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Det har varit ett spännande golfår. Vi har haft stora svenska framgångar som kryddades med dramatiken  
på Augusta National där Peter Hanson var snubblande nära att bli vår första manliga majorvinnare. På 
sidan 8-9 kan du läsa om golftrottern Pelle Widmark som även han har spelat på Augusta, och 99 andra 
globala golfpärlor.

Vi vurmar ju ändå allra mest för våra svenska golfpärlor. Låt oss ta dig med på en spännande golftour 
från Falsterbo i söder till Björkliden och Lapporten i norr. Vi vill ge dig inspiration att vidga dina golfvyer  
–  kanske är gräset grönare på andra sidan?

I år vill vi också ge dig ännu lite mer. Tillsammans med golffotografen Peter Cordén har vi grävt  
ner oss i golfmiljöer, golffärger och golfkänslor. Resultatet blev sju sidor ”ögongodis”. Eller ”golfporno”,  

som Peter själv kallar det. Kalla det vad du vill, bilderna talar för sig själva – att vårt  
land bjuder på golflandskap i särklass blir inte mer tydligt än så här! 

Trevlig läsning!

Pär Fischerström

ÄR GRÄSET GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN?

PÅ OMSLAGET
Vallda Golf & Country Club, 10:e hålet, par 5 

Foto: Matilda Lindeblad
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Den stora frågan är kanske hur länge pappers-
scorekortet kommer att finnas kvar.

– Det är fortfarande reglerna som styr, på-
pekar Sundström. Mobiler kan vara utrustade 
med en elektronisk kompass som känner av vind 
och har därför inte varit tillåtna på banan. Nu 
ändras reglerna. Förr fick man plikt om man 
hade mobilen på och det ringde under spel. Nu 
finns inte den generella regeln längre, även om 
den kan tillämpas som lokal regel. 

Det talar för att mobila lösningar, som Sund-
ströms, blir legio med tiden. Livescoringsystemet 
är för övrigt länkat till GIT:en. 

– Så golfbanorna kan idag förenkla admini-
strationen dramatiskt med vårt system. Alla 
scorer är redan inmatade när sista bollen hålar ur. 
Klubben har bara att tanka in resultatet till GIT. 
I stället för att någon stressad person ska sitta där 
och hacka in scorerna, medan folk väntar utan-
för och några kanske droppar av, kan man ha 
prisutdelning på en gång. Det är en klar bonus 

A  tt tävla i golf är som att springa mara-
ton med skygglappar. Du vet hur du 
ligger till i förhållande till handicap 
men har ingen aning om hur det går 

för resten av startfältet. Dags att höja spänningen 
ett snäpp, tycker Lars Sundström, och promotar 
livescoring för amatörer. 

I fjol var det drygt 3 000 amatörgolfare på 
ett 30-tal klubbar, i år blir det bortemot dubbla 
antalet, som via MyGolfTour känner på hur 
proffsen har det: Du peggar upp på artonde med 
segervittring. Limmar du inspelet och sänker 
putten vet du att bucklan är din. Missar du green 
går det åt fanders. 

– Tekniken finns ju, så det är bara att tillämpa 
den, tycker livescoringkortets upphovsmakare. 

Fram till 2007 var Lars Sundström en vanlig 
amatörgolfare med Landeryd i Linköping som 
hemmaklubb.

– Varken jag eller min kollega hade någon 
yrkesmässig erfarenhet av golf. Som så många 
andra gillade vi att tävla och var ofta ute med 
kompisgänget. Så kom vi på den här idén. Gre-
jen är att man vet hur man ligger till jämfört 
med resten av gänget. Vi såg att det funkade 

Scorekortets död? 
Länge leve livescoring! 

och insåg att det fanns stor marknad för företags-
golf och för golftävlingar överhuvudtaget. 

Så tog första prototypen av livescoringkortet 
form 2007. Året därpå kunde Sundström 
och hans team leverera till företagsgolf. Sedan 
byggde man upp en egen Sverigetour med så 
kallade tredje-partstävlingar, som hade urpremiär 
2011, och som nu sprider sig som en löpeld över 
landet. Tävlingsformen är scramble. 

– Mycket uppskattat bland spelare och klubbar! 
Förra årets 34 tävlingar blir 50 i år. Ett tecken på 
bra kvalitet är att vi får mer attraktiva placeringar 
och flyttats in på golfveckor på ett tjugotal banor, 
säger Sundström. 

– Förra året hade vi strax under 3 000 del-
tagare. I år tror vi på ett snitt på hundra per 
tävling, vilket gör cirka 5 000 personer. 

Av Sveriges cirka halva miljon aktiva golfare 
är det alltså en procent som lär ”spela på touren” 
i sommar. En av nyheterna för året är säsongs-
upptakten med en minitour till Skåne i april. 
Spelschemat i övrigt ser du i rutan intill. 

En annan nyhet är viewern. Lars Sundström 
förklarar:

– Lagkaptenen får fortfarande en handenhet 

att dra scoren i. Som komplement lanserar vi nu 
en viewer, som varje deltagare i bollen kan ladda 
ner på sin egen smartphone, och följa spelet på. 
Tillgängligheten på banan blir alltså ännu bättre 
för alla deltagare! 

Den tredje nyheten rör klubbarna mer än 
spelarna. Sand, Västerås, Rönnebäck, med flera 
klubbar har köpt konceptet för egen del och kan 
nu erbjuda livescoring i olika tävlingssammahang, 
som till exempel företagsgolf. 

– Från början trodde vi det var tävlings-
arrangörerna som skulle köpa våra tjänster. Nu 
visar det sig att det snarare är klubbarna som har 
intresse av att kunna erbjuda livescoring. 

”Det är inte långt 
kvar förrän 

pappersscorekortet 
är borta.” 

www.bestwestern.se

Fore vi lov ? Golfpaket 
över hela Sverige.

Upptäck golfsverige med oss. De flesta av våra hotell har samarbeten med 
en eller flera närliggande golfbanor vilket gör att vi kan erbjuda fördelaktiga 
golfpaket med logi och greenfee över hela Sverige. 

Hotellövernattning med greenfee från 695 SEK per person.

The World’s Biggest Hotel Family ®

Glada pristagare på Skinnarebo.

Läktaren i Västerås.

Anmäl dig via golf.se eller på respektive klubb. Håll dig uppdaterad via mygolftour.se.

21/4	 Rönnebäck	 	 sid	22	 	
22/4	 Sturup	Park	 	 sid	23	 	
1/5	 Skinnarebo	 	 sid	32
12/5	 Öresund	 	 sid	21
17/5	 Ringenäs	 	
19/5	 Sand	 	 sid	33	 	
20/5	 Knistad	 	 	
20/5	 PGA	National	 	 sid	26
3/6	 Lysegården	 	
9/6	 Kalmar	 	
17/6	 Araslöv	 	 	 	
17/6	 Strängsnäs	 	 sid	40	
30/6	 Husby	 	 sid	43
30/6	 Gumbalde	 	
1/7	 Lagan	 	 	
1/7	 Säter	 	
2/7	 Lycke	 	 	 	
3/7	 Timrå	 	 	 	
5/7	 Upsala	 	 	 	
7/7	 Österåker	 	 sid	42	
7/7	 Nyköping	 	 	
9/7	 Öijared	 	 	
10/7	 Fullerö	 	 	 	
11/7	 Gripsholm	 	 sid	41	 	
12/7	 Varberg	 	 	 	
12/7	 Söderby	 	

SPELSCHEMA                                                 2012
Datum Bana  Läs mer på
13/7	 Norrköping	 	 sid	38
15/7	 Orresta	 	 sid	44
16/7	 Kristianstad	 	 sid	20
18/7	 Mjölby	 	 sid	35
18/7	 Skerike			 	
23/7	 Söderhamn	 	 sid	50
23/7	 Hammarö	 	 	 	
24/7	 Kävlinge	 	 	 	
24/7	 Vara-Bjertorp	 	
25/7	 Västerås	 	
25/7	 Köping	 	
26/7	 Tranås	 	 sid	36	 	
27/7	 Söderåsen	 	 	
28/7	 Landeryd	 	 sid	37
28/7	 Vallentuna	 	
4/8	 Tomelilla	 	 sid	21
4/8	 Borås	 	 	 	
10/8	 Salem	 	 	
11/8	 Hagge	 	
12/8	 Dalsjö	 	
18/8	 Woodlands	 	 	
25/8	 Ljusdal	 	
26/8	 Hofors	 	 	 	
2/9	 Leksand	 	 sid	51	 	
9/9	 Örestad	 	 	 	
29/9	 Landeryd	MASTERS	 sid	37

Datum Bana  Läs mer på

med vårt system, menar Sundström. 
Dessutom blir det lite mer proffskänsla över 

hela tävlingen. 
– Vi försöker skapa en rolig upplevelse. Vid  

nian sätter vi upp en skärm, som proffsens leader- 

board. Efter 18:e bygger vi upp en liten arena 
och slår upp ett tält, så det blir en happening 
kring tävlingen. Förra året körde vi dagens dub-
bel – närmast flagg på 2 slag – på sista hålet. I år 
dyker det upp andra roliga extratävlingar.
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Vad vill du göra på din semester?

