur du ligger till?

Lars Sundström är en av initiativtagarna till My-
GolfTour – det företag som lanserade det digitala 
scorekortet redan 2007, och helt övertygad om att 
golfaren får en bättre, roligare och mer spännande 
golfupplevelse med den senaste tekniken.

–Slutresultaten kommer snabbt både för de 
som arrangerar tävlingen och för golfaren som 
alltid räknar rätt. Samtidigt får golfaren fullt 
ansvar för sin score, istället för att den stressade 
stackare som måste mata in resultatet för hand 
i GIT. Jag menar hur svårt är det inte att tyda 
handskrivna scorekort?

Det verkar som om det finns fler som delar 
Lars Sundströms åsikt. I år använder sig svensk 
tävlingsgolfs flaggskepp – Nordea Tour – av 
livescoring, och produkten kommer dessutom att 
bli en given snackis på MyGolfTours egen tour 
med 30-32 tävlingar på programmet.

– Det ger en helt ny dimension till tävlandet 
när du som golfare vet hur du ligger till jämfört 
med de andra i tävlingen och kan ha en intern 
tävling i tävlingen med dem som du känner. 

MYGOLFTOUR MARKNADSFÖR SIG 
som ”tävlingen med puls”. Här är det tänkt att 
deltagarna ska känna spänning och just puls inför 
det faktum att man kan följa tävlingen live ute på 
banan, och via Internet. 

Hur viktigt är det att en arrangerad tävling 
sticker ut och inte blir profillös? 

– Mycket viktigt. I dag pratas det om att 
tävlandet minskar, både när det gäller företags- 
tävlingar och klubbtävlingar. En anledning kan 
vara att tävlingarna är ganska lika och händelselösa. 
Tillsammans med klubbarna skapar vi en roligare 
och mer offensiv tävling. Förhoppningen är 
såklart att få fler att tävla i golf, på sin bana, ”på 
riktigt”, säger Lars.

Hur mycket krut bör man lägga på kring- 
evenemangen?

– Man ska lägga krutet på rätt saker. Det ska 
kännas att det är en seriös tävling med tydliga 
instruktioner. Sen är det ju alltid trevligt att 
kunna fånga upp golfarna efter tävlingen så att 
de blir kvar på klubben. En arena med servering, 
musik, scoring area och annat runt det 18: e hålet 
kan vara ett sätt.

Vilka framtidsvisioner drivs ni av, när det gäller 
touren i sig? 

– Visionen är att skapa en progressiv och rolig 
tävling, tillsammans med våra klubbar, där golfarna 
vill delta. Givetvis välkomnar vi fler klubbar för 
att kunna täcka större delar av landet – alla bör 
kunna få möjligheten att nå nästa golfdimension, 
avslutar Lars Sundström.

SPELSCHEMA                                      2011
Datum Bana  Läs mer på
16/4	 Rönnebäck	 	 sid	12	 	
1/5	 Skinnarebo	 	 sid	22	 	
7/5	 Varberg	 	 sid	18
14/5	 Öresund	 	 sid	11
15/5	 S:t	Arild	 	
22/5	 Sundsta	 	 	 	
28/5	 Tomelilla	 	 	
5/6	 Lysegården	 	 sid	19
11/6	 Vidbynäs	 	
12/6	 Österåker	 	 sid	28
19/6	 Araslöv	 	 	 	
29/6	 Uppsala	 	 	
1/7	 Brollsta	 	 sid	29
2/7	 Österhaninge	 	
3/7	 Säter	 	 	
9/7	 Sand	 	 sid	20
13/7	 Linköping	 	 	 	
13/7	 Söderby	 	 	 	
19/7	 Finspång	 	 sid	24	 	
21/7	 Norrköping	 	 	
22/7	 Söderåsen	 	 sid	11	
25/7	 Söderhamn	 	 	
27/7	 Västerås	 	 sid	32	 	
29/7	 Tranås	 	 sid	24	 	
30/7	 Landeryd	 	 sid	25	 	
5/8	 Salem	 	 sid	31
7/8	 Kungsängen	 	 sid	29
13/8	 Hagge	 	
14/8	 Ljusdal	 	
20/8	 Kristianstad	 	 sid	10
21/8	 Sturup	Park	&	Golf	 sid	13
28/8	 Knistad	 	 sid	17	 	
25/9	 Hammarö	 	 	



Fore vi lov?
Golfpaket på 50 hotell 
 

Hotellövernattning med greenfee
från 630 SEK per person

www.bestwestern.se
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Golfshop vs Cityshop

Lars Thonning på Golfstore
– I en golfshop får du hjälp av 
en PGA-utbildad pro som har 
bäst förutsättningar att göra en 
riktig ”Custom Fitting” där du 
får dina klubbor anpassade just 
till din fysik, sving och ditt spel. 
Dessutom görs utprovningen på 
en drivingrange där du och din 
pro kan titta på bollbanan och 

tillsammans med mätdata från 
datorer avgöra vad som är bäst 
för just dig. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi arbetar vidare med Custom 
Fitting och utvecklingen av våra 
Studios. Vi fortsätter också med 
att arbeta bort myten om att det 
är dyrare att handla av sin pro 
på klubben, vilket är helt fel. 

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Årets intressanta nyheter kom-
mer främst ifrån Titleist, Ping 
och Taylor Made. 

Lars Johansson på Dormy
– Vi har flera fördelar jämfört 
med en golfshop eller sport- 
butik. Framförallt har vi ett  
extremt brett sortiment, där  
golfaren i praktiken kan hitta 
alla produkter som finns på 
golfmarknaden. Vi tar alltid 
hem de senaste produkterna, 
även om de släpps under låg-

säsong. Vår personal brinner för 
golf och har hög kompetens. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi försöker att kontinuerligt 
utveckla och förbättra våra  
butiker och just nu jobbar vi för 
att få till en etablering i södra 
Stockholm.

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Det är svårt att lyfta fram en 
enda. En innovativ produkt är 
en Taylor Made wedge där man 
kan byta ut träffytan om den 
blir utsliten.

– varför ska jag handla oss er?

PRO_Golfparlor 2010.indd   11 10-03-30   15.39.16
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Med en lugn baksving 
kan allt hända

”Lugn baksving, lugn baksving”. Rösterna i Peter Hansons huvud är enkla 
och tydliga. Han har precis tagit plats på Celtic Manors första tee, och runt 
omkring honom hörs jublet från de åskådare som tagit plats på den häst-
skoliknande läktaren.
När han kollar över axeln ser han sin spelpartner Miguel Angel Jimenez. Trots 
att spanjoren inte ska slå ut på ettan är han likblek i ansiktet. Peter Hanson 
återgår till sitt tankemantra: ”Lugn baksving, lugn baksving”. I bakhuvudet 
finns också Joakim Haeggmans uppmuntrande ledord: ”du kommer att vara 
nervös, men det kommer de andra också att vara”.

– När jag såg bollen landa mitt i fairway drog 
jag en lättnadens suck, säger Peter Hanson, 
fyra månader senare. 

Ryder Cup-debuten ligger i dåtidens vagga, 
men är för evigt fastnaglad i minnesarkivet.

– Normalt sett när man nått ett mål så är 
man ganska nöjd, men Ryder Cup vill du spela 
igen och igen. Allt var verkligen fräckt – från 
invigningen till första utslaget till firandet efteråt. 

Och publiken var enastående. Att gå runt i 
lervälling och ösregn under fyra dagar, och 
fortfarande sjunga och heja så som de gjorde... 
Publiken hjälpte oss till den sista halva poängen, 
menar Peter.

Han har hunnit fylla 33 år nu, skåningen som 
tillsammans med Robert Karlsson och Henrik 
Stenson utgör 2011 triumvirat av golfare som 
försvarar de svenska färgerna på världsrankingen.

Text: Henrik Lenngren
Foto: Getty Images
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För tillfället är Peter 34: a på listan. En placering 
han för övrigt har extra god koll på.

– Särskilt nu när jag ligger nära det magiska 
50-strecket. Den ger dig nämligen biljetter till 
alla de största tävlingarna. För tillfället längtar 
jag enormt mycket efter att pegga upp på 
Augusta National för första gången. Jag tror att 
2011 blir året då vi får se den första manliga 
svenska Major-segraren, säger Peter.

FÖR NIO ÅR SEDAN umgicks han inte direkt 
med liknande drömmar. Snarare stod han vid 
ett dramatiskt vägskäl.

– Jag har alltid drivits av att mäta mig med 
de bästa. Under amatörtiden spelade jag mot 
Sergio Garcia, Justin Rose och Henrik Stenson, 
för att nämna några. Men som proffs var det 
ganska trögt de första åren. Helt plötsligt var 
jag inte i närheten av att vinna tävlingar. Även 
när jag tyckte att jag spelade bra slutade jag på 
20: e plats, berättar Peter.

2002 tappade han så Europatourkortet och 
misslyckades i kvalet. Han satte sig ner och 
tänkte igenom sin situation. ”Antingen får jag 
göra radikala förändringar – eller sluta.”

Ni vet hur det blev – Peter valde det första 

Peter Hansons fenomenala golfkarriär kan han delvis tacka grannarna 
i Svedala för, det var de som tog med honom till Bokskogens GK. Väl 
där väntade Janne Larsson, en putter och en avsågad järnfemma med 
lindat grepp. Som 15-åring vann Peter Föreningsbanken Cup 1993, 
och kom sedermera med i pojklandslaget samma år, som 15-åring.

spåret och har sedan dess gjort sig känd som en 
utpräglad särspelskung. Sista titeln 2010 kneps 
i – just – särspel, med Beskydys grönbeklädda 
bergsmassiv i bakgrunden.

– Jag har alltid gillat matchspel, så jag 
försöker se särspel som matchspel. Jag har haft 
marginalerna på min sida vid några tillfällen.

I det europeiska vinstregistret återfinns två 
spanska tävlingar, en tjeckisk och en svensk. 
Titeln på Arlandastad smäller högst.

– Det var väldigt speciellt. Den press och 
nervositet som uppstod där har jag inte upplevt 
vid de andra vinsterna.

De senaste fyra säsongerna har Peter bokförts 
för sjusiffriga lönebelopp i tävlingskolumnerna. 
Han känner sig ”lyckligt lottad” över att han 
kan försörja sig på sin hobby.

– Jag är nog mer en ”spara” än en ”slösa”. 
När min golfkarriär är över tror jag att vi flyttar 
tillbaka till Sverige, och då vill jag ha lite 
undanstoppat.

EFTER ATT HA VARIT Skåne, Svedala och 
Slågarp troget i många år är numera Lake Nona 
hans hemvist. Att bo där är enligt Hanson ”ett 
nödvändigt steg” för att ge sig själv chansen att 

10 UTSPEL 
Ålder:  33
Familj:  Fru Susanna, Stella 4 år, Tim 2 månader
Bor i:  Orlando, USA
Äter:  Gärna vilt
Dricker:  Rött vin
Kör:  Audi S4
TV-program:  Nyheter och dokumentärer
Läser:  Wallander och Stieg Larsson

Om något annat än golf: 
”Jag är en hängiven jägare. Under min uppväxt spelade jag golf på sommaren och jagade 
på höst och vinter, så jag har plockat upp en hel del tomhylsor. Nu när jag bor i USA 
saknar jag skogen och sammanhållningen i jaktgänget.”

Om sin tävling på Nordea Tour: 
”Jag vill ge spelarna på Nordea Tour samma chans som jag fick när jag spelade på touren. 
Det är alltid kul att kunna stötta ekonomiskt när man har möjligheten. Kan mitt bidrag 
hjälpa oss att få ut en lovande spelare på touren så har alla vunnit.”

slå sig in i den yttersta världseliten.
– Det var ett svårt beslut för mig och min 

familj att lämna Sverige, men träningsmöjlig-
heterna här är helt fantastiska. Det gör att jag 
kan vara hemma med familjen på kvällarna 
efter en träningsdag.

I år kommer han att spela tolv tävlingar 
på PGA-touren. Målsättningen är att spela in 
tillräckligt mycket pengar på dessa starter så 
att han kvalificerar sig för 2012 års tour. Han 
lyfter fram utmaningen som huvudskälet till 
satsningen.

– Jag har spelat på Europatouren i tio år. 
Det vore riktigt kul att spela i USA några år 
framöver.

Drömmålet?
– Jag har fortfarande plats för en grön kavaj 

i min garderob, flinar Peter Hanson.
Med en lugn baksving kan allt hända.

Fotnot: Vinnaren av US Masters har sedan 1959 
fått en grön kavaj.
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En sport i kris. Så har golfen marinerats i tidning-
arnas spalter de senaste åren, när redigerare passat 
på att smaska på med svarta rubriker. Klubbar 
genomlider ekonomiska blodbad och medlems-
antalen sjunker, och det är framförallt ungdomarna 
våra svenska klubbar har svårt att attrahera till sina 
banor. Efter att ha varit svingaktiva som knattar och 
juniorer slutar många att spela golf när de dyker in  
i tonårens värld.

Nu ska utvecklingen bromsas. På Österåkers 
GK gör man tillsammans med Nike allt för att be-
hålla sina nuvarande juniorer och locka till sig nya 
ungdomar. För ungdomarna är, enligt tränaren 
Peter Michols, framtidens medlemmar.

– Det är oerhört viktigt att hålla kvar så många 
tonåringar som möjligt i golfen, här finns ämnen 
till ledare! Därför erbjuder vi även de spelare 
som beslutar att inte ”satsa” på golf att fortsätta i 
träningsgrupper som fokuserar på mycket spel och 
sociala aktiviteter.
ÖSTERÅKER, SOM DRIVS av ambitionen att 

Upp till kamp
Sveriges golfklubbar har drabbats av ett ordentligt medlemsfall och tonåringarna tar till flyktvägar 
från greener och fairways. Hur får vi våra ungdomar att fortsätta packa upp golfklubborna?

vara en idrottsklubb, ger grundskoleelever upp till 
16 år chansen till fritt spel på Pay & Play-banan. 
Möjligheten dukas upp på vardagar före klockan 
14.00 under hela sommarlovet, en unik förmån i 
golfsverige.

– Ungdomar bör snabbt få chansen att komma 
ut på banan för att förstå vad golf är, ha kul och 
veta vad de ska träna på. Vi gör detta ideellt med 
förhoppningen att de också skall bli aktiva golfare 
på vår anläggning, säger Peter.

I kupén på satsningståget sitter också Nike 
Golf, som delar Österåkers värderingar.

– Vi vill inspirera ungdomar till att börja spela 
golf och det här är ett nytt och roligt sätt att golfa 
på, samtidigt som man respekterar traditionerna, 
säger Tuomas Mäki, nordisk säljchef på Nike.

– Fjolåret var en succé men förhoppningsvis 
bara början på någonting ännu större. Det råder 
inga tvivel om att golfen föryngrats och gått från 
att vara ett spel till en sport. Såklart man vill, och 
skall, ta del i det, fortsätter Tuomas.

I ÅKERSBERGA KOMMUN finns en gym-
nasieskola med idrottsinriktning. Ansvariga för 
golfverksamheten är Österåkers GK: s tränare 
Peter Michols och Martin Pettersson. Varje år 
ger klubben dessutom de 280 eleverna i årskurs 
sex till nio chansen att fritt träna och spela golf 
under 17 veckor.

– Golfgymnasieverksamheten kompletterar 
och bidrar i högsta grad till vår idrottssatsning,  
och att kunna medverka till fritt spel för ungdomar 
i kommunen – ja, det känns otroligt kul, säger 
Peter.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Alla är 
positiva förstås, även om somliga tycker att det låter 
”lite för bra för att vara sant”. 

Men sant, det är det. 
I Åkersberga har de kastat en Nike-handske. Med 

gemensamma kommunala, ideella och privata medel 
skall den stora ”Flykten” besegras.

Någon i golfsverige som känner sig manad att 
följa det goda exemplet?

Text: Henrik Lenngren
Illustration: Emma Hanquist

I Åkersberga har man en tydlig ambition: den dystra tendensen ska vändas 
– och det nu. Man gör det med locktoner som baseras på ungdomarnas 
egna premisser och ser till att underlätta för ungdomar att spela golf.
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Okej, vi har förstått; du gillar golf. Och vi gillar verkligen att du gillar golf. För vi älskar att spela golf och 
vi älskar att skriva om det. Vårt mål är därför inte enbart att få dig att vara trogen svensk golf, utan också att 

älska oss – Svenska Golfpärlor. Helst besinningslöst och nära brottsligt lojalt. 
Men ingenting är som bekant gratis. Därför tänker vi försöka köpa din kärlek med hjälp av några av 

Sveriges trevligaste golfklubbar. Tävla om åtta golfpaket – en toppenhelg där övernattning, frukost, trerät-
tersmiddag och greenfee ingår.

Nu kan man ju tycka att fina priser (även om de har en speciell avsikt) kräver en insats av rang. Men så 
jobbar inte vi. Istället tycker vi att det skall vara nästintill löjligt enkelt att vinna en grym golfhelg för två. 
Om man har ett genuint intresse för svensk golf det vill säga. Så allt du behöver göra är att läsa Svenska Golf-
pärlor noga, svara på frågorna nedan och ge en kort motivering till vad som är bäst, respektive sämst, med Svenska 
Golfpärlor 2011. (Behöver vi nämna att de bidrag som jämför med tidigare års utgåvor kommer att premieras?). 

ÅRETS VINNARSKALLAR SKA KUNNA SVARA PÅ FÖLJANDE:
1.   Vad gör Gunnar Mueller på Sturup Park Golf & Hotell?

2.   På Varbergs Golfkubb finns något de själva omnämner som ”spektakulärt”. Vad är det?
3.   Vad är Sands ”Golfotell”?

4.   På Landeryd Golfklubbs Södra Bana är något i fokus, vad?
5.   Vilket stort golfevent tar plats den 26-29 juli på tre olika banor i Nyköpingstrakten? 

6.   Hur blev den sköna, amerikanska snubben Gene Oberto frälst, enligt Idrefjällens utsago?
7.   I Åhus (Kristianstad) har de insett betydelsen av att kunna ”hygge sej”. Vad betyder det       

     i praktiken och hur tillgodoser Kristianstads GK det behovet?
8.  Vilka klubbar ingår i ”Sveriges bästas golfstad”?

9.  Motivera vad som är bäst respektive sämst med årets Svenska Golfpärlor.

2011 ÅRS VINSTER:
Golfpaket på Stora Hotellet i Jönköping med spel på Jönköpings GK, Gränna GK eller A6 GK, 
www.golfunlimited.se
Golfpaket på Marsvikens Golf & Konferens med greenfee på Nyköpings GK, www.golflust.se

Golfpaket på Sturup Park Golf, www.sturupparkgolf.se
Golfpaket på Sand Golf Club, www.sandgolfclub.se

Golfpaket på Varbergs GK, www.varbergsgk.com
Golfpaket på Vesterby, Landeryd, www.landerydsgolf.se
Golfpaket på Pernilla Wiberg Hotel med spel på Idrefjällens GK, www.idregolf.se
Golfpaket på ÅhusStrand med spel på Kristianstads GK, 7 www.kristianstadsgk.com

Ditt svar vill vi ha mejlat till tavling@provisa.se eller skickat med post. 
Vi vill ha svaret senast den 17 maj 2011. Ange gärna vilket pris du 

vill vinna.  
Postadress: Provisa Sverige AB/Svenska Golfpärlor 2011,  

Strandvägen 19, 114 56, Stockholm.

tavling@provisa.se
”Jag älskar golf.” ”Svensk golf är oslagbart.” ”Golf är mitt liv.”



Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

10

Detta förstod man redan på 1920-talet. Därför 
anlade man den första golfbanan redan då. Den 
kallas Åhus Östra och är rankad som nummer 11 
i Sverige av GolfDigest, 2010. Den andra – Åhus 
Västra – är bara sex år gammal, men redan en 
beprövad mästerskapsbana. När du slår ut på 18: e 
hålet tar du riktning på kyrktornet i byn. Banorna 
ligger nämligen i princip mitt i Åhus.

– Förutom den höga kvaliteten på våra banor 
är nog tillgänglighet nyckelordet när det kommer 
till golf hos oss, säger Mats Welff, som är klubb-
chef på Kristianstads Golfklubb.

– Våra banor är spelbara nästan hela året – vi 
hade öppna sommargreener ett antal dagar i 
början av februari och när andra åkte Vasaloppet 
spelade vi  sommargolf – och vi ligger alldeles där 
medlemmarna bor eller där gästerna kan övernatta 
och äta gott.

Det vinnande laget
Eftersom golfen för de flesta är en umgängesform 

Svenskt, skånskt vin
Visste du att Åhus har en egen vingård? Missa 
inte att prova på vinerna från Åhus Vingård.

Kristianstads Golfklubb i Åhus, Box 41, 296 21 
Åhus. För tidsbokning ring +46 44 24 76 56 
eller mejla till receptionen@kristianstadsgk.com. 
För mer information besök klubbens hemsida 
www.kristianstadsgk.com

HotelÅhusStrand, Kantarellvägen, 296 33 
Åhus. För bokning ring +46 44 28 93 00 
eller mejla till max@ahusstrand.com. För mer 
information besök hotellets hemsida 
www.ahusstrand.com

Åhus – inte bara vodka…
…och inte bara vita sandstränder eller pittoreska gator. Utan också en golfklubb – 
Kristianstads Golfklubb i Åhus – med två fantastiska 18-hålsbanor. De är byggda 
på en bädd med elva meter djup sand, vilket innebär att det aldrig blir vått och lerigt. 
Du kan spela golf i Åhus året om, så länge det är snöfritt förstås.

i goda vänners lag, så har Kristianstads Golfklubb 
insett betydelsen av att kunna ”hygge sej” med sina 
golfvänner. Möjligheterna till bra boende, utsökt 
mat och miljöer där man kan slappna av och 
diskutera dagens rond, är med andra ord viktiga.

Klubbens 19: e hål är samarbetspartnern 
HotelÅhusStrand, som också uppfyller alla dessa 
krav. För de som vill glida ut till banan på det sätt 
som anstår en vinnare så finns det gratis shuttle 
ifrån hotellet. Det finns även nybyggda golfvillor 
som passar de flesta.  Hör och häpna, man har till 
och med tänkt på att det behövs snarkfria zoner 
(enkelrum) även om man vill bo tillsammans. 

För träningsläger finns det sportmenyer och 
enklare B&B boende, och dessutom samlingsrum 
för teorigenomgångar med mera, som ju är en 
viktig del i ett träningsläger.

Kristianstads Golfklubb i Åhus tillsammans 
med HotelÅhusStrand är ett vinnande lag som 
har greenfeegästernas bästa för ögonen. Nästan 
hela året om.

SKÅNE
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Tillgängligheten är en av Öresunds stora 
tillgångar – det är lätt att komma ut på den 
öppna parkbanan som ligger vackert placerat 
nära havet mellan böljande kullar, vatten och 
trädridåer. Banans greenområden och fairways 

Söderåsens GK bildades 1996 och har sedan 
dess etablerat sig mer än väl. Under elva år stod 
klubben till exempel värd för Siab Open (senare 
NCC Open) på Challenge- och Teliatour. En av 
tourens återkommande spelare Johan Ryström 
(numera kommentator på ViaSat Sport), diggar 
banan skarpt:

– Jag gillar att spela Söderåsen. Eftersom green-
erna är så snabba är man tvungen till att vara rätt 
placerad inför sina inspel. Det var nästan alltid de 
bästa spelarna som vann Siab Open; det går inte 
att spela sig runt Söderåsen på tur.

Lite större, lite mer generös – alltid lika välkomnande
Söderåsens GK erbjuder sina golfare stora generösa 
träningsområden där både sving och närspel kan 
nötas in. Du väljer själv om du vill slå från mattor, 
gräs eller under tak med möjlighet till analys av 
svingen med hjälp av speglarnas olika vinklar. 
Drivingrangen är öppen alla dagar dygnet runt, 
med undantag för de tillfällen då den cirka tre 
timmar långa klippningen sker. 