- Beställ gratis broschyrer för din Sverigeresa hos oss! sverigeturisten.se

Pelle tillsammans med sin son Philip på världsberömda 
Augusta National, tredje bästa golfbana i världen. Far och 
son spelade här 2009, bara fyra dagar efter att banan 
öppnat för säsongen. Augusta stänger 17 maj och öppnar 
igen tredje torsdagen i oktober.

Pelle har inte legat på latsidan. Han har tvärtom, metodiskt 
och envist, arbetat sig igenom världens 100 bästa, och mest 
privata golfbanor. 

Banorna rankas av en panel på den amerikanska golf-
tidningen Golf Magazine. Vartannat år kommer en ny 

spännande topp 100-lista. Pelle har bockat av dem alla. Och har dess-
utom lyckats knipa en åtråvärd plats i panelen. 

Hundra av hundra!
Text: Linda Eriksson 

Kan en kille från Skellefteå spela alla världens hundra bästa golfbanor? Svaret är ja. 
Pär ”Pelle” Widmark har som enda europé lyckats med det många bara drömmer om; 
spela alla topp 100-banorna i världen.  

Pelles egna topp 6 
1. Pine Valley (nummer 1 på Golf Magazines lista 2011) 
2. Augusta National (nummer 3)
3. Pebble Beach (nummer 7) 
4. Cypress Point (nummer 2)
5. Friars Head (nummer 38)
6. Shinnecock Hills (nummer 6)

– Jag blev inbjuden att spela Augusta National 1976. Det var stort. 
Och det blev ännu större när jag förstod svårigheten med att ta sig in på 
en bana i den klassen. Det är i princip omöjligt, säger han.

Ett antal år senare stötte Pelle ihop med en man i golfshopen på Kiawa 
Island. Killen, Jerry Jeffrey, bar en tröja med golfbanan Winged Foots 
(nummer 16) emblem på. Pelle blev nyfiken och frågade om mannen var 
medlem, varpå mannen sa nej men förklarade att han var medlem i en 

annan världsberömd bana – Shinnecock Hills. 
– Jerry visade mig en tavla med en lista över de 100 bästa banorna. 

Shinnecock Hills låg på sjätte plats. Det var då jag började fundera på 
allvar över den här listan. 

Pelle kontaktade Jerry Jeffrey några veckor senare och frågade om han 
inte fick komma och spela. Det fick han. Den privata Shinnecock Hills – 
nummer sex i världen – och han var inne. 

Efter det har Pelle lyckats fylla på med resterade 98 banor. I 40-års-
present fick han en starttid på Pine Valley av sin fru, något som i princip 
är omöjligt. Därmed hade han avklarat topp 10. Han har följt 2004 års 
ranking och blev klar 2007. Men det har tagit mycket energi, tid och  
framför allt minglande. 

– Jag reser mycket i mitt arbete och jag pratar golf med allt och alla. 
Kontakter är a och o. Min stadiga fråga, till alla jag träffar är ”känner du 
någon som är medlem på den eller den golfbanan”. 

Pelle har en hel bank av märkliga historier att berätta. En av de 
lustigaste är hur han tog sig in på klubben Baltusrol (nummer 53)  
i New Jersey. 

– Jag var på affärsresa i Hong Kong och stötte av en händelse på en 
fioltillverkare. På hans visitkort stod Baltusrol och jag började förstås 
fråga ut honom.

Det visade sig att fioltillverkaren inte var medlem, men hade sitt 
postfack precis bredvid golfklubben. Han kände dessutom klubbchefen 
mycket väl eftersom de träffades varje morgon. Pelle, som inte hade spelat 
Baltusrol, undrade om inte fioltillverkaren kunde få in en fot åt honom. 

– Några dagar senare fick jag ett mejl av fioltillverkaren där det stod: 
ring den här personen. Jag gjorde det och allt var ordnat, skrattar Pelle. 

Det är så det har gått till – genom kontakter. 
– Det handlar inte om pengar, som man skulle kunna tro. Du kan 

vara hur rik som helst, de privata banorna släpper bara in medlemmar. 
Allt handlar om kontakter. Blir du inbjuden av en medlem blir du 
behandlad som en medlem, säger han och fortsätter:

– Det finns heller inga kontanter på de här klubbarna. Allt skrivs upp  
på medlemmens konto, något jag inte fattade först vilket ju blev lite pin-
samt eftersom jag beställt mat och dryck, men inte fick betala för mig. 

2007 spelade han, som första och enda europé, sin 100:e bana. Ett år 
senare kontaktades han av Golf Magazine och blev erbjuden en plats av 
de 100, i den panel som vartannat år utser världens bästa golfbanor. Nu 
har Pelle spelat 215 av världens bästa banor. 

– Det är verkligen roligt och jag är ödmjuk inför det jag fått uppleva. 
Men jag skulle nog inte göra om det. Det tar otroligt mycket tid och 
energi, säger Pelle och skrattar.
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I 40-årspresent fick han en
 starttid på Pine Valley av sin fru, 
något som i princip är omöjligt.
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Visby GK. En varm solnedgång vid hål 6. 
Det här är en av Peters absoluta favoriter i Sverige.

Peter Cordén
– en fotograf med känsla för golf

Peter Cordén är fotografen som satt golfbanan på väggen. Han har fotograferat 
golfbanor över hela världen, golfbanor du inte trodde fanns, i länder du inte 

trodde golf fanns. Och hans signum är att göra golfen till konst.L1. Vem är Johan Benestam? 
– Svensk golfbanearkitekt med bland annat Vesterby på mitt samvete. 
Aktuell med Kungl. Drottningholms ombyggnation av greener, fairways, 
spelstrategier med mera, samt Wolf Golf Club i Litauen.

2. Hur blir man banarkitekt?
– Efter att ha utbildat mig till landskapsingenjör vid SLU och kompletterat 
med landskapsarkitektur, kom jag som en av tio utvalda in på världens enda hel-
tidsutbildning i golfbanearkitektur i skotska Edinburgh. På den vägen är det.

3. Vad kännetecknar en bana som Benestam byggt?
– Greenområden med stora avrinningsytor och små, djupa, strategiskt placerade  
bunkrar med organiska former. Tanken är att banan ska erbjuda en ny spel-
upplevelse varje gång, beroende på vind, dagsform och hcp. 

4. Hur tänker du kring greenerna?
– Har man intressanta greenområden spelar det ingen roll om banan är lång 
eller kort, då är spelet runt green avgörande. Är man för aggressiv när man 
går för flaggplacering kan bollen lätt rinna av green och rulla 15-20 meter 
till i stället för att fångas upp av en bunker.

5. Mer pitch and run än target golf, säger du. Förklara.
– Pitch and run är traditionellt linksspel. Då håller man slagen närmare 
marken, nära det ondulerade landskapet, så inte vinden tar bollen. Man 
landar bollen på foregreen och låter den rulla in på onduleringarna mot 
pinn. Target golf är ”floridagolf”. Då tvingar man spelaren att gå för pinn 
med långa bollbanor i luften. För långa eller felriktade slag fångas snabbt 
upp av bunkrar eller ruff. 