Klubbens motto är ”man ska alltid känna sig 

31 golfbanor inom 40 minuter 
Det gör Nordvästra Skåne till världens näst 
mest golfbanetäta område – bara i Florida ligger 
banorna tätare! 

Söderåsens GK, Risekatslösavägen 81, 267 71 
Billesholm. För tidsbokning ring +46 42 733 37 
eller mejla till info@soderasensgk.se . För mer 
information besök www.soderasensgk.se

En söderns pärla
Endast 15 minuter från Helsingborg i ett naturskönt landskap på Söderåsens 
sluttningar finns en komplett golfanläggning med generösa tränings- och spel- 
möjligheter. Söderåsens GK är en upplevelse som golfare inte ska missa.

välkommen, få bästa service och ha tillgång till en 
golfanläggning i bästa kondition”. Och de lyckas 
faktiskt. Banarbetare underhåller och förbättrar 
anläggningen dagligen, både fairways och greener är 
i bästa trim. Restaurangen välkomnar alla när man 
efter en lång runda slinker in för en öl, kaffe, en aptit-
retare, lunch eller middag. Söderåsens golfklubb är en 
bra anledning att ta med sig golfbagen söderut.
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Står vinden dig bi?
Öresunds Golfklubb med greener och fairways i utmärkt kvalitet ligger vackert 
med Landskrona, Malmö och Köpenhamns skyline i horisonten. Banans karaktär 
gör att den är lika spännande för nybörjare som för den erfarne golfspelaren. Här 
blir vinden utan tvekan din tuffaste motståndare.

Här är alla gäster VIP!
Öresunds GK sätter en ära i sin service. 
Bokningsreglerna är mycket gästfria och man 
kan enkelt boka stora sällskap och/eller lång tid 
i förväg. 

Öresunds Golfklubb, Barsebäcksvägen 70, 261 
72 Hjälarp. För att boka golfpaket ring +46 418 
455 455 eller mejla till kansli@oresundsgk.se. 
För mer information besök 
www.oresundsgk.se

håller absolut högsta klass, men det är ö-hålet 
som kommer att få svingen att skaka. Golfhålet 
är en perfekt replika av en av världens mest 
fotograferade hål – hål 17 på TPC Sawgrass i 
Florida.

Här lever fortfarande spontangolfen
Banan må vara trixig och utmanande och  
härligt teknisk, men det är lätt att orientera sig 
hit. Öresunds Golfklubb ligger i Hjälarp endast 
några minuter söder om Landskrona. Med E6: an 
och Pågatågen alldeles i närheten kan det knappast 
bli enklare att ta sig till golfbanan.

I klubbhuset finns alla faciliteter en golfare 
kan önska sig. Krögarna har flerårig erfarenhet 
från olika golfkrogar och förutom à la carte 
erbjuds en välsmakande buffé. 

Här ligger också Öresund Golfklubbs 
välsorterade shop där du också kan komma i 
kontakt med klubbens PGA-Pro för tips, råd 
eller lektionsbokning.

SKÅNE

SKÅNE
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Det skånska landskapet är böljande, lätt kuperat 
och mycket, mycket vackert. En perfekt bakgrund 
för Rönnebäck Golf Clubs höga ambitioner  
och målmedvetna golfsatsning. Under åren har  
klubben också gjort ett ordentligt avtryck på  
Skånes golfkarta, underhåll och finish placerar  
Rönnebäck Golf Club på svenska topplistan när 
det gäller greener och greenområden. Vissa  
tourspelare hävdar till och med att greenerna är  
i absolut världsklass. 

Med greenen som adelsmärke
Är du greenfeegäst välkomnas du av 18 utmanan-
de hål fördelade över nära sex kilometer. Norm-
givande för designen är spelglädje och kvalitet, och 
greenerna är uppbyggda enligt USGA: s riktlinjer, 
samt sådda med Penn A4 vilket ger bästa möjliga 
spelkänsla och prestanda. Bokar tid gör du enkelt 
via klubbens lättnavigerade hemsida.

Rönnebäck Golf Club har en smart medlems-
policy som också ligger till grund för klubbens till-
gänglighet, snabbhet och stimulerande golfrundor. 

 

Rönnebäck Golf Club
– en skånsk bana när den är som allra bäst
Strax utanför Malmö ligger 18  
utmanade hål fördelade över 5 990 
meter, greener i absolut världsklass  
och en inspirerande skånsk natur.  
Rönnebäck Golf Club är en av Skånes 
mest respekterade banor så här väntar 
golf i ordets rätta bemärkelse. 

Missa inte ”Junior & Elit”
Nyfiken på hur man toksatsar på golf? 
Rönnebäck GC har skapat en blogg på 
Facebook där juniorerna såväl som eliten, 
rapporterar.

Rönnebäck Golf Club, Rönnebäcksvägen 3,  
238 41 Oxie. För golfpaket ring +46 40 54 
25 50 eller mejla till info@ronneback.se. För 
mer information besök klubbens hemsida 
www.ronneback.se

För den som söker en ny hemmaklubb finns det 
flera olika medlemsalternativ och attraktiva erbju-
danden att välja mellan. 

För de som vill utveckla sitt golfspel – nybörjare 
såväl som proffs – erbjuder Rönnebäck Golf Acad-
emy ett av Sydsveriges bästa träningsområden med 
toppinstruktörer och inomhushall för vinterträning.

Efter en lång dag på banan är det skönt att dyka 
in i Rönnebäck Golf Clubs trevliga klubbhus. 
Shopen, som ligger i anslutning till klubbhuset, 
ger goda förutsättningar till bra ”golfshopping”. 
Men skönast har man det nog ändå i restaurangen, 
där Johan & Johan tar hand om en på allra bästa 
sätt.

SKÅNE
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Mästerskapsbanan, 18 hål enligt USGA-direktiv är 
en utmanande bana som kräver sin golfare. Utöver 
Mästerskapsbanan finns även 12-hålsbanan, den så 
kallade Rävstadbackarna, som verkligen för en till-
baka till gammal skotsk tradition, och Klubbanan 
– en 9-håls dröm. Samma skötsel gäller dock för 

Sturup Park Golf & Hotell
– den perfekta golfdestinationen
Vilka kriterier måste man egentligen uppfylla för att  
våga kalla sig “Den Perfekta Golfdestinationen”?

Sturup Park Golf & Hotell 
är arrangör av Nordea Tour.

Sturup Park Golf & Hotell, Rävstadvägen 61, 
233 91 Svedala. För tidsbokning ring +46 
40 55 10 66 eller mejla till golfklubben@
sturup-park.se. För mer information besök 
klubbens hemsida www.sturupparkgolf.se

SKÅNE

alla banor, så oavsett om du spelar på Klubbanan 
eller Mästerskapsbanan kan du förvänta dig 
välskötta hål.

Vill man förbättra sin golf skall man prata 
med Gunnar Mueller, nestor och legendar inom 
svensk golf. 

Bra golf med ett leende
Maten är viktig. I restaurangen bjuder Sturup 
Park Golf & Hotell på vilt från egna ägor, fisk från 
deras egen sjö och grönsaker från den egna köks-
trädgården. Mer närproducerat kan det inte bli. 

Man väljer själv hur man vill bo. Golfhotel-
let ligger mitt på banan, här kan man sitta på 
sin veranda och kommentera inspelen på 18: e. 
Rävstadshus ligger vid drivingrangen och lite 
längre bort, cirka tio minuters promenad från 
banorna, ligger Sjöhuset. Vill man hänga i baren 
på senkvällen eller plaska med fötterna i poolen 
så bor man nog allra helst på fyrstjärniga Sturup 
Airport Hotel.

I Sturup Park Golf & Hotells kundunder-
sökningar är det vanligaste omdömet; vänligt, 
hög service, god mat och fantastisk golf. Mer kan 
man inte begära av Den Perfekta Golfdestinationen, 
inte sant?
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Det råder ingen tvekan om att ambitionen är på 
topp. De två banorna, som är ritade av Kyle Phillips 
– en av världens ledande golfbanearkitekter, är helt 
olika. Links har en stark prägel av Skottland och 
Lakes – med helt annan layout och ett annat gräs, 
leder tankarna till Florida. Fast vi är i Skåne.

– Vi har onekligen skapat en oförglömlig 
upplevelse för den som besöker PGA of Sweden 
National, förklarar Kyle Phillips stolt.

En är stor och en är annorlunda
De första hålen på Links Course är generöst 
utlagda, men underskatta för allt i världen inte 
det korta femte, 100 meter. Redan här kan du 
få en ful plump i scorekortet om du inte svingar 
klubban rätt. Greenen är i det närmaste 40 meter 
bred, men bara 15 meter djup. Och sjuan kan, 
om det inte redan är det, bli ditt signaturhål. 
Högt, högt upp blickar du ut över en green 170 
meter bort, som är riktigt djup och med en rejäl 
svacka på mitten. Oftast har du vinden rakt in i 
nosen. Överhuvudtaget bjuder Links på det man 

Skåne, Skottland och Florida 
– på ett bräde
Till vänster ligger den sista greenen på Lakes Course, till höger den sista på 
Links Course. I blickfånget rakt fram, ståtar det magnifika klubbhuset. 
Turen har kommit till en av de häftigaste golfanläggningarna i norra Europa; 
PGA of Sweden National i Bara, halvannan mil öster om Malmö. Detta är helt 
klart en annorlunda anläggning!

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

PGA of Sweden National, 230 40 Bara. För 
att boka golfpaket ring +46 40 635 51 00 
eller mejla reception@pgaswedennational.se. 
För mer information besök klubbens hemsida 
www.pgaswedennational.se

till vardags brukar kalla ”utmaningar”. Du tar dig 
fram i en kuperad terräng, till stora greener, med 
försåtliga bunkrar och slänter längs vägen.

Lakes Course har mycket mindre greener och, 
som namnet antyder, en hel del vatten. Gräset är 
annorlunda och banan har karaktären av en park-
bana och är därför inte lika kuperad som Links 
Course. Avslutningen är stentuff. Det finns starka 
skäl att tro att många tävlingar avgörs på Lakes sista 
hål. En par femma med vatten längs hela vänster- 
kanten och den uppbyggda greenen betyder att 
en landning till vänster på slänten obönhörligen 
kommer att resultera i ett blött möte.

Hela anläggningen – de båda banorna, tränings- 
möjligheterna i PGA Academy och klubbhuset 
med sina 16 eleganta sviter och den sagolika 
utsikten över de båda banorna, känns långt ifrån 
Jantes förlovade land. Att äta en god middag, njuta 
av natten och spela internationell drömgolf har 
aldrig varit enklare än nu. Till trots att vi aldrig 
lämnar Moder Svea, utan ”bara” är i Bara. I Skåne. 
I Sverige.

SKÅNE
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Att spela på Rya Golfklubb är sannerligen mer 
än ”bara” golf. Upplevelsen som ges, när man 
slår sina slag alldeles vid kanten till Öresund, 
är alldeles unik. Den fantastiska utsikten över 
Ven och Danmark gör såklart sitt, men det är 
höjdskillnaderna mellan hålen som får det att 
pirra lite extra i magen.

Banan har förbättrats kontinuerligt sedan 
sin födelse, år 1934. Den nuvarande layouten är 
den femte, eller kanske den sjätte, i ordningen 

Unikt.
Och inget för höjdrädda
Rya Golfklubb har utan tvekan ett av de mest intressanta golflägena i Sverige.  
Med golfhål placerade i direkt anslutning till kusten kan golfrundan inte bli  
annat än spektakulär.

Ryas egen “Caddee”
Inför viktiga spel, missa inte Ryas ban-
guide. Här får du tips och råd hur du bäst 
slår varje boll. Länk via klubbens hemsida.

Rya Golfklubb, Pl 5500, 255 92 Helsingborg. 
För att boka tid ring +46 42 22 0182 eller 
mejla till info@rya.nu. För mer information 
besök www.rya.nu

sedan Ryas elddop. Och varför ändra ett vinnande 
koncept, det vill säga sluta utvecklas?

Under innevarande år kommer klubben att 
slutföra byggnationen av de tre nya hål som har 
planerats mellan nuvarande hål 6 och Landskrona-
vägen. En generalplan för hela anläggningen 
kommer också tas fram under 2011. Planen 
skall ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med att ytterligare uppgradera banan samt höja 
anläggningens kvalitet, säkerhet och anseende.

SKÅNE
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Stora anläggningar kräver stora planer
Men som vanligt handlar bra golfspel inte enbart 
om banan, utan grundar sig likväl i träning, träning 
och åter träning. Detta har Rya Golfklubb tagit 
fasta på och välkomnar under 2011 en ny Pro, 
Måns Lundberg, till klubben. Tillsammans med 
klubben kommer Måns i egenskap av RAKs Pro- 
och shopverksamhet fortsätta att guida Ryas alla 
golfsjälar. Och puttar.
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Klubben har som mål att inom en 10-mils radie 
erbjuda sina spelare den bästa upplevelsen före, 
under och efter golfrundan, genom att ständigt 
förbättra och utveckla anläggningens alla delar. 

Nytt för i år är att en av Sveriges bästa 
golftränare, David Green, kommer att ha sin 
bas på klubben och träna medlemmar såväl som 
gäster. På driving rangen erbjuds en toppmodern 

När du peggar upp på första tee så har du en 
härlig golfupplevelse framför dig. Du möts av 
allt från traditionella par 3-hål, utmanande par 
4- och par 5-hål till ett spännande par 6-hål. 

Banan är uppskattad för sin varierande layout, 
seaside- och parkbana som erbjuder en utmaning 
för de avancerade, men som också är generös 
mot nybörjaren. Närheten till Bohusläns vackra 

BLEKINGE

Sölvesborgs Golfklubb 
– en av Sveriges bästa banor
Spelar du golf i Sölvesborg, spelar du inte bara på Sveriges 32: a bästa bana. 
(Golf Digest, 2010). Du får också råd av topptränare, bygger upp din fysik i en 
toppmodern träningsstudio och finslipar tekniken på nya mattor. Sölvesborgs 
Golfklubb ger alla golfare värda namnet en totalupplevelse.

Badkruka?
Är kalla vatten inget för dig? Missa då inte  
Sölvesborgs GKs badtunna – med plats för  
upp till åtta personer!

Sölvesborgs Golfklubb, Ljunganabbevägen, 294 91, 
Sölvesborg. För att boka golfpaket ring +46 456 70 
650 eller mejla till info@solvesborgsgk.se. För mer 
information besök www.solvesborgsgk.se 

träningsstudio med den senaste tekniken, nya 
mattor och Taylor Made-bollar. 

Natursköna 18 hål
Golfbanan är belägen endast några kilometer från 
Sölvesborgs stadskärna och med omedelbar närhet 
till Sölvesborgsviken. Den är planerad och byggd på 
ett sandrikt underlag som tillåter spel året runt. 

Sölvesborgs golfbana är charmig, lättvandrad och 
lagom svårspelad. Barr- och lövträd kantar fairway 
och från de flesta hål ser man havet. Klubben klipper 
mellan träden, vilket gör att man nästan alltid hittar 
sin boll även om man skulle råka hamna lite snett.  

Golfa året runt
Sölvesborgs Golfklubb erbjuder sex nybyggda stugor 
precis vid första tee. Alla stugor består av allrum med 
en bäddsoffa, två sovrum med vardera två bäddar 
och är modernt utrustade med toalett, dusch samt en 
liten köksdel. Självklart finns också TV där golfaren 
kopplar av med Viasat Golf efter en avslutad runda.

Klubbens restaurang tar väl hand om sina 
hungriga gäster. Det serveras frukost, dagens 
lunch och middag. Varje dag, året runt.

Kungälv-Kode GK 
– en pärla på västkusten
Kungälv-Kodes golfbana har under åren utvecklats till en av distriktets absolut 
bästa banor. En underbar lantlig omgivning gör golfrundan till en avkopplande 
upplevelse.

500-kortet
Med 500-kortet får du fem greenfee för 500 
kronor, med andra ord betalar du bara 100 
kronor per runda. Kortet gäller vardagar före 
klockan 15.00 och helger efter klockan 14.00.

Kungälv-Kode Golfklubb, Övre Knaverstad 140, 
422 97 Kode. För att boka golfpaket ring +46 
303 513 00 eller mejla till info@kkgk.se. För mer 
information besök klubbens hemsida www.kkgk.se

kust gör att man lätt kan kombinera golfen med 
sol och bad. Från golfklubben är det bara några 
minuter ner till Vadholmens badplats. 

500-kortet är ett mycket uppskattat erbjudande; 
fem stycken rundor för totalt 500 kronor.

Konferens
Med ett flertal konferensrum i olika storlekar 

kan Kungälv-Kode Golfklubb ordna konferenser 
för 2-120 personer. De erbjuder dessutom dags-
konferenser, från 195 kronor per person.

Restaurang
Även efter golfrundan har klubben skapat de 
bästa förutsättningarna för en komplett golfdag. 
Restaurangen erbjuder alla dagar ett brett utbud 
av mat och dryck och har en härlig terrass i 
söderläge med utsikt över golfbanan.

För bjudningar och festarrangemang – privat 
såväl som för företag – är klubbhusets exklusiva 
festvåning med sin storslagna utsikt i alla riktningar 
definitivt ett mycket bra val!

BOHUSLÄN
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En upplevelse för alla sinnen...

Golf på Knistad!
En upplevelse för alla sinnen...

Knistad Hotell & Konferens Skövde • Tel 0500-49 90 00 • info@knistad.se • www.knistad.se

Golfpaket
Övernattning, middag, greenfee 
samt frukost för endast 1.605 kr 
per person i dubbelrum.
Halva priset på extra greenfee för grupper om minst 10 personer.

Julispecial
Under juli månad erbjuder vi vårt 
golfpaket för endast 1.295 kr 
per person i dubbelrum. 
Halva priset på extra greenfee för grupper om minst 10 personer.

Midsommargolf
Midsommargolfen den 24 juni är en mixed greensome 
med shotgunstart kl 13.00. Vi erbjuder:

Paket 1: Övernattning, frukost, 
tävling samt grillmiddag. 

Paket 2: Övernattning fredag-sön-
dag, två frukostar, två middagar, 
tävling samt greenfee. 

Extranatt: Lägg till en extranatt 
(torsdag) så får du inspel, 
2-rätters middag samt logi för 
endast 650 kr per person i tillägg.

Golfskola vecka 15-38
Vår golfskola arrangeras på helgerna (samt alla dagar 
i juli) och startar med lunch på fredagar kl 12.00.

Golfskolepaket: 2 Övernattningar 
med frukostar, två luncher samt 
två 2-rätters middagar. 

med shotgunstart kl 13.00. Vi erbjuder:

1.595 kr
Övernattning fredag-sön-

2.690 kr

650 kr

 2 Övernattningar 
2.500 kr

1.605 kr

1.295 kr

Påskerbjudanden! 
Läs mer på knistad.se eller 

ring oss på 0500-49 90 00
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– mer än bara golf!
Att Varbergs Golfklubb har två fantastiska golfbanor visste du
antagligen redan om. Men klubben har så mycket mer. Varbergs Golfklubb
erbjuder nu fina möjligheter till helhetsarrangemang med både
boende, mat, golfspel och andra golfaktiviteter. Och 2011 kan man spela 
båda banorna samma dag för en greenfee.

För de som vill förena nytta med nöje finns även moderna konferens-
lokaler vid båda banorna. I nybyggda Värdshus på Varbergs Västra
i Himle och Varbergs Östra i Grimeton finns 20 dubbelrum.Värdshusen
drivs av klubbens ambitiösa krögare, som erbjuder paket med golf, gourmet-
middag, dagens lunch, frukost och övernattning.

För dig som planerar en företagsgolf kan klubbens tränare erbjuda en 
fantastisk upplevelse i den nya studion. Där analyseras din swing och 
du får många goda råd om både utrustning och swingteknik. 
Shopen på Västra banan har ett brett sortiment på både klubbor kläder 
och all tänkbar golfutrustning. Man kan också erbjuda en spektakulär clinic 
där man får se slag man inte trodde fanns.

Med andra ord kan Varbergs Golfklubb göra din golfweekend, din företags-
golf  eller din konferens till ett evenemang som ni sent skall glömma.

Tycker du att Varbergs Golfklubb verkar spännande så gå in på klubbens 
hemsida www.varbergsgk.com och låt dig inspireras.

Välkomna till Varbergs Golfklubb!!!

Varbergs Golfklubb  0340-480 380
Hotell & Konferens  0340-37 045
Golfstore Västra  0340-43 448
PO Dahlman Östra  0708-584 102

Att Varbergs Golfklubb har två fantastiska golfbanor visste du antagligen redan om. 
Men klubben har så mycket mer. Varbergs Golfklubb erbjuder nu fina möjligheter till 
helhetsarrangemang med både boende, mat, golfspel och andra golfaktiviteter. Och 
2011 kan man spela båda banorna samma dag, för en greenfee.

För de som vill förena nytta med nöje finns även moderna konferenslokaler vid båda 
banorna. I nybyggda Värdshus på Varbergs Västra i Himle och Varbergs Östra i 
Grimeton finns 20 dubbelrum.Värdshusen drivs av klubbens ambitiösa krögare, som 
erbjuder paket med golf, gourmetmiddag, dagens lunch, frukost och övernattning.

För dig som planerar en företagsgolf kan klubbens tränare erbjuda en fantastisk  
upplevelse i den nya studion. Där analyseras din swing och du får många goda råd 
om både utrustning och swingteknik. Shopen på Västra banan har ett brett sortiment 
på både klubbor kläder och all tänkbar golfutrustning. Man kan också erbjuda en 
spektakulär clinic där man får se slag man inte trodde fanns. 

Med andra ord kan Varbergs Golfklubb göra din golfweekend, din företagsgolf eller 
din konferens till ett evenemang som ni sent skall glömma.  
 
Tycker du att Varbergs Golfklubb verkar spännande så gå in på klubbens hemsida 
www.varbergsgk.com och låt dig inspireras.

Välkomna till Varbergs Golfklubb!!!
 
Varbergs Golfklubb 0340-480 380
Hotell & Konferens 0340-37 045
Golfstore Västra 0340-43 448

Varbergs Golfklubb
– mer än bara golf!
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Delsjö Golfklubb är en av Sveriges mest välkända 
golfbanor och ligger beläget i det vackra natur-
reservatet vid Delsjöarna. Med Göteborgs mest 
prisvärda drivingrange, övningsgreener och ett 
område för inspelsträning är Delsjö Golfklubb en 

Med Västsveriges högsta vattenfall och Valleråns 
naturreservat i anslutning till banan blir golf-
spelet något utöver det vanliga på Lysegårdens 
Golfklubb.

Anläggningens 27 hål har fått ett rejält ansikts-

GÖTEBORG

Motivering Årets Golfkrog 2010:
”Prisas för att i tider som präglats av lågkon-
junktur har deras nytänkande och framåtanda 
givit resultat utöver det vanliga.” 
Svenska Golfrestauranger.

Lysegårdens Golfklubb, Lysegården, 442 92 
Romelanda. För att boka tid ring +46 303 22 34 
26 eller mejla till info@lysegardensgk.se. För mer 
information besök www.lysegardensgk.se

Lysegårdens Golfklubb 
– en spelupplevelse
Här finns en högklassig golfbana, Årets Golfkrog och en underbar miljö.
Allt det varje golfare söker.

lyft och kan sedan 2007 leverera en högklassig 
bana med USGA-greener, konturklippta fairways, 
strategiska bunkrar samt nya tees. Trots att banan 
inte är speciellt lång är den en verklig utmaning och 
kräver bra spelstrategi. Den varierande karaktären 

GÖTEBORG

Delsjö Golfklubb 
– mitt i Göteborg
Bara fem minuters bilväg från Göteborgs centrum ligger en  
utmanande golfbana med fantastiska greener och en sällsynt finish. 

Visste du att…?
Mike Dobbyn, som innehar världsrekordet för 
längsta drive (551 yards), bara behöver fem slag 
för att nå Delsjö GKs från Avenyn. Hur många 
slag behöver du?