6. Din strategi när det gäller bunkrar? 
– Bunkern är ett hinder, den ska kosta ett slag. Det optimala är att placera 
bunkern precis där man vill ligga på spelfältet. Drottningholms hål 7, med 
bunkern mitt för driven på fairway, är ett bra exempel. Den duktige kan 
chansa, gå över och få ett bättre läge för andraslaget, men missar man straffas 
man direkt. Den mindre duktige har gott om plats att spela safe till vänster.

Linksgolf 
i svensk tappning 
– mer med än mot landskapet

Ta chansen att vinna ett av åtta grymma priser från några av Svenska 
Golfpärlors nära vänner. Önskelistan är alltså redan klar. Frågan är om det 
finns några snälla barn? Med en fyndig motivering där du berättar vilket 
pris du helst vill vinna kan du få julafton redan till midsommar. Skriv 
högst 20 ord där ordet i kursiv text skall ingå.

JULAFTON REDAN TILL MIDSOMMAR

PRISER DU KAN VINNA!

Wilson Staff DXi Superlight
Den lättaste driver Wilson någonsin har skapat. Den 
väger endast 269 gram – snacka om ultralätt – och 
ger ökad fart och kraft. Prislappen säger 2 495 kronor 
eller mindre än 10 kronor per meter för spelare i 
Padraig Harringtons kaliber. www.wilsongolf.com

Wilson Staff Ci11
Ett järnset i läcker svart design. Ger kontroll, längd 
och har i övrigt förlåtande egenskaper. Både halvproffs 
och amatörer har glädje av det breda registret. Cirka-
priset är 4 995 kronor. www.wilsongolf.com

The Swedish Golf Experience
Två inspirerande böcker i coffeetable-format signerade 
av fotografen Peter Cordén och journalisten Gene 
Oberto väntar på vinnare. Ni andra får vackert punga 
ut med cirka 425 riksdaler för att ta del av Sverigeresan, 
med 156 sidor ögongodis från 30 utvalda anläggningar. 
www.corden.se

Fairview Pro S 
Eftersom denna laseravståndsmätare, som drivs av en 
solcell, mäter avstånd upp till 600 meter funkar den 
även för Bubba Watsons monsterdrivar. Den har en 
scannerfunktion och du kan pejla in avståndet till flag-
gan eller hinder du vill undvika. Spelet blir snabbare 
och säkrare. Om inte jultomten är så generös blir det 
en utgift på 1 995 kronor. www.biogolf.se

MyGolfTour/Best Western
Spel på en tävling i touren där det erbjuds live leader-
board och övernattning i dubbelrum på närmaste Best 
Western-hotell (spelschema på sidan 7; ange önskad 
tävling fr o m 1 juli och framåt). Paketet har ett värde  
av cirka 2 200 kronor och du kan även ta med din 
bästa golfkompis. www.mygolftour.se

Hotell
Tranås Statt
0140-560 00
www.tranasstatt.se

Underbara Sommenbygd!
Bo bekvämt mitt i centrum och spela 

golf på Sveriges bästa golfbanor.
Besök våra hemsidor för att se vilka banor vi samarbetar 

med, använd gärna QR-Koderna så kommer du rätt direkt.

Pris från 995 kr/person. 

Hotell
Linköping

013-129 000
www.hotellinkoping.sew _
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Dixon Earth 
– världens första miljövänliga golfboll. Bollen 
är tillverkad helt utan tungmetaller och är 100% 
återvinningsbar. Den har tagit USA-marknaden 
med storm och har kvalitet och spelkänsla i nivå 
med många 3-delsbollar. I midsommarklappsäcken 
finns fyra dussin bollar som fördelas på två vinnare. 
Cirkapriset är 349 kronor/dussin. www.biogolf.se

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se senast den 15 juni. De lyckliga vinnarna 
kommer att presenteras på www.golfpaket.com – samlingsplatsen för golf-
paket, senast den 21 juni. Om du hittar ditt namn där skall du genast mejla 
till vinnare@provisa.se. Vi fungerar som tomtenissar och ser till att du får 
din midsommarklapp. 

LYCKA TILL!

Text: Linda Eriksson 
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Frösåker. Västmanlands stolthet med sköna vyer.

Arlandastad Golf. Masterbanans avslutningshål – en trixig historia.

Omberg vid Vätterns östkust. 
En mäktig backdrop. Kristianstad Västra, när skuggorna lägger sig framåt kvällen.

Namn: 	 Peter	Cordén
Ålder: 	 54	år
Bor: 	 Södermalm,	Stockholm.	Ateljé	i	Gamla	Stan,	Själagårdsgatan	21.
Familj: 	 Fru	Pia	och	tvillingdöttrarna	Molly	och	Tuva,	13	år,	mer	eller	mindre	golfare	alla	tre.
Dricker helst:		 Rött	vin.
Äter helst: 	 Asiatiskt	och	italienskt.
Golfpärlor		 Vidbynäs	South,	Kronholmen,	Turnberry,	Hoylake,	Waterville.	Linksbanor	av	alla	de	slag.	
	 Gillar	närheten	till	havet.	
Karriär: 	 Grafiker,	layoutare,	konstnär,	AD,	fotograf.	Producerat	boken	”The	Swedish	Golf	Experience”	tillsammans		 	
	 med	Geno	Oberto.	
Aktuell med: 	 Fotograferingar	i	Sverige:	Nynäshamn,	Visby,	Bro	Hof.	Europa:	Son	Gual,	Frankrike.	New	York	och	Asien	i	höst.
Kontakt: 	 Mejl:	peter@corden.se,	telefon:	070-733	32	02,	www.corden.se.

Sand GK, hål 18 en tidig morgon. 
Hills & Forrest har designat banan.

Det var i början på 90-talet och Peter Cordén hade 
ett jobb att utföra. Han skulle fotografera Ekerums 
golfbana som skulle pryda Ving Golfs katalogomslag. 

– Jag stod på fairway på Ekerums golfbana med 
en wedge i handen. Det var cirka 70 meter till hål 

bollen hamnade rakt i koppen. Det var min första golfrunda någonsin. 
Och det var där det började, berättar Peter när vi ses en mulen dag 
i mars. Peter är brunbränd och nyss hemkommen från en av sina 
många jobbresor. Den här gången i Thailand. 

– Det finns ju rätt många golffotografer nuförtiden men jag vill  
ändå hävda att jag var först i gebitet. Och jag är ju verkligen toknischad, 
skrattar han. 

Peter har arbetat som ”vanlig” tidningsfotograf och grafiker men 
är nu, som sagt toknischad på golffoto. Han fotograferar för tidnin-
gar, och blir ofta anlitad av golfklubbar för att hjälpa dem att inreda 
klubbhusen med olika tavlor och motiv. Vad är så fascinerande med 
just golfbanor, undrar jag. 

– Det är en slags landskapsfotografering som är helt fantastisk. 
Miljöerna är ofta extremt vackra enligt mitt tycke, med de skulpterade 
landskapen. Alla banor ser olika ut och det finns många utmaningar 
med att fotografera banor; ljuset, skuggorna, vinklarna och hålen. Folk 
är ofta på bra humör på en golfbana också, vilket gör det hela mycket 
roligare, säger Peter. 

Han berättar också med glädje om människorna han möter på klubbarna. 
– För det mesta är ju folk mycket stolta över sin bana, och vill visa upp den när 

jag kommer.  Det är en skön stämning. Det händer att klubbchefer har börjat gråta 
när jag lämnar över bilderna på deras bana. Det är så stort att jag får gåshud. Och det 
är ju också sånt som får mig att inte ledsna på jobbet. 

Vi tittar på några av Peters jobb, som han visar på sin dator. Det är mycket bilder 
och många projekt, av varierande art. Allt ifrån böcker till artiklar till ståtliga konst-
verk. Peter Cordén har sysslat med golffotografering och grafisk formgivning sedan 
mitten av 90-talet, och i en allt mer eskalerande fart.  Det märks tydligt att han både 
gillar, och hanterar, att ha många golfbollar i luften samtidigt – han är effektiv, sparar 
på orden. Sparar på tiden. När jag frågar hur allting startade, vad som ledde fram till 
idag, svarar han i en enda lång mening som i princip sammanfattar karriären fram tills nu. 