Delsjö Golfklubb, Gamla Boråsvägen 25, 412 76 
Göteborg. För tidsbokning ring +46 31 40 69 59 
eller mejla till info@degk.se. För mer information 
besök klubbens hemsida www.degk.se

anläggning för alla golfare. 
Banan, som öppnades 1962, är en skogs- och 

parkbana och utmanar golfare från tee till green. 
Kvalitet har varit ledordet det senaste decenniet 
och investeringar har gjorts på framförallt greener 

och greenområden. Något som har gett resultat, 
under de senaste fyra åren har klubben varit en 
av de 50 bästa banorna i Sverige.

I klubbhuset ligger en av Göteborgs mest 
uppskattade restauranger, här finns också ett 
servicecenter och omklädningsrum. Förutom 
en härlig totalupplevelse kan Delsjö Golfklubb 
också erbjuda sina gäster en kundservice utöver 
det vanliga med personal som är 100 procent 
engagerade i gästernas golfupplevelse. 

Är man ett större antal som vill besöka 
klubben och kanske ordna en intern tävling är 
man välkommen att kontakta Gustav Andersson 
på +46 31 7030431. 

av park- och skogsbana med naturliga vattenhinder 
förstärker spelupplevelsen.

En plats utöver det vanliga
Kombinationen av bra golf, vacker miljö och en 
restaurang som utsågs till Årets Golfkrog 2010, gör 
att Lysegårdens Golfklubb är väl värd ett besök.

Lysegårdens Golfklubb ligger 7,5 kilometer 
nordost om Kungälv, mellan Götaälvdalen och 
Svartedalens naturområde. Ta väg 625 mot Lilla 
Edet/Diseröd till skylt Lysegården, därifrån är det 
800 meter till banan.
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En riktig utmaning 
kräver en rejäl belöning 
Det är här du får en riktig utmaning – spektakulära  
hål och snabba greener som du aldrig har upplevt tidigare.  
      Efter rundan väntar belöningen med relax, god mat och dryck i vårt magni-
fika klubbhus. Sedan har du bara en lätt chip  till vårt hotells bekväma sängar. 

PMS 574 M

en golfbana i världsklass

Äta, bo och golfa 

på banan

från 1.145:-/pers
 all inclusive

Boka in golfgänget 
för årets utmaning!
Mer information finns på www.sandgolfclub.se
Kontakta oss på 036 - 308 308 eller 
info@sandgolfclub.se. 

 

Rankad som nr 2 i Norden av Rolex World’s Top 1000 Golf Courses.

…en av världens mest berömda golfbanearkitekt- 
firmor, Arthur Hills & Steve Forrest. Året var 
2003 och de letade efter en plats med ren sand-
jord för att kunna bygga den ultimata golfbanan 
av yttersta världsklass. 

Sandtäkten hittades, och plötsligt fanns po-
tential att skapa något som det nordiska Europa 
aldrig tidigare skådat; en svensk inlands linksbana 
med de bästa från Irland och Skottland.

En sann historia
Idag, drygt åtta år senare, är Sand Golf Club 
rankad nummer 2 i Norden. En otrolig utveckling 
på så kort tid. Men inte så förvånande, redan 2007 
rankade den amerikanska utgåvan av GolfDigest 
Sand Golf Club som världens 82: a bästa golfbana.

I april 2010 öppnade Sand Golfotel, en unik 
satsning med boende i direkt anslutning till en 

Spelar du Sand?
Det var en gång…

bana av europeisk toppklass. Golfotellet består av 
tre byggnader med 16 rum, alla utrustade med 
bekvämligheter som TV och trådlös Internet-
uppkoppling.

En riktig dröm
Sedan 2006 har Sand Golf Club hållit en hög 
klass kvalitetsmässigt på spelfältet. Här exklu-
derar man dock ingen. Bra, mindre bra och 
nybörjare – alla golfare är välkomna hit, precis 
som alla som inte tänker gå ut på banan; barn, 
livsnjutare och hotellgäster. 

Sands filosofi, att man ska njuta av livet, 
praktiseras allra helst sju dagar i veckan och en 
stor njutning i livet är ju som bekant mat. Rolig, 
intressant och välsmakande mat. Klubbens 
restaurang har tagit fasta dessa alla adverb och 
serverar en meny med skön variation. Vad sägs 

Face 2 Face med Sand?
Enkelt, bli vän med Sand GC på Facebook.

Sand Golf Club, Tornaryd, 564 91 Bankeryd. 
För att boka golfpaket ring +46 36 308 308 
eller mejla till info@sandgolfclub.se. För mer 
information besök klubbens hemsida 
www.sandgolfclub.se

om norrländska mormors kålpudding till lunch, 
och grillat från Karibien till middag? Inget är 
omöjligt på Sand Golf Club.

Sand Golf Club kännetecknas av hög kvalitet och spektakulär layout.

VÄSTERGÖTLAND



GO

TASTROMS

G

OLFK LUB

B

Wiredaholm

PMS 574 M

för mer info och villkor

www.golfunlimited.se

Sveriges bästa golfstad!

Golf
    Unlimited

Golfköping, Sveriges bästa golfstad 
erbjuder dig att spela så mycket golf du 

orkar under fyra dagar. 
Du får spela på nio banor och bo tre 
nätter på något av våra utvalda hotell. 

3400 kr
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I vår invigs den helt nya, och i golfsverige 
alldeles unika, serviceanläggningen för husvagnar 
och husbilar på Skinnarebo Golf & Country 
Club. Precis intill drivingrange, så nära banan 
man kan komma, kan campande golfare nu 
övernatta. 

På Växjö Golfklubb utgår man ifrån att dagens 
golfare ständigt söker nya upplevelser, och vill 
tillgodose detta behov. 

Det nära samarbetet med Pierre Fulke resulterar 
i att banan ständigt utvecklas och förbättras, 
och på sensommaren kommer klubben att kunna 

Skinnarebo
– nyheter för golfcampare
Gillar du golf och kör husbil eller husvagn? Då är Skinnarebo Golf & Country Club 
banan för dig. Här finns en av Sveriges modernaste ställplatser för campande golfare. 

Nära till Jönköping
Skinnarebo Golf & Country Club ligger endast 13 
kilometer utanför Jönköping. Här väntar  en underbar 
bana, samt en helt ny uppställningsplats för campare.

Skinnarebo Golf & Country Club, Skinnarebo, 
555 93 Jönköping. Boka tid ring +46 36 690 75, 
eller kontakta kansliet på +46 36 36 29 32. För mer 
information besök www.skinnarebo.se

Ställplatsen erbjuder all tänkbar service man kan 
önska sig som campinggäst. Här finns självklart 
tillgång till el, vatten, latrintömning och sop-
tunnor, men också duschar, toaletter, omkläd-
ningsrum och en restaurang. Dessutom finns ett 
mysigt litet lusthus och en grillplats, byggd just 

för golfcamparna. 
– Bättre än så här kan man knappast bo som 

golfcampare, säger Thomas Svedberg som är ord-
förande i klubben. 

I år kommer klubben också att ha en tävling, 
Skinnarebo Hobby Cup för alla som bor på 
ställplatsen, med fina priser i potten.

Vad är det då som väntar golfarna? Jo,  
Skinnarebo Golf & Country Club bjuder på  
en härlig skogsbana i lantlig miljö. 

– Det är en mycket omtyckt och utmanande 
bana. Den kräver eftertanke där varje hål kan 
spelas på en rad olika sätt, säger Eddy Eriksson, 
banans Pro som också driver shop och svingstudio 
på klubben.

SMÅLAND

Växjö
– för att golf är bättre här
I hjärtat av Småland ligger Växjö Golfklubb, en parkbana i vacker miljö belägen i ett 
naturreservat. Växjö Golfklubb har flera år i rad varit rankad som en av Smålands bästa 
banor med 18 spännande och utmanande golfhål, en djungel-, samt en korthålsbana.

erbjuda en ny bansträckning med ett helt nybyggt 
öppningshål. Dessutom finns här Sveriges första 
djungelbana – för små såväl som för stora små.

Juniorerna har ett brett utbud av aktiviteter som 
passar både elit och bredd, och tack vare den ut-
manande banans minutiösa skötsel kan både seniorer 

Fira din födelsedag på Växjö Golfklubb!
50 procent rabatt på greenfeen och en gratis lunch.

Växjö Golfklubb, Araby Herrgård, 352 60 Växjö. 
För att boka golfpaket ring +46 470 215 15, för 
tidsbokning ring +46 470 215 18. För mer  
information besök www.vaxjogk.com

och juniorer delta aktivt i träning under hela året.
I år har dessutom klubben byggt ut och 

renoverat klubbhuset för att kunna ge golfshopen 
och restaurangen ett utökat utrymme. I klubbhuset, 
på Araby Wärdhus, serveras god och vällagad mat 
i en trevlig herrgårdsmiljö.

SMÅLAND
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Är du en golfare som värderar din bana likväl 
som din omgivning? Är stilfulla salonger och 
gemak, kakelugnar och sprakande brasor i öppna 
spisar något för dig? Då behöver du inte leta längre, 
Tobo Golfklubb och Fredensborgs Herrgård, 
beläget i den mest genuina smålandsnaturen, har 
det du söker. 

Tobo Golfklubb – en ”hole in one”
Tobo Golfklubbs 18-hålsbana har det mesta en 
riktig golfare kan önska av sin smålandsbana. 
Natursköna parkhål, skogshål och flera hål nära sjön 
Gissen som belönar klokt och säkert spel. Men så 
anses ju banan också vara en av Sveriges vackraste 
18-håls park- och skogsbanor, och har par 72. 

Nå, som om det inte var nog så är dessutom 

Fredensborgs Herrgård 
Fredensborg 120, Storebro, 

598 91 Vimmerby 
 0492-306 00  

www.fredensborg.com

Bo mitt på golfbananAlltid prisvärda golfpaket 

Spela och njut i småländsk Herrgårdsmiljö 

När bara det 
bästa är gott nog
En mil söder om Vimmerby, där skogarna öppnar sig, ligger Tobo Golfklubb  
och Fredensborgs Herrgård. Här bor man i luxuösa golfrum mitt på golfbanan  
i en ovanligt vacker träbyggnad med tinnar och torn och massor av snickarglädje.

hål 14 vid Tobo Golfklubb ett av Sveriges mesta 
hole in one-hål!

Ett annat typ av hål, ett vattenhål om man så 
vill, hittas på serveringen ”9 1/2”. Beläget precis 
vid klubbhuset är den väl värd ett besök. Släck 
törsten och och njut av synen av hela fem hål 
– Tobo Golfklubbs bana kretsar kring klubbhuset.

Fredensborgs Herrgård – öppet året runt
Fredensborgs Herrgård är ett golf- och konfer-
enshotell som sedan 2010 är svanenmärkt. Här 
springer barnen fritt i den stora herrgårdsparken, 
badar i den egna badsjön, spelar minigolf eller 
tennis, medan mamma och pappa utmanar 
varandra på golfbanan. Framåt kvällen kan hela 
familjen njuta av en härlig grillbuffé som står 

uppdukad i parken eller romantisera med en 
middag på balkongen. 

Fredensborgs Herrgård erbjuder sina gäster 
flera olika golfpaket där boende och en dags 
greenfee på Tobo Golfklubb alltid ingår – perfekt 
för dem som vill ha en idyllisk golfupplevelse i 
kombination med ett härligt herrgårdsliv. Golf- 
spelaren har endast 100 meter från frukostbordet 
till första tee och banan är öppen från april till 
oktober.

Miljön i fokus!
Tobo GK och Fredensborgs Herrgård arbetar i så 
stor utsträckning som möjligt med ekologiska och 
närproducerade råvaror.

Tobo Golfklubb, Fredensborg 133, 598 91  
Vimmerby. För tidsbokning ring +46 492 303 46 
eller mejla till info@tobogk.com. För mer infor-
mation om klubben besök www.tobogk.com

Fredensborgs Herrgård, Fredensborg 120, 598 91 
Vimmerby. För att boka golfpaket ring +46 492 
306 00 eller skicka ett mejl till info@fredensborgs.
com. För mer information om herrgården besök 
www.fredensborg.com.

SMÅLAND
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SMÅLAND

Starkaste intrycket gör 15: e ”sjöhålet”, där du från 
en udde i Svartån slår in över en vattenspegel som 
ibland gästas av traktens tranor. Vattenvyerna och 

Banan är en blandning av kuperad skogsbana och 
öppen ängsbana med fina vyer över Risinge 
kyrka och naturreservatet vid Ölstadsjön. 

Glad blir man också för klubbens Pay & 
Play – där alla kan prova på golf oavsett erfaren-
het, hela veckan. Alla dagar i ur och skur. Inte 
heller någon förbokning krävs. Boka plats på 
den för dagen aktuella 9-hålsslingan och låna de 

Ät gott, bo bra 
och golfa väl
Finspångs Golfklubb ger varje golfare vad han eller hon vill ha. Och konstigt vore  
väl annars då golfupplevelsen som väntar sker på Lotta Neumanns 27-hålsbana. 

Risinge Stugby
Prisexempel för 4 personer:
Standard: 1 natt, 2 luncher och 2-dagars greenfee. 
Vardagar från 845 kronor per person, helger från  
1 235 kronor per person.

All inclusive: 1 natt inkl sänglinne/handdukar, 
städning, frukost, 3-rätters middag och 2 luncher, 
samt 2-dagars greenfee. Vardagar från 1 525 kronor 
per person, helger från 1 905 kronor per person. 

Missa inte... 
Finspångs GKs kurser som ges under hela säsongen, 
men kanske framförallt Golfveckan – vecka 29!

Finspångs Golfklubb, Viberga Gård, 612 92 
Finspång. För att boka ring +46 122 139 40  
eller mejla till info@finspangsgk.golf.se. För  
mer information besök www.finspangsgk.se

klubbor du eventuellt råkar sakna.

Perfekt boende 
Risinge Stugby ligger direkt i anslutning till 
banan och erbjuder ett mycket bra boende året 
runt, och garanterar speltider. De välutrustade 
4-bäddsstugorna med plats för en extrasäng 
eller två har dusch/toalett i varje stuga, ett all-

rum med pentry och två sovalkover med varsin 
våningssäng. Självklart har varje stuga en egen 
uteplats och parkeringsplats i direkt anslutning 
till boendet. 

Inpå knuten ligger den tillbyggda och 
nyrenoverade “Golfkrogen”. Här serveras allt från 
frukost till trerätters med fullständiga rättigheter.

Tranås 
– birdie nam nam
Banan är rankad högt i Småland. Sjön 
Sommens och Svartåns vatten ramar in 
hålen. Lunchen serveras en chip från 
18: e green av en krögare som letat sig 
hit via Aquavit i USA. Få klubbar ger så 
mycket för greenfeen som småländska 
Tranås! 

parkkaraktären förstärks bitvis av skog. Banan är 
överlag lätt att gå och har korta avstånd mellan hålen.

Värmer upp gör du på korthålsbanan Pay & 
Play, också den invid sjön. Svingen finslipar du i 
svingstudion inför höghastighetskamerans och Pro 
Steven McDaniels analyserande ögon. Behöver du 
komplettera klädsel eller utrustning, så finns det en 
välfylld shop. Generösa golfpaket där du kombinerar 
greenfeespel med mat, träning och boende kan du 
läsa om på klubbens hemsida, www.tranasgk.se.

Tranås GK bjuder nämligen inte bara på fin 
golf utan också på en matupplevelse av rang. 
Skälet till det är krögare Martin Dahlgren, som 
övergav USAs förnämsta svenskkrog för att dela 
sin kärlek till närodlade råvaror med greenfee-
gäster och medlemmar vid Tranås 19: e hål! 

Prisexempel
Hotell 50 meter ifrån rangen, del i dubbelrum med 
toalett och dusch på rummen, 3-rätters middag 
och frukost på Norraby Krog. 1 greenfee på en av 
Smålands bästa banor. Vardag från 1 195 kronor 
per person, helger från 1 250 kronor per person. 

Tranås Golfklubb, Norrabyvägen 8, 573 43 Tranås. 
För att boka golfpaket ring +46 140 194 35, TGK 
Kansli +46 140 311 661, eller mejla till info@
tranasgk.se För mer information besök 
www.tranasgk.se

ÖSTERGÖTLAND
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ÖSTERGÖTLAND

Intresset för banan, boendet, relaxen, restauran-
gen och olika evenemang är på topp. Läget är 
underbart i en av Östergötlands vackraste delar 
med närhet till sjöarna Stora och Lilla Rängen 
och ett unikt eklandskap inpå knutarna. Det 
ställer naturligtvis krav på själva banan. Men den 
smälter in i naturen samtidigt som man tillvaratar 
de utmaningar naturen erbjuder.

Det finns mycket tjusning i att spela på Vesterby. 
Banan är knepig och kräver koncentration och 
planering. Greenerna är hårda som på skotska 
linksbanor och stimpen kan vara läskigt hög vissa 
dagar. Det är också greenerna som på sätt och vis 
är banans signum, de är omringade av djupa dalar 
och avgrundsdjupa bunkrar. Det gäller att ha koll 
på sitt inspel för här kan nämligen bollen studsa 
lite oanade vägar...

Landeryds Golfklubb
– 54 hål med mångsidiga upplevelser, inte som andra banor
Vesterby Golf har etablerat sig som en av Östergötlands mest omtalade och uppskattade golfbanor.  
Här kan du koppla av en hel weekend utan att flytta dig från området, bilen kan stå till söndag kväll.

När bara det bästa är gott nog!
Vesterbys restaurang serverar som många andra 
klubbar en vällagad meny, men de gör det med 
råvaror från lokala gårdar. Färskt, fräscht och 
otroligt gott.

Vesterby Golfklubb, Vesterby, 590 41 Brokind. 
För tidsbokning ring +46 31 36 22 50 eller 
mejla till vesterby@landerydsgolf.se. För mer 
information besök www.landerydsgolf.se

Restaurang och boende
Vesterbys boende har gjort sig känt som mycket 
uppskattat bland weekend-, bröllops- och konferens- 
gäster, inte bara tack vara den fantastiska miljön 
runt herrgården utan även för den goda maten. 
Terrassen mot 18: e green är en underbar plats 
under soliga dagar.

Boendet finns i varierande standard, från hotell 
till gemensamt boende i gästlängor. Allt ligger 
i direkt anslutning till banan och restaurangen. 
Hotellrummen är i den stora herrgårdsbyggnaden, 
precis som restaurangen.

Mer golf
Vesterby är en del av Landeryds Golfklubb. Det 
innebär att du har tre mycket fina 18-hålsbanor 
att välja mellan. Alla banorna har varierande 

karaktär från park och hed till skog och links. 
Dessutom finns en fin korthålsbanan med 9 hål 
där du kan vässa närspelet.

På Landerydsanläggningen finns Södra och 
Norra Banan. På Södra Banan är precisionen i 
fokus. Det finns inte mycket plats för den som 
tror att golf bara är att slå långt. Banan är lite 
kortare än många andra och det är med avsikt. 
Det är inte lättare utan bara mer spännande och 
mycket roligare.

Norra Banan är egentligen tre banor i en. Den 
skiftar från ett vänligt parkområde in i ett skotskt 
hedlandskap och fortsätter in i svensk skog med 
ekdungar och berg runt hålen. Avslutningen går 
i ett öppet parklandskap mot klubbhuset. Från 
backtee håller banan mästerskapsmått och från 
klubbtee är den ett utmärkt test på ditt handicap.
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Ett golfevent 26-29 juli

Lagtävling • Valfria par • A- och B-klass

www.golflust.se

I samarbete med

I Nyköping hittar du mysiga restauranger, spännande shopping och en livfull hamn. Upptäck Nyköpings hus och lär dig 
mer om stadens historia på en guidad tur med rundturståget Tuffis. Utanför staden kan du bada från klippor, paddla kajak 
med guide eller upptäcka örn och säl från däcket på någon av turbåtarna. Fynda på auktion, cykla längs Näckrosleden 
eller möt sommarnatten på ett slott i närheten. I Nyköping finns något för alla - Välkommen!

För mer tips kontakta Nyköpings turistbyrå turism@nykoping.se, www.nykopingsguiden.se tfn 0155-24 82 00.



Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

27

SÖRMLAND

Åda Golf & Country Club är byggd runt en18-håls 
park- och skogsbana, mitt i den böljande sörmländska 
naturen och omgiven av vacker löv- och barrskog. 
Här finns glänsande fairways, snabba greener och 
förrädiskt lockande vattenspeglar som kommer i spel 
på tio av banans hål. Banan är Qtee-certifierad och 
därför också ofta högt uppskattad bland kvinnliga 
golfare för respekten för spel från röd tee. 

Golf, mat & boende
Välkommen till en av Sörmlands mest attraktiva golfanläggningar där man inte 
enbart eftersträvar att möjliggöra golf av hög kvalitet, utan också vara en plats  
för rekreation och möten mellan människor. Den här miljön lockar – även när  
du inte spelar golf. 

Trivsel helt enkelt!
Åda Golf & Country Club är ett golfhotell i 
ordets rätta bemärkelse. Hotellet är beläget 20 
meter från första tee och alla 18 dubbelrum har 
fått namn av klassiska banor i England, Skottland 
och Irland. 

Åda Golf & Country Club AB, 619 91 Trosa.  
För att boka golfpaket ring +46 156 182 90 
alternativt mejla till info@adagolf.se. För mer 
information besök www.adagolf.se

Klubbhuset
Klubbhuset är byggt i klassisk stil och rymmer en 
ambitiös krog, en välsorterad golfshop, trivsamma 
klubbrum, omklädningsrum med duschar, bastu, 
skåp och handdukar att låna. Klubbhuset är 
anläggningens naturliga hjärta där restaurangens 
bekväma bord, sittgrupper och soliga terrass är den 
självklara mittpunkten.

Kompromisslöst 
Klubbhuset och hotellet är uppskattade inslag för 
alla i Trosa, och inte bara för golfare. Högklassig mat, 
en fantastisk miljö och hotell av hög standard gör 
Åda Golf & Country Club perfekt för konferenser, 
fester, bröllop, dop och andra sammanslutningar.  
På parkeringen finns dessutom fyra platser med el 
för anslutning för husbilar och husvagnar.

Åda Golf & Country Club erbjuder prisvärda 
golfpaket samt dag-, kvälls- eller helpensions- 
konferenser under perioden april-oktober. Och 
här behöver du inte kompromissa, de skräddarsyr 
paketen helt enligt dina önskemål!

Bromma Golf
•  9 – hålsbana  Pay & Play
•  Nybörjarkurser varje helg
•  Stockholms största drivingrange med 80 utslagsmattor
•  Medlemskap 1 195:-
•  16 – 17 april ”en golfhelg utöver det vanliga”

Bodaholm Golf
•  45 min från Stockholm city
•  18 – hålsbana i vacker miljö
•  Hyr spelrätt för endast 4 190:- (inkl medlemskap i Björklidens GK)

- www.bjorklidensgolfklubb.se -

Björklidens Golfklubb – En klubb – Tre anläggningar
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Klubbens anläggning innefattar både Österåkers 
Golfklubb – med sina två 18-håls banor, och 
Hagby Golfklubb vars 9-håls Pay & Play-bana är 
i absolut toppklass. Men på den senare är det nog 
klubbens fantastiskt fina arbete med junior- och 
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Årets Golfklubb!
Österåkers Golfklubb gör golf enkelt och tillgängligt utan att göra avkall på 
kvaliteten. En ambition som på pappret kan uppfattas enkel, men som kräver  
långt mer utöver det vanliga.

Visste du att…
…Österåkers Golfklubb har varit värd för 
tre Compaq Open på damernas Europatour 
och två Challengetour-tävlingar på herrarnas 
europeiska proffstour?

Österåkers Golfklubb, Hagby 1:1, 184 92 
Åkersberga. För tidsbokning ring +46 8 540 
851 90 eller mejla till kansli@ostgk.se. 
För mer information besök www.ostgk.se

elitfrågor som man verkligen tar intryck av.