Bokskogen, en klassisk bana.
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Idre, mäktiga scenarion runt hela banan.

Öresunds GK med sin ö-green.

Rya med mäktig vy över Öresunds vatten.

Strängnäs GK med 27 natursköna hål.

Mauritzberg, ligger vackert vid Bråviken.

Kallfors. Den här dagen bryter ljuset 
igenom och skapar en dramatisk vy.

– Jag började som fotograf och grafiker på Eskilstunakuriren, 
åkte till Visby och hade en utställning, träffade en tjej där, 
gifte mig i Stockholm, började jobba för Bonnier, drog iväg på 
en förlängd honeymoon och bara reste runt i ett år. Då foto-
graferade jag en massa utomlands och kände att jag ville satsa på 
mig själv, så jag sa upp mig och startade eget. Och på den vägen  
är det. 

Ja, på den vägen är det. Den där dagen på Ekerum i början  
på 90-talet puttade in honom på golffotograferingens bana.   
Och trots att han varit nästan överallt och plåtat nästan varenda 
golfbana värd namnet har han fortfarande högtflygande drömmar. 

– Jag vill jobba med rörlig bild nu. Jag är ganska sugen 
på att göra en golffilm. 

Och drömbilden? 
– Att plåta Cape Kidnappers vore ju en dröm. Det är en 

dramatisk bana som ligger i Nya Zeeland och som liksom 
hänger ut över en vacker klippkant. Tänk vilka bilder jag 
skulle kunna ta där! Och vilket golfspel! Ett annat projekt 
jag vill titta närmare på är Donald Trumps bana utanför 
Aberdeen. Den ska vara något i hästväg.

Så du spelar en del golf privat? 
– Ja, jag uppskattar att spela golf själv, men hinner inte  

så ofta som jag skulle vilja. Jag har väl handicap 13 tror jag.
Till saken hör att Peter helst spelar på en bana han känner 

till väl. Det har sin rimliga förklaring. 
– Jag är arbetsskadad och om det är en ny bana eller en 

bana jag inte känner så väl så letar jag vinklar, jag kollar 
in banan och är inte hundra procent med i spelet. Allra 
helst spelar jag med kompisar, på en välkänd bana och på 
hösten. Att garva och ha kul är väldigt viktigt.

Du har jobbat som golffotograf i över 20 år. Vad är din 
absoluta “best of the best”? 

– Oj, vad svårt att svara på. Det finns ju så mycket. Får 
jag suga lite på den karamellen? 

Javisst. Istället för att se i backspegeln pratar vi framtid. 
Närmast på Peters schema står Europa –  Normandie, Paris 
och Mallorca. 

Gripsholm brukar vara en av de första att öppna på vårkanten.
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Falsterbo, en klassisk och välkänd linksbana.

Kungsbacka GK med närheten till 
Kattegatt. Tuffa vindar emellanåt. Delsjös välskötta parkbana.

Rönnebäck GC – Sveriges svar på Skottlands 
Kingbarns, enligt Peter Cordén.

Björklidens med Lapporten i bakgrunden. En unik 
anläggning som är omöjlig att kopiera, tycker Peter.

– Jag gillar att hålla mig i Europa på sommaren, 
här finns många trevliga banor. Jag har flera grejer 
på gång i Sverige också framöver då jag bland an-
nat ska plåta åt Bro Hof, Nynäshamn och Visby. 
Jag för även diskussioner med många andra klubbar, 
och skulle gärna ta mig an fler svenska golfklubbar 
under kommande säsong. Allt från stora till små 
anläggningar. Jag är nästan aldrig ledig, men jag 
gillar det jag gör. Jag älskar att resa! 

 Och reser gör han mycket. Sverige runt. Europa  
runt. Jorden runt. Det blir mycket jobb, men 
även en del fritid. Ibland tar han med sig frun 
och barnen. Och ibland inträffar konstiga saker. 
Peter berättar särskilt om en snöig februarifredag 
för många år sen. Han var less på vintern och trött 
på jobbet. Då ringde telefonen. Rösten i luren sa: 
Peter, vill du åka till Dominikanska Republiken?

Självklart ville han det! Det var bara ett litet 
krux. Peter var tvungen att befinna sig på Arlanda 
klockan 16 samma dag. 

– Det här var runt lunchtid och jag ringde 

Grönhögen Links på Öland. Dubbelgreen som 
delas av 4:e och 14:e hålet enligt brittiskt manér.

min fru för att berätta. Hon sa bara: Åk! Så det gjorde 
jag. Det var den absolut lyxigaste resan jag åkt på. Vi reste 
med en kille från Air France som lyckades gradera upp 
oss till första klass och vi bara gled in på en räkmacka. 
Jag behövde inte ens visa passet. Hela resan gick i samma 
räkmacke-tema, jobbet var roligt och jag minns hur per-
fekt allt var. Särskilt i snöiga februari, säger Peter med ett 
leende och tillägger: 

– Det här kan faktiskt ha varit en av mina ”best of the 
best” när jag tänker efter…

Tävlingen går av stapeln den 1/5 - 2/9 2012. 5 klasser: 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25.
Gå in på www.wgcsverige.se och anmäl dig idag! De 150 bästa får spela Sverigefinal på KYSSINGE GK den 16/9 2012.

Bedinge GK

Kvarnby GK

Forsgården GK

Äppelgården GK

Rönnebäck GC

Landeryd GK

Sunsta GK

Tjustad GK

Tortuna GK

Jönåker GK

Norrköpings  GK

Katrineholms GK

Sjögärde GK

Kvalklubbar

Vill du representera Sverige 
mot världen i Durban Sydafrika? 
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Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

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

Tävla om 15 häftiga golfpaket från Falsterbo i söder till Idre i norr. Alla priser är för två personer och både greenfee och 
övernattning med frukost och middag ingår. Allt du behöver göra är att läsa Svenska Golfpärlor noga och svara på frågorna 
nedan. Berätta också vad du tycker är bäst respektive sämst med tidningen och var du hittade den. 

ÅRETS VINNARE SKA KUNNA SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:
1.  När grundades Falsterbo GK?
2.  Hur högt rankad är Sturup Park av A-Golf?
3.  Vad heter Bokskogens restaurang?
4.  Hur många nya fullvärdiga medlemmar tog Rönnebäck in förra året?
5.  Rya har ett gigantiskt sidovattenhinder – vilket vatten syftar vi på?
6.  Hur många golfhål finns på Vasatorp?
7.  Hur många meter sandbädd vilar Kristianstads båda banor på?
8.  Vem har designat Vallda G&CC?
9.   Powerchute heter årets golfpryl, enligt Grönhögen. Vad blir resultatet om du provar den?
10.  Hur många banor i Jönköpingstrakten ingår i Golf Unlimited?
11.  Vilken sjö är granne till Ombergs Golf?
12.  Vad är Vesterbys signum?
13.  Vilket bilmärke förknippas med Mauritzberg?
14.  Vilket århundrade byggdes Frösåkers klubbhus?
15.  Vilken slalomstjärna har hotell i Idre?

PRISER – GOLFPAKET PÅ FÖLJANDE GOLFANLÄGGNINGAR/HOTELL:
1.  Falsterbo/Hotell Gässlingen
2.  Sturup Park Golf & Hotell
3.  Bokskogen/Radisson Blu, Malmö
4.  Rönnebäck/Best Western Hotel, Jägersro
5.  Rya/Örenäs Slott
6.  Vasatorp/Best Western Hotel Helsing
7.  Kristianstad/Hotel ÅhusStrand
8.  Kungsbacka + Vallda (greenfee 2 x 18 hål)/Best Western Hotell Halland 
9.  Grönhögen Golf Links
10.  Jönköping, Gränna eller A6/Elite Stora Hotellet, Jönköping
11.  Ombergs Golf
12.  Landeryd/Vesterby Golf
13.  Mauritzberg Hotel Homes Golf Marina
14.  Frösåker/Elite Stadshotellet, Västerås
15.  Idrefjällen/Pernilla Wiberg Hotel

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. Bland alla grymma priser får du sätta upp två favoriter på önskelistan. Ange också ditt 
namn, bostadsort och/eller golfklubb. Vi kommer att utse minst två vinnare varje vecka, under hela maj och juni. De lyckliga 
vinnarna kommer att presenteras i slutet av varje vecka på www.golfpaket.com – samlingsplatsen för golfpaket. Hittar du ditt 
namn där ska du mejla till vinnare@provisa.se, så ser vi till att du får ditt pris.
LYCKA TILL!

tavling@provisa.se
Öka pulsen på din golftävling!
Digitala scorekort med live leaderboard
- för din företagsgolf
- för din kompisgolf

.se
Annons MyGolfTour-Golfpärlor.indd   1 2012-04-04   15.27
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Detta förstod man redan på 1920-talet. Därför 
anlade man den första golfbanan redan då. Den 
kallas Åhus Östra och är rankad bland de 20 
bästa banorna i Sverige av GolfDigest, 2011. 
Den andra – Åhus Västra – är bara sju år gammal, 
men redan en beprövad mästerskapsbana. När  
du slår ut på 18:e hålet siktar du på kyrktornet  
i byn. Banorna ligger nämligen mitt i Åhus.

– Förutom den höga kvaliteten på våra banor 
är nog tillgänglighet nyckelordet när det gäller 
golf hos oss, säger Mats Nilsson, som är klubb-
chef på KGK i Åhus. Våra banor är spelbara 
nästan hela året – vi hade öppna sommargreener 
till början av februari och i slutet av februari öpp-
nade vi igen. När andra åkte Vasaloppet spelade 
vi sommargolf igen – och gästerna kan bo mitt i 
Åhus bland restauranger, hamn och sandstrand 
och ändå bara ha några bra drivar till våra banor.

Eftersom golfen för de flesta är en umgänges-
form i goda vänners lag, har Kristianstads GK i 
Åhus insett betydelsen av att kunna ”hygge sig” 

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 044-24 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 044-28 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 11 meter djup sand, vilket innebär att det aldrig blir vått eller lerigt. 
Du kan spela golf i Åhus året om, så länge det är snöfritt förstås.

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 dem som vill glida ut till banan  
på det sätt som anstår en vinnare, så finns det 
gratis shuttle ifrån hotellet. Det finns också 
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, 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. 
Hela året om. 

SKÅNE

Tillgängligheten är en av Öresunds stora tillgångar 
– det är lätt att komma ut på den öppna park-
banan som ligger vackert placerad nära havet 
mellan böljande kullar, vatten och trädridåer. 
Banans greenområden och fairways håller absolut 
högsta klass, men det är öhålet som kommer 
att få svingen att skaka. Golfhålet är en perfekt 
replika av ett av världens mest fotograferade hål 

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 nybörjaren 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 
0418-455 455 eller mejla till kansli@oresundsgk.se. 
För mer information besök 
www.oresundsgk.se

– hål 17 på TPC Sawgrass i Florida.
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 väl-
sorterade shop där du kan komma i kontakt 
med klubbens PGA-Pro för tips, råd eller 
lektionsbokning.

SKÅNE

Golf & Hotell & Bistropaketet från 995 kr! 
En övernattning, en heldagsgreenfee, fritt spel på 
korthålsbanan, frukost och en 3-rättersmiddag

Tomelilla Golfklubb, Ullstorp, 273 94 Tomelilla. 
För tidsbokning ring 0417-194 30 eller mejla 
info@tomelillagolfklubb.com. För mer 
information besök www.tomelillagolfklubb.com.

SKÅNE

Området är enastående vackert och från den 
högst belägna punkten, där även klubbhuset 
ligger, är utsikten magnifik över hela banan. 
Här kan man skåda rovfågeln Gladan på sin 
jakt efter mat.

Tomelilla Golf erbjuder dig en fantastisk 
18-håls parkbana, i en omväxlande natur 

Tomelilla GK
– en utmanande golfupplevelse på det böljande Österlen
Tomelilla Golfklubb ligger mitt i den böljande Österlenska naturen, 
i omedelbar anslutning till Tomelilla samhälle.

och med en utmanande layout, där flera stora 
mästerskap har spelats.

För den icke etablerade golfaren finns en 
trevlig och välskött 9-hålsbana, Pay and Play.

I restaurangen, som drivs av nya krögaren 
Eve Maltais, tidigare kökschef på Drakamöllans 
Gårdshotell, garanteras en kulinarisk upplevelse 

fylld av läckerheter inspirerad från olika delar 
av världen och baserad på traktens fantastiska 
råvaror. En underbar plats med en fantastisk 
utsikt över golfbanan.

Det moderna hotellet består av åtta stycken 
trivsamma fyrbäddslägenheter och ligger endast 
35 meter från 1:a tee.



22 23

SKÅNE

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. 

– I ett flertal gästundersökningar under 2011 
hamnade Rönnebäck Golf Club bland topp-10 
i alla kategorier. Då golfen överlag upplever lite 
motvind i Sverige är vi givetvis extra glada att 
vi hamnar så högt i undersökningarna, säger 
banans ägare och klubbchef Johan Hinton. 
Klubben tog in 80 nya fullvärdiga medlemmar 
under 2011 och medlemsantalet ökar stadigt.

Är du greenfeegäst välkomnas du av 18 ut-
manande hål fördelade över nära sex kilometer. 
Normgivande 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. 
Du bokar tid enkelt via klubbens lättnavigerade 
hemsida.

Rönnebäck Golf Club har en smart medlems- 
policy som också ligger till grund för klubbens 

 

Rönnebäck Golf Club
– en skånsk bana som bara blir bättre och bättre
Strax utanför Malmö ligger 18 ut-
manande 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 “Årets golfkrog 2012”!
Under 2012 deltar Restaurang Rönnebäck  
i tävlingen “Årets golfkrog i Skåne 2012”  
med bland annat Jesper Aspegren och Leif 
Mannerström i juryn. Tävlingen pågår från 
april till och med september.

Rönnebäck Golf Club, Rönnebäcksvägen 3,  
238 41 Oxie. För golfpaket ring 040-54 25 50 
eller mejla till info@ronneback.se. 
För mer information besök klubbens hemsida 
www.ronneback.se

tillgänglighet, snabbhet och stimulerande golf-
rundor. För den som söker en ny hemmaklubb 
finns det flera olika medlemsalternativ och 
attraktiva erbjudanden att välja mellan.

För dem som vill utveckla sitt golfspel – ny-
börjare såväl som proffs – erbjuder Rönnebäck 
Golf Academy ett av Sydsveriges bästa tränings-
områden med toppinstruktörer och inomhushall 
för vinterträning.

Efter en lång dag på banan är det skönt att  
dyka in i Rönnebäck Golf Clubs trevliga klubb- 
hus. Shopen ger goda förutsättningar till bra 
”golfshopping” och här finns ett väl utvalt 
sortiment. 

Men skönast har man det nog i Restaurang 
Rönnebäck, där det serveras god och vällagad 
mat, mitt i den skånska myllan.

SKÅNE

Mästerskapsbanan, 18 hål enligt USGA- 
direktiv, är en utmanande bana som kräver  
sin golfare. Utöver Mästerskapsbanan finns 
även 12-hålsbanan, den så kallade Rävstad-
backarna, som verkligen för en tillbaka till 
gammal skotsk tradition, och Klubbanan – en 
9-håls dröm. Samma skötsel gäller dock för alla  
banor, så oavsett om du spelar på Klubbanan 
eller Mästerskapsbanan kan du förvänta dig 
välskötta hål.

Vill man förbättra sin golf ska man prata med 
Dale Harris, en trevlig svensktalande australiensare.

Maten är viktig. I restaurangen bjuder Sturup 
Park Golf & Hotell på vilt från egna ägor och 

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

grönsaker från den egna köksträdgården. Mer 
närproducerat kan det inte bli.

Man väljer själv hur man vill bo. Golfhotellet  
ligger mitt på banan, här kan man sitta på sin 
veranda och kommentera inspelen på hål 18. 
Rävstadhus ligger vid drivingrangen, lite längre 
bort, och ett stenkast från banorna ligger 
Sjöhuset.

A-Golf har Svenska Golfförbundets upp- 
drag att genom marknadsundersökningar ranka 
golfanläggningar i Sverige. I deras ranking, enkät-
undersökning greenfee gäster, för 2011, rankas 
Sturup Park Golf som 3:e bästa anläggning i 
Sverige. 

Tidningen GolfDigests testpatrull har gett 
anläggningen 8 stjärnor för golfen, 9 för 
restaurang och 9 för atmosfär/service.

Sturup Park Golf & Hotell, Rävstadvägen 61, 
233 91 Svedala. För tidsbokning ring 040-55 
10 66 eller mejla till golfklubben@sturuppark.
se. För mer information besök klubbens hemsida 
www.sturupparkgolf.se. Paket från 800 kr.

Hotel Jägersro

Välkommen!
www.hoteljagersro.com
Tel: 040-671 75 00

Golfhotellet
med det lilla extra.
Pris fr. 975 kr per person för 
logi hos oss och greenfee 
på Rönnebäck Golf Club.

Kan du verkligen missa chansen att spela på Sveriges 3:e bästa anläggning?

Rävstadvägen 61, 233 91 Svedala.  Tel +46 (0)40-55 10 66  
golfklubben@sturup-park.se   www.sturupparkgolf.se

Sturup Park Golf & Hotell
– den perfekta golfdestinationen. 
Sveriges 3:e bästa anläggning enligt A-Golf

Malmoe Airport, Box 53, 230 32 Malmö-Sturup 
Tel: +46 (0) 40 50 05 70, info@sturupairporthotel.se 
www.sturupairporthotel.se

Till oss flyger man från hela världen, möts, konfererar, spelar golf och 
äter gott. Bo i moderna rum med utsikt över flygplatsen eller den skånska 

bokskogen. Avståndet till Sturup Park GK är bara 900 meter!
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En komplett upplevelse är det faktiskt. Den lokala 
historien sträcker sig så långt tillbaka i tiden 
som 1300-talet, med Falsterbo och spetsen av 
halvön, där golfbanan ligger, är ett naturreservat 
med namnet Flommen. Den erkända 18-håls 
linksbanan lockar golfare i alla åldrar från både 

En golfares paradis 
– av innovation och djupa rötter
Falsterbo Golfklubb grundades 1909, är Sveriges tredje äldsta och en av få golf-
klubbar som fortfarande har en kö för medlemskap. Med ett klubbhus som är 
över 100 år gammalt har den traditionella atmosfären bevarats, detta är en plats 
där historien möter framtiden, och där en oförglömlig kundupplevelse är prioritet 
nummer ett.  – Det är en helhetsupplevelse, från det ögonblick du kliver ur bilen till 
den sedan länge emotsedda pinten på hål 19, säger klubbchef Sandra Tancred.

Falsterbo Golfklubb, Fyrvägen 34, 
239 40  Falsterbo. För att boka golfpaket 
ring 040-67 82 660 eller mejla till 
info@hotellgasslingen.com. 
För mer information besök www.falsterbogk.se.

Sverige och övriga länder, och den imponerande 
panoramautsikten och det ideala läget för fågel-
skådning innebär att ornitologer kommer i 
massor för att beundra flyttfåglar.

Idag är Falsterbo känt främst för sina eftertrak-
tade stränder och den oslagbara utsikten.

Linksbanan invigdes 1930, med undantag av 
hål 16 och 17 som färdigställdes fyra år senare.

Med bra förbindelser till både Kastrup och 
Sturup flygplatser, erbjuder Falsterbo Golfklubb 
en avlägsen plats som är lätt att ta sig till, ett 
hjärta av golfhistoria och en linksbana i världsklass 
som bara blir bättre och bättre. Det krävs inte ett 
geni för att se att det är en golfares paradis.
Texten har tidigare publicerats i Scan Magazine för 
Falsterbo GKs räkning.

SKÅNE

Bokskogens Golfklubb har två 18-hålsbanor 
som ligger mellan Torups Nygård och sjön 
Yddingen, 20 minuters bilväg ifrån Malmö. 
Båda banorna har sedan några år ombyggda 
greener. Greenerna är av mycket hög kvalitet 
och mycket snabba. Banorna har dessutom 
automatbevatting som täcker alla greener och 
fairways, något som medverkar till en mycket 
god bankvalitet. 

Målsättningen är att det ska vara olika 
karaktär på banorna. Gamla banan ska vara 
parkliknande och Nya Banan “naturbana”.

Nya Banan utgör, med sin kuperade ban-
sträckning, en enastående naturupplevelse. 
Gamla Banan har under flera tourtävlingar varit 
omtyckt av toppgolfare från hela världen och 
är efter ombyggnaden av greener och green-
områden nu ganska mycket svårare och mer 

Bokskogens GK 
– en total golfupplevelse i unik miljö!
Bokskogens GK kan erbjuda dig två natursköna, utmanande och välskötta golfbanor, 
med olika karaktär. Klubben har i många år rankats som en av de absolut bästa i Sverige. 

utmanande än tidigare. Därför krävs också för 
spel på Gamla Banan av varje spelare, medlem 
som gäst att alla har officiellt handicap. 

För träning finns drivingrange, instruktör 
samt en övningsbana med sex hål. Det är 
mycket god tillgänglighet på båda banorna så 
du kan lätt få speltider.

Gamla Banan har varit en utmaning för 
många kända spelare. Här vann Tony Jacklin 
SEO 1973, Seve Ballesteros och Howard Clark 
spelade utmanarmatch 1979 och Mike Har-
wood och Ronan Rafferty höjde bucklan på 
18:e green när de 1989 respektive 1990 vunnit 
Europatourtävlingen PLM Open.

Med några steg bakåt i tiden kan man kon-
statera att Bokskogens GK ligger på historisk 
mark. På Nya Banans sjätte hål har kung Karl 
XII och hans häst vilat under en ek. Den 13 

SKÅNE

Bokskogens Golfklubb, strax utanför Malmö, har 
utsetts till Årets Juniorvänligaste Golfanläggning 
i Sverige! 
 
För tidsbokning 040-40 69 00, eller mejla 
till info@bokskogen.com. För mer info besök 
www.bokskogen.com.

december 1963 bildades klubben under namnet 
Bokskogens Golfbaneförening och utvecklingen 
av en av Sveriges modernaste golfanläggningar 
hade börjat. 

I klubbhuset – en fin gammal gråstens-
byggnad – finns omklädningsrum, restaurang, 
golfshop, och konferensrum.

Maderiet på Bokskogen är sedan starten 
av säsongen 2012 restaurangen som drivs på 
Bokskogens golfklubb. Omgivna av en fantas-
tisk miljö mitt ute i skogen erbjuds gästerna, 
oavsett om du spelar golf eller inte, en enastående 
matupplevelse.

Bokskogen samarbetar med Radisson Blu 
Hotel i Malmö. Ett hotell med mycket hög  
hotellstandard. Övernattning kan även erbjudas 
ute på klubben i den nyrenoverade Bokstugan 
med fyra sängplatser, toalett och litet pentry. 

Text: Linnea Dunne

1909

Rådhustorget 6, 239 30 Skanör, Sweden
tel +46(0)40-45 91 00, info@hotellgasslingen.com

www.hotellgasslingen.com

FÖLJANDE INGÅR:
Del i dubbelrum inkl. frukost
En greenfee
Kaffe, the och scones
Badrock och tofflor på rummet
Fri tillgång till pool och relaxavdelning
Femrätters middag 
Pris per person i dubbelrum från 1 695 kr 
Maximera er upplevelse med att boka en behandling 
i Gässlingens Thailändska Na`Jaa SPA!

För mer information se www.hotellgasslingen.com

Välkomna till en golfupplevelse ni aldrig glömmer!

Golfpaket 
på Hotell Gässlingen
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Golfpaket
– Vi hjälper dig med de

bästa starttiderna
Kombinera boende i Skandinaviens 
största standardrum med spel på Skånes 
bästa banor

040 6984000
radissonblu.se/hotell-malmo
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Att spela på Rya Golfklubb är mer än ”bara” 
golf. Upplevelsen 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. 

En generalplan för hela anläggningen har 

Unik miljö! – seaside golf sedan 1934
Rya Golfklubb har ett av de mest intressanta golflägena i Sverige. Med golfhål 
i direkt anslutning till kusten kan golfrundan inte bli annat än spektakulär.

Ryas egen “Caddee”
Inför viktiga slag, missa inte Ryas banguide. 
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 042-22 0182 eller mejla 
till info@rya.nu. För mer information 
besök www.rya.nu

tagits fram. Den ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med att ytterligare uppgradera 
banan samt höja anläggningens kvalitet, säkerhet 
och anseende.

Men som vanligt handlar bra golfspel inte 
bara om banan, utan grundar sig likväl i träning, 
träning och åter träning. Drivingrangen är upp-
graderad och kommer i maj kunna presentera 
mycket förbättrade träningsmöjligheter. Klubbens 

SKÅNE

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

head-pro Måns Lundberg och hans team ger 
mycket uppskattade lektioner.

Det råder ingen tvekan om att ambitionen är 
på topp. De två banorna, som är ritade av Kyle 
Phillips – en av världens ledande golfbane-
arkitekter, är helt olika. Links har en stark 
prägel av Skottland och Lakes – med helt 
annan layout och ett annat gräs, leder 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.

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 
till vardags brukar kalla ”utmaningar”. Du 

Möjligheterna finns på PGA National
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 040-635 51 00  
eller mejla reception@pgaswedennational.se.  
För mer information besök klubbens hemsida  
www.pgaswedennational.se

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 parkbana 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 vänsterkanten och den upp-
byggda greenen betyder att en landning till 
vänster på slänten obönhörligen kommer att 
resultera i ett blött möte.

Hela anläggningen – de båda banorna, 
träningsmöjligheterna 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. Trots 
att vi aldrig lämnar Moder Svea, utan ”bara” är  
i Bara. I Skåne. I Sverige.

SKÅNE

Örenäs Slott
261 63 Glumslöv Tel: +46 418-45 11 00 

info@orenasslott.com • www.orenasslott.com 372 313
HOTELL

möt vår och sommar med god mat, dryck och golf på örenäs slott
Slå ett slag för en perfekt helg och kombinera din passion för golf med en kulinarisk och minnesrik vistelse på ett av Skånes 

vackraste slott. Bara i Skåne kan du spela på golfbanor med den fantastiska utsikten över Öresund och Ven i bakgrunden - en 
upplevelse av högsta kvalitet. Det finns inte mycket som slår känslan av att sitta på vår stora terrass i solnedgången och blicka 

ut över Öresund och kontinenten och minnas dagens golfspel i goda vänners lag.

golfpaket på 

örenäs slott

god mat, dryck och golf

pris: från 1295:- per person

vi samarbetar 

med rya gk - med 

bana längs havet!
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Vasatorps Golfklubb erbjuder 54 unika hål på 
fyra olika banor av skiftande karaktär. Från den 
slopade niohålsbanan med suveräna möjligheter 
till in spelsträning, till den nya TC som kräver ett 
helt nytt strategiskt tänkande, både av motions-
golfare och elitgolfare. 

TC är en mästerskapsbana med links-karaktär. 
Banan är 6 700 meter från bakersta tee och har 
sex tees per hål. Spelstrategin ändras markant 
beroende på vilken tee du väljer att spela från. 

Vasatorp tar därmed ett kliv närmare visionen 
att bli Sveriges främsta golfanläggning – en 
anläggning för alla golfare, från knattespelare till 
veteraner och elit.

Vasatorps golfklubb bildades 1973. Klubben 
skapade ett rykte om sig som internationell 
tävlingsarena redan under slutet av 70-talet 
då klubben under tre år i rad stod som värd för 
Europatourtävlingen Scan dinavian Enterprise 
Open. Vinnarna var de välkända, och vid den 
tiden helt dominerande, golfspelarna Greg 
Norman, Seve Ballesteros och Sandy Lyle. 

Sommaren 2002 stod klubben som värd för 
Compaq Open på Ladies European Tour med ett 
flertal av de främsta amerikanska och europeiska 

Vasatorps Golfklubb
– en internationell tävlingsarena
Här kan medlemmar och gäster glädjas åt att spela golf på 54 hål med varierande svårighet och layout. 
Du spelar utan långa köer och till rimliga priser på en av Skandinaviens absolut bästa golfanläggningar.

tourspelarna på plats. Annika Sörenstam 
dominerade tävlingen från början till slut och 
avgjorde i stor stil framför rekordstora åskådar-
massor och i ett underbart väder. 

I juni 2008 invigdes det senaste tillskottet, 
TC, som redan efter fyra månader rankades 
som Sveriges 7:e bästa golfbana enligt GolfDigest.  
De senaste åren har TC pendlat mellan 3:e 
och 4:e plats på rankingarna. Gamla Banan 
brukar även den finnas med bland de 50 
högst rankade banorna i landet. 2013 öppnar 
Gamla Banan på nytt efter en renovering, och 
förhoppningar finns att den nu kommer att 
avancera på rankinglistorna. Gamla Banan är 
en vacker parkbana med både löv- och barrskog 
i klassisk brittisk stil.

Golfstore Vasatorp är en Flagship Store, 
vilket innebär extra generösa butiksytor med 
stora exponeringar av det mesta och det bästa 
inom golfen: klubbor, skor, bollar, vagnar, 
bagar och mycket mer. Dessutom hittar du 
mängder av läckra golfkläder och sköna vind- 
och regnplagg att spela i.
Här finns ett brett utbud av testklubbor och 
testset som du kan prova på driving range, 
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TC finns i dag också representerad i tidskriften 
Golf Worlds prestigefulla lista på plats nr 19 
över kontinentala Europas 100 bästa golfbanor 
samt på The Rolex World’s Top 1 000 Golf 
Courses. 

Vasatorps Golfklubb, Vasatorps Allé, 260 34 
Mörarp. För tidbokning 042-23 50 58, eller 
mejla till info@vasatorpsgk.se. För mer info 
besök www.vasatorpsgk.se.

övningsgreen och ute på banan. Här finns även Golfstore Studio med 
avancerad launch monitor och all teknisk utrustning i kombination 
med din pros grundliga fackkunskap. Det är en perfekt miljö för 
lektioner, träning och inte minst, en riktig Custom Fitting Lesson. 

Vasatorps Golfrestaurang välkomnar alla gäster, golfare eller ej. Här 
serveras lunch året runt på vardagar samt, under golfsäsongen, även under 
helger då det även serveras en rejäl brunch under förmiddagarna. På Vasa-
torps Golfrestaurang serveras alltid en dagens, en soppa samt veckans pasta 
för att tillgodose smakbehoven hos de flesta. Stående på á la cartemenyn 
finns även deras specialitéer; raggmunk med stekt fläsk och Vasatorparen.

BEST WESTERN Hotel Helsingborg / Helsing Mat & Bar . Stortorget 20  
252 23 Helsingborg . 042-37 18 00 . boka@helsingbar.com

GOLFPAKET  fr 1 240:- INKL BOENDE OCH GREENFEE!

Checka in i ett av BEST WESTERN Hotel Helsing 
sköna businessrum, spela 18 hål på Vasatorp GKs 
Tournament Course och avnjut en härlig tvårätters 
middag i vår vackra restaurang. Dagen därpå  
serveras ni vår goda frukostbuffé.

I priset ingår:

- Övernattning i businessrum
- En dags greenfee på Vasatorp GKs Tournament  
 Course (värde 750 kr)
- 2-rätters middag på Helsing Mat & Bar
- Frukostbuffé

Pris: 1 665 kr per person i dubbelrum. Vill ni stanna 
fler nätter, betalar ni endast 500 kr per person per 
extra dygn inkl frukost. Enkelrumstillägg 200 kr 
per natt.

Golfpaket finns fr 1 240 kr inkl boende och green-
fee på någon av våra 18 samarbetande golfbanor, 
läs mer på hotelhelsingborg.se/erbjudanden.

KOMPLETT GOLFUPPLEVELSE
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Vallda G&CC

HALLAND

Golf  i Kungsbacka
Spela två av de mest omskrivna banorna i Göteborgsområdet och bo centralt 
på ett trestjärnigt hotell. Att du här även hittar fina badstränder och shopping 
i både pittoresk och internationell atmosfär kan du se som en bonus – inte 
undra på att allt fler väljer Kungsbacka när de ska semestergolfa!

I Kungsbacka finns Kungsbacka Golfklubb och 
Vallda Golf & Country Club, och du hittar  
dem båda i GolfDigest ranking över Sveriges  
50 bästa banor. 

Kungsbacka GK har 27 hål plus 9 korthål, 
och en runda på 18-hålsbanan är garanterat en  
av de mest variationsrika du överhuvudtaget  
kan hitta i Europa. 8 hål har parkkaraktär, 6 hål 
har seasidekaraktär och 4 hål spelas bland skog 
och berg.

Kungsbacka GK

Vallda Golf & Country Club, Vallda Golfväg 55, 
434 90 Vallda. För tidsbokning ring 0300-40 40 
00 eller mejla till kansli@valldagolf.se. För 
mer info besök www.valldagolf.se. 

Kungsbacka GK Adress: Hamravägen 15, 
429 44 Särö. För tidsbokning ring 031-93 
81 81 eller mejla till kansli@kungsbackagk.se. 
För mer info besök www.kungsbackagk.se.

Best Western Hotell Halland, Storgatan 35, 
434 32 Kungsbacka. För tidsbokning ring 
0300-775 30 eller mejla till info@hotellhalland.se. 
För mer info besök www.hotellhalland.se.

Vallda å andra sidan har 18 nybyggda hål i 
skotsk stil.  Bakom designen står British Open- 
arkitekten Martin Hawtree, erkänd för sina 
karaktäristiska bunkrar och greenområden. Här 
utlovas en golfupplevelse som du normalt bara 
kan hitta på de brittiska öarna.

Vad Kungsbacka GK och  Vallda G&CC 
har gemensamt är att båda håller en klass som 
är strået vassare än de flesta och de ligger inom 
3 till 4 kilometer från varandra.

En resa till Kungsbacka innebär dock så 
mycket mer än bara golf.

Kungsbackas pittoreska innerstad för tankarna  
till forna tiders stadskärna. Småbutikerna, caféerna 
och de mysiga restaurangerna ligger tätt runt 
torget och kyrkan.

Västkustens fina stränder breder ut sig bara 

tio minuter från stan och ännu närmare är det 
till seriös shopping i Kungsmässans prisbelönta 
shoppingcenter och i Freeport Outlet Village. 
Här finns många världskända märken till bra 
priser.

Mitt i Kungsbackas innerstad finns Best 
Western Hotell Halland, ett trestjärnigt hotell 

med 63 rum, de flesta nyrenoverade i smakfull 
skandinavisk stil. Hotellet är svanenmärkt sedan 
2011. Pendeltåget till Göteborg går praktisk 
taget  utanför dörren och du kan vara på Liseberg 
20 minuter efter det att du lämnat rummet.

Som sagt, allt fler väljer Kungsbacka för en 
bättre golfupp levelse.
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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 anläggning för alla golfare. 
Banan, som öppnades 1962, är en skogs- och 
parkbana som utmanar golfare från tee till 

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 GK från Avenyn. Hur många 
slag behöver du?

Delsjö Golfklubb, Gamla Boråsvägen 25, 412 76 
Göteborg. För tidsbokning ring 031-40 69 59 
eller mejla till info@degk.se. För mer information 
besök klubbens hemsida www.degk.se

green. Kvalitet har varit ledordet det senaste 
decenniet och investeringar har gjorts på fram-
förallt greener och greenområden. Något som 
har gett resultat. Enligt den undersökning som 
genomförs varje år bland medlemmar och green-
feegäster får banan ett mycket högt betyg!

I klubbhuset ligger en av Göteborgs mest 
uppskattade restauranger. Här finns också 

servicecenter, shop och omklädningsrum. 
Förutom en härlig totalupplevelse kan Delsjö 
Golfklubb även erbjuda sina gäster en kund-
service 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  
kan man kontakta Åsa Lilja på 031-725 05 12. 

GÖTEBORG

En av världens mest berömda golfbanearkitekt- 
firmor, Arthur Hills & Steve Forrest letade efter 
en plats med ren sandjord för att kunna bygga 
den ultimata golfbanan av yttersta världsklass. 
Sandtäkten hittades, och plötsligt fanns poten-
tial att skapa något som det nordiska Europa 
aldrig tidigare skådat; en svensk inlands links-
bana med de bästa från Irland och Skottland, 
med höga sanddyner och djupa bunkrar. Idag, 
drygt åtta år senare, är Sand Golf Club rankad 
nummer 2 i Norden.

Banlayouten är unik för landet. Varje hål 
har fem tydligt åtskilda tees vilket ger dig flera 

Sand Golf Club – en svensk linksbana

möjligheter till olika spelstrategier. Greenerna 
är byggda enligt senast rön och är sådda med 
krypvensgräset Penn A4. Detta ger de bästa 
förutsättningarna för greener av världsklass hela 
säsongen. Fairways är uppbyggda med ytvatten-
dränering, vilket i dagsläget endast finns på 
ett fåtal banor i Sverige. En fantastisk range 
med en enorm grästee och tydliga green- och 
målområden. Golf Digest har kallat den en av 
Sveriges absolut bästa!

I Sand Golf Club Hotel bor du i händelser-
nas mitt, 150 meter från första tee, 50 meter till 
klubbhuset och lika långt till rangen. Kan det  

Golfpaket från 1 175 kr! 
En övernattning, en 18-håls greenfee, frukost 
och en måltid kväll; söndag - tisdag en kallrätt 
(vid låg beläggning), övriga dagar en varmrätt. 

Sand Golf Club, Tornaryd, 564 91 Bankeryd. 
För att boka golfpaket ring 036-308 308 
eller mejla till info@sandgolfclub.se. För mer 
information besök klubbens hemsida 
www.sandgolfclub.se

bli mer centralt? Hotellets anläggning består 
av tre byggnader med 16 fräscha nyrenoverade 
rum. I samtliga rum finns tv och trådlös 
internetuppkoppling. Möjlighet finns att hyra 
en hel våning med totalt 10 bäddar.

Klubbhuset består av reception, restaurang 
med en härlig terass vid 18:e green, fina konferens- 
miljöer, trendig golfshop samt bastu, gym och 
en relaxavdelning. 

I den välsorterade golfshopen hittar du det 
senaste inom golf och mode. Säsongen 2012 kan 
du boka lektioner med Sand Golf Clubs pro 
Eddy Eriksson.

SMÅLAND

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 
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Skinnarebo Golf & CC är en lantligt belägen skogs-
bana strax utanför Jönköping. Under senare år har 
klubben lagt ner mycket arbete inte bara på banan, 
utan också på anläggningen i övrigt. Sedan förra 
året står den tämligen unika serviceanläggningen 
för husvagnar och husbilar klar. Den ligger i direkt 
anslutning till driving range, klubbhus och första 
tee. Här finns självklart tillgång till el, vatten, 

Skinnarebo – klubben med full service
Vill du ha tillgång till tre utbildade tränare, en välsorterad shop, restaurang, ett väl tilltaget övningsområde samt en 
välutrustad uppställningsplats för din husbil eller husvagn? Då är Skinnarebo något för dig. Att banan under senare 
år fått mycket beröm motiverar än mer ett besök.

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 036-690 75, 
eller kontakta kansliet på 036-36 29 32. För mer 
information besök www.skinnarebo.se

latrintömning och soptunnor; därtill kommer 
lusthus och en grillplats.

Klubben har även under senare år renoverat 
omklädningsrummen och byggt ny restaurang. 

– Med tanke på att vi under de senaste åren 
dessutom kunnat erbjuda