En totalupplevelse
En modern golfanläggning är mer än bara 
golfhål. På Österåker finns två drivingranger, 

fem övningsgreener, ett område för att träna med 
egna bollar samt ett modernt gym. 

Många golfare uppskattar god mat, något 
som klubben också tagit fasta på. Resultatet? 
Golfrestaurangen är inte enbart populär hos 
de golfande, många av lunchgästerna utgörs av 
närliggande företag.

Österåkers golfanläggning satsar hårt och det 
märks. Här finns en Business Club för klubbens 
sponsorer, en välsorterad golfshop, en känd club-
maker, företaget Tee View och en privatiserande 
sjukgymnast. Någon som blev förvånad över att 
Österåker utnämndes till Årets Golfklubb 2011?
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KUNGSÄNGEN GC
Kungsängen Golf Club är en anläggning som inte lämnar 
någon oberörd. Här kan du välja mellan utmanande Kings 
Course som ger dig 18 oförglömliga golfhål, eller charmiga 
skogsbanan Queens Course. Bli medlem på Kungsängen 
och få möjligheten att spela fritt på ett flertal banor i Sverige 
samt förmånlig greenfee på våra systerklubbar i European 
Tour familjen.

Med bakgrund som Scandinavian Masters arena är Kings 
Course en bana som är idealisk för din företagstävling och 
tilltalar golfaren med höga krav på kvalitet.

08-584 507 30  |  www.kungsangengc.se

Företagsgolf: Kontakta David Kylén, 070-240 87 71

BROLLSTA GK
Brollsta GK är en varierande och utmanande bana i vacker 
natur endast 25 min från Stockholms city. Öppnar tidigast 
på året och har ett mycket gott rykte om sina greener. 
Snabba, hårda, ärliga och bäst i Stockholm är vanligt  
förekommande omdömen. Brollsta har varit värd för en  
rad olika tourer, både för damer och herrar med mycket  
fina vitsord.

I mer än tio år har vi hjälpt företag att planera och genom-
föra företagsgolf, kick-offer, lanseringar och andra evene-
mang. Prisexempel shotgun företagstävling: 15.000 kr.

0770-456 797  |  www.brollstagolf.se

Företagsgolf: Kontakta Christian Sjögren, 073-593 20 24

INTERNATIONAL GC
International GC invigdes 2006 och är redan en av Stock-
holms bästa golfbanor. Ligger strategiskt vid Arlanda 
flygplats och är baserad på genomtänkta greenområden 
byggda enligt USGA-metoden. Banlängden varieras kraftigt. 
Svart tee spelas exempelvis med europatourlängd. Detta 
betyder att alla spelkategorier kan finna sin svårighetsgrad 
på banan för att få den optimala golfupplevelsen.

Vi skräddarsyr alla aktiviteter och events efter dina önske-
mål och krav. Allt med syfte att erbjuda en välarrangerad 
och bra företagsgolf till ett konkurrenskraftigt pris.

08-591 422 26  |  www.internationalgolf.se

Företagsgolf: Kontakta Christian Sjögren, 073-593 20 24

Golfupplevelser med fler möjligheter. Läs mer på www.toptee.se
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Äntligen har Stockholm fått ett golfkoncept som ligger rätt i tiden. 
Vi heter Capital Golf och har en mycket enkel målsättning: Att alltid ge 
mer golf för pengarna, för både medlemmar och greenfee-spelare.

Vi har hela sex hemmabanor, och det kommer att bli fl er. Vi har fl exibla 
former av medlemskap, så att du kan välja det som passar just dina 
golfvanor. Och på www.capitalgolf.se kan du alltid både se, boka och 
betala för våra aktuella erbjudanden på spel, medlemskap med mera. 

CAPITAL GOLF
MER GOLF FÖR PENGARNA!

MER GOLF FÖR PENGARNA!

Fritt spel på 6 banor för

Medlemskapet Capital Golf Premium 
för bara 5 900 kr per år eller 495 kr
per månad i ett år med autogiro. www.capitalgolf.se

Capital Golf är det nya namnet på golfkonceptet Huvudstadens Golf som förenar medlemsklubbarna Huvudstadens GK, Capital GC, 
Viksbergs GK och Lindö GK. Capital Golf driver i dagsläget sex 18-hålsbanor och en korthålsbana runt Stockholm; Lindö Park, Lindö Dal 
(f.d. Lindö GK-banan), Lindö Äng, Lindö Korthålsbana, Lövsättra, Viksberg och Riksten. Vi planerar också för att tillföra fl er banor.

495 kr/mån! 
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Golfshop vs Cityshop

Lars Thonning på Golfstore
– I en golfshop får du hjälp av 
en PGA-utbildad pro som har 
bäst förutsättningar att göra en 
riktig ”Custom Fitting” där du 
får dina klubbor anpassade just 
till din fysik, sving och ditt spel. 
Dessutom görs utprovningen på 
en drivingrange där du och din 
pro kan titta på bollbanan och 

tillsammans med mätdata från 
datorer avgöra vad som är bäst 
för just dig. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi arbetar vidare med Custom 
Fitting och utvecklingen av våra 
Studios. Vi fortsätter också med 
att arbeta bort myten om att det 
är dyrare att handla av sin pro 
på klubben, vilket är helt fel. 

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Årets intressanta nyheter kom-
mer främst ifrån Titleist, Ping 
och Taylor Made. 

Lars Johansson på Dormy
– Vi har flera fördelar jämfört 
med en golfshop eller sport- 
butik. Framförallt har vi ett  
extremt brett sortiment, där  
golfaren i praktiken kan hitta 
alla produkter som finns på 
golfmarknaden. Vi tar alltid 
hem de senaste produkterna, 
även om de släpps under låg-

säsong. Vår personal brinner för 
golf och har hög kompetens. 

Vilka är de intressantaste nyhe-
terna inom er butikskedja?
– Vi försöker att kontinuerligt 
utveckla och förbättra våra  
butiker och just nu jobbar vi för 
att få till en etablering i södra 
Stockholm.

Vilka är årets mest intressanta 
produktnyheter?
– Det är svårt att lyfta fram en 
enda. En innovativ produkt är 
en Taylor Made wedge där man 
kan byta ut träffytan om den 
blir utsliten.

– varför ska jag handla oss er?

PRO_Golfparlor 2010.indd   11 10-03-30   15.39.16

Salemsbanans greener är medelstora med en helt 
perfekt skötsel. Även utanför fairway är det rent och 
snyggt och det uppskattas, finns det något värre än 
att gå och leta boll under sina dyrbara golftimmar? 

Men Salems Golfklubb satsar inte enbart på 
kvalitet man vill också gärna vara den kompletta 
anläggningen, och med sina 27 fullängdshål är de 
på god väg. Högantorpsbanan är öppen året om, 
med sina ordinarie greener och utan handicapkrav. 
På Högantorspbanan kan man spela 9 alternativt 
18 hål.

 Salems Golfklubb ägs av sina aktiemedlemmar 
och klubben kan erbjuda en differentierad greenfee 
liksom medlemsformer. De kan också utforma 
företagspaket, anpassade för varje företags behov.

I Salems golfbag
I klubbhuset, som byggdes på 1850-talet, hittar 
man restaurangen. Här njuter man av en god 
middag ackompanjerat av en shoppingrunda, eller 

Komplett, bäst och vackrast
I ett vackert Mälarlandskap ligger södra Stockholms högst rankade golfanläggning, 
Salems Golfklubb. Och det är en riktig mästerskapsbana, lång och svår från backtee. 
Ny i gamet? Misströsta inte, från övriga tee spelar medelgolfaren ett lagom svårt spel.

Stoppa ner Golfpärlor i golfbagen…
…så ger Salems GK dig 15 procents rabatt 
på greenfee, vid ett speltillfälle!

Salems Golfklubb, Högantorpsvägen 100, 152 95 
Södertälje. För tidsbokning ring +46 8 550 940 
50 eller mejla till ann@salemsgk.se. För mer 
information besök www.salemsgk.se

rundar av några timmars förmiddagsgolf med 
dagens lunch (husmanskost, thaimat).

Salems Golfklubbs anläggning håller genom-
gående en hög standard. Här finns också en 
välsorterad shop, och vill du vidareutveckla din 
sving är klubbens Pro aldrig längre bort än ett 
telefonsamtal.

Đ



Två stolta västeråsare, och värdar, för flertalet 
stortävlingar och med golfbanor i toppklass. 
Västerås Golfklubb och Fullerö Golfklubb erbjuder 
tillsammans med staden Västerås den perfekta 
golfweekenden. 

Västerås GK – stadsnära, naturskön 80-åring
Västerås GK ligger i Svartådalen, strax intill Vallby 
friluftsmuseum i centrala Västerås, och utgör en 
trivsam och avkopplande mötesplats. Klubben 
har funnits sedan 1931 och har sedan dess hunnit 
utveckla många framgångsrika golfspelare. Flera 
av dem har säkerligen återvänt till banans olika 
svårigheter och utmaningar i Västerås Open, som 
Västerås GK under flera år stått som värd för.

Senast 2010 utnämndes klubben till ”Topp 3 
i Västmanland” av GolfDigest. En ranking som 

En oslagbar kombination
Vad har golfaren Johan Ryström gemensamt med skådespelerskan Helena 
Bergström? Jo, båda har anknytning till Västerås.
Vi kan förstås inte tala för någon av dem när det gäller att rekommendera golf-
banor i Sveriges sjätte största stad, men vi kan rekommendera två av regionens 
absolut bästa golfklubbar: Västerås Golfklubb och Fullerö Golfklubb.

Vän för miljoner!
Se till att inte missa det allra senaste, Västerås GK 
och Fullerö GK finns på Facebook.

Västerås Golfklubb, Bjärby, 724 80 Västerås. För 
tidsbokning eller golfpaket ring +46 21 30 11 
85 eller mejla till info@vasterasgk.se. För mer 
information besök www.vasterasgk.se

Fullerö Golfklubb, Jotsberga, 725 91 Västerås. 
För tidsbokning ring +46 21 502 62 eller mejla 
till info@fullerogk.se. För mer information 
besök www.fullerogk.se

de jobbar hårt på att få behålla. Nytt för i år är 
till exempel samarbetet med MyGolfTour där 
Västerås GK erbjuder LIVE Scoring i realtid med 
scoreboards på TV-skärmar i restaurangen och 
golfshopen. Kompisgolf eller företag spelar ingen 
roll, så länge man bokar i förväg.

Själva golfbanan är teknisk, utmanande och lätt 
kuperad, av skogs- och parkkaraktär med upphöjda 
greener vid många av hålen. Självklart serveras god 
mat och dryck i restaurangen, och ett extra plus till 
krögaren (och ägaren) som är långt ifrån svårflirtad 
gällande restaurangens öppettider. Klubbens Pro 
driver golfshopen där man hittar det mesta inom 
epitetet ”golf”.

Fullerö GK – roligt, enkelt och öppet
Fullerö GK är en annorlunda golfanläggning med 

VÄSTMANLAND

Vi på Ta Inn Hotell har som policy att 
våra gäster ska känna sig som hemma. 
Våra rum är fräscha och luftiga med 
sköna sängar. Förstklassig service är en 
faktor vi värdesätter och du som gäst 
blir alltid bemött med ett varmt leende.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna!

Golferbjudande
Tack	vare	vårt	härliga	samarbete	med	Västerås	GK,	Fullerö	GK,	Restaurang	West	
och	Hässlöhuset,	som	helt	klart	är	en	av	Västmanlands	mest	exklusiva	och	lyxiga	
spa-anläggningar	kan	vi	nu	erbjuda	detta	välgenomtänkta	paket.

Detta	ingår:
-		 Greenfee	för	36	hål	på	två	olika	banor	(lunch	ingår	på	båda	banorna)
-		 Logi	(del	i	dubbelrum,	inklusive	frukostbuffé)
-		 Trerättersmiddag
-		 Spa	med	50	minuters	massage	samt	fri	tillgång	i	två	timmar	till	varm
	 pool,	ångbastu,	torrbastu,	värmerum	samt	en	uppfriskande	smoothie

Pris:	1	995:-/person	(för	logi	två	dagar	2	320:-/person)
Enkelrumstillägg	200:-

Tfn: 021-105300   •   Ängsgärdsgatan 19, 721 30 Västerås   •   Fax: 021-139690   •   tainnhotell@tainnhotell.se   •   www.tainnhotell.se

•		 Centralt
•		 Hög	standard
•		 Fri	parkering
•		 Bra	service
•		 Komfort
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precis ”lagom” närhet till Västerås tätort. Miljön är 
lantlig och trivsamheten påtaglig. ”Fullerövärdarna” 
– de tre eldsjälarna som möter dig vid ankomsten, 
inspirerar och engagerar dig din vistelse igenom. 

På Fullerö GK strävar man efter att ha roligt; 
golf ska vara enkelt och anläggningen öppen för alla. 
Så en upplevelse på den här klubben kan såklart 
omfatta mycket mer än traditionell golf. Varför inte 
börja med en kopp kaffe på golfrestaurangen innan 
du slår ut? Har du en dålig dag med klubborna? Ta 
en paus hos Västmanlands första bouleförening med 
sina tre boulebanor av internationellt mått. 

Golfbanan med sina 18 hål och par 72 i öppna 
landskap blev utsedd till ”Bästa ungdomsklubb 
2002” och fick pris som ”Årets klubb 2004”. Men 
tro nu inte att allt är ”mys-pys och hålla handen”. 
Nej, den som vill möter ett ordentligt motstånd. 
Banan stod senast 2009 som värd för SAS-tävlingen 
Västerås Mälarstaden Open, och träningsområdet 
är en av Sveriges bästa anläggningar med putting-
greener och kuperade chip- och pitchgreener, där 
man kan få möjlighet till egen träning innan man 
avslutar med närspel på en korthålsbana över 9-hål.



Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

33

GolfDigest rankar Askersunds Golfklubb som 
en av distriktets bästa golfbanor.18-hålsbanan 
med sina generösa fairways och varierande 

Banan är lång, smal och relativt flack. En ordentlig 
utmaning, som dock kompenseras via slopen. 

I princip alla hål är separerade från varandra, 

Slå ut över Siljan
Svensk golf blir nog inte mer svensk än så här. 
En putt intill vikingarnas gravar, mitt i Siljan på Solens ö. 

har stora greenområden och ligger mycket vackert 
belägna i skogs- och hedlandskapet på Solens ö 
i Siljan. Vid hål 5 står Sollerös kyrka, ett tydligt 

En gigantisk naturkatastrof
Visste du att Sollerön, Siljans största ö, bildades 
för cirka 300 miljoner år sedan då en himla-
kropp störtade mot jorden, och att folk har varit 
bosatta på Sollerön redan 4 000 år före Kristus? 

Sollerö Golfklubb, Soldvägen 134, 792 90 
Sollerön. För att boka golfpaket ring +46 
250 222 36 eller mejla till info@solgolf.
nu. För mer information besök klubbens 
hemsida www.solgolf.nu

riktmärke rakt mot green. Annat ögongodis är 
Solleröns Vikingagravar och Karl Lärkstugan. 

Träningsområdet består av drivingrange, 
bunker och puttinggreen. Men banan erbjuder 
också andra möjligheter, som närhet till bad, 
camping, restaurang och stuguthyrning. 

Det enda vi inte är säker på att du kommer 
att gilla är grodserenaderna.

DALARNA

Seasidebanan 
vid norra Vättern
Missa inte chansen att spela på Askersunds Golfklubb, en komplett 
golfanläggning med en av Sveriges få riktiga seasidebanor.

NÄRKE

storlek på greenerna ger också golfaren en 
lagom och utmanande blandning av längd  
och vatten. 

En dag för familjen
Från Askersunds Golfklubb är det nära till 
den pittoreska småstaden Askersund, Tive-
dens nationalpark och Mariebergs Galleria. 
Perfekt för en heldag med familjen!

Askersunds Golfklubb, Kärravägen 30, 696 75 
Åmmeberg. För att boka golfpaket ring +46 
583 349 43 (under säsong) eller mejla till 
info@aksersundsgk.golf.se. För mer information 
besök www.askersundsgk.com

Även som naturupplevelse är banan svårslagen, 
den leder golfaren genom en kulturhistorisk 
miljö präglad av den svenska gruvnäringen och 
brytningen av zink, och med en fantastisk utsikt 
över norra Vättern.

I golfrestaurangen erbjuds luncher och en à 
la carte-meny, delvis baserad på områdets spe-
cialiteter. Allra helst njuter vi av den goda maten 
och drycken i solen på terrassen, samtidigt som 
vi beundrar golfbanan med Vättern i bakgrunden 
som ett glittrande smycke.



Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

34

Idrefjällens Golfklubb har av golfjournalisterna 
i Sverige utsetts till “Årets golfklubb 2008”. 
Dessutom utsågs Idrefjällens golfbana häromåret 
till Sveriges vackraste bana av tidningen Svensk 
Golf, och till Dalarnas bästa bana 2009 av 
GolfDigest.

Trots detta var amerikanen Gene Oberto lätt 
tveksam när han i sin jakt på Sveriges 30 bästa 
banor för boken The Swedish Golf Experience, 
begav sig till Idrefjällens golfbana. Men efter att 
ha tagits med storm av banan, människorna och 
den magnifika fjällmiljön, blev också han frälst. 
Enligt honom är Idrefjällens golfbana utan tvekan 
Sveriges bästa golfupplevelse. 

– Framförallt är det den varierande och 
spännande layouten med vildmarken in på 
knuten och den mäktiga fjällvärlden i fonden 

Golfpaket på Pernilla Wiberg Hotel

Pernilla Wiberg Hotel från 875 kr per person och dygn 
inkl. frukost och en greenfee. Gäller del i dubbelrum,
v. 26-31 samt weekend v. 25, 32-37. 

Bo på ett av fjällvärldens mysigaste hotell. God mat och dryck, 
bekväma rum, en skön relaxavdelning och tillgång till Idre Fjälls 
många aktiviteter.

Bokning tel. 0253-59 30 00 
www.pernillawiberghotel.se

Idrefjällens Golfbana
– golf på hög nivå
Vissa har allt. Och när man till och med kan övertyga 
kräsna amerikaner, ja då vet man att man är något 
alldeles extra, även bland de bästa.

som gör banan så speciell, förklarar banans 
Pro, Fredrik Litzén.

En gång är ingen gång
De flesta som spelat golf på Idrefjällens Golfklubb 
återvänder. Det som kanske framförallt lockar, för-
utom banans höga klass, utmaning och skönhet, 
är klubbens familjära stämning. Hit är både proffs 
och amatörer välkomna att spela golf, äta gott i 
klubbens mysiga restaurang och botanisera i den 
välsorterade golfshopen. Vill man slipa på golfsvingen 
tar klubbens två PGA-Pro gärna hand om en. 

För att få ut optimalt av golfäventyret är det 
dock bäst att avsätta några dagar. Framförallt om 
man vill ta del av hela Idre Fjälls aktivitetsutbud, 
som bland annat inkluderar ridning, mountain-
bike och forsränning. 

Erbjudande!
Bli medlem i Idrefjällens Golfklubb, från 
500 kronor!

Bor man på Idre Fjäll finns allt från prisvärda 
stugor och lägenheter till det förstklassiga hotellet 
Pernilla Wiberg Hotel, som också erbjuder golf-
paket. För att boka ring Idre Fjäll: +46 253 410 00 
eller besök hemsidan www.idrefjall.se. 

Man kan också bo i Grövelsjöfjällen på Storsätra 
Fjällhotell, ett charmfullt hotell i fjällmiljö med 
en relaxavdelning och varmbad vid forsens strand. 
Telefon +46 253 231 50, hemsida www.storsatra.se

För att boka golfpaket för hela området 
kontakta visitIdre. Telefon: +46 771 99 88 00 
eller besök hemsidan www.visitidre.se

DALARNA
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Med största sannolikhet inte. Men att spela en 
runda på Klövsjö-Vemdalens Golfklubb ger också 
den mest inbitne och träningsfokuserade golfaren 
en ordentlig golfupplevelse. 

Fjällvyerna är sannerligen storslagna men 
18-hålsskogsbanan är också utmanande och varia-

Första utslaget på Leksand Golfklubbs 
18-hålsbana skedde 1984. Sedan dess 
har Bengt Lorichs tillsammans med 
klubben konsekvent moderniserat och 
underhållit banbyggaren Nils Skölds 
vision. Banan är kuperad och kan vid 
första anblicken tyckas lätt – som till 
exempel vid gul tee 5 454 meter. Men 
låt dig inte luras; den bjuder på ett 
ordentligt motstånd för låga scores.

Här huserar också två putting-
greener, en driving range med tolv ut-
slagsplatser samt närspelsanläggningar 
för egna bollar. Allt i nära anslutning 

Björklidens Golfklubb, Björklidens 
Fjällanläggningar, 981 93 Björk-
liden. För att boka golfpaket ring 
+46 980 641 00 eller mejla till 
info@bjorklidensgolfklubb.se. 
För mer information besök 
www.bjorkliden.com

Björkliden – Europas sista vildmark
En spännande golfupplevelse väntar 25 mil norr om Polcirkeln. 
Björklidens Golfklubb, med sin midnattsol och mäktiga 
fjälltoppar, är minst sagt sensationell.
Men så har också det internationella 
golfmagasinet utsett Björklidens 
Golfklubb till en av de 100 mest 
spektakulära banorna i världen. Hela 
banan är sannerligen en vandring 
med magnifika ljuspunkter i form 
av de norska fjällen och kanske 
framförallt, Lapporten.

En klok strategi är att ta med 
järnklubbor. Sandwedgen kan du 
plocka ur bagen då snösmältningen 
medför att inga bunkrar går att 
anlägga. En snöwedge däremot det 
rekommenderar vi, snön kan mycket 

Leksand – naturskönt, omväxlande
Det är vackert vid foten av Åsledsberget. Limsjöns rika 
fågelliv är som balsam för själen, medan banans terräng  
ger golfaren en intressant utmaning.

Leksands Golfklubb, Vargnäs, Pros 
Lars väg 29, 793 90 Leksand. För att 
boka golfpaket ring +46 247 14 640 
eller mejla till nipe.golf@telia.com. 
För mer information besök  
www.leksandsgk.se

DALARNA LAPPLAND

Klövsjö-Vemdalen
– en komplett anläggning
”Frågan är om det finns en bättre anläggning när det gäller 
att kombinera golfspel med andra, naturnära upplevelser som 
fjällfiske, fjällvandring och jakt.”* 

”Far och Son”
Nu ska det äntligen avgöras om den bästa svingen 
är väl beprövad och inövad, eller modern och 
energisk! Missa inte KVGKs ”Far och Son”-tävling 
vid RM 2012, den 9-10 juli.

Klövsjö-Vemdalens Golfklubb, Box 147, 840 32 
Klövsjö. För mer information ring +46 682 23176 
eller mejla till kvgk@telia.com För att boka 
golfpaket besök www.kvgk.se

tionsrik. Tröttnar man på att slå långa bollar in  
i skogen, kan man alltid söka sig till klubbens  
9-håls korthålsbana i fäbodmiljö, eller boka in 
en tid för träning och utbildning med klubbens 
PGA-Pro – som också driver en välsorterad golf-
shop. Telefon: +46 70 333 93 37.

Mellan banorna ligger Fäbokrogen som serverar 
dagens husman och à la carte efter en lång dag på 
fjället. Kan det bli bättre? Ytterst tveksamt menar 
vi, och uppenbarligen andra med oss, så försäkra 
dig om ett bra bord; +46 682 23 486.
*Ur tidningen Svensk Golf

JÄMTLAND

väl ligga kvar vid säsongsstarten i juli.
Scoren? Ja, den brukar bli lite 

högre än på andra banor…

till klubbhuset och restaurangen, som 
har en härlig uteplats med naturskön 
utsikt över banans 18: e hål.
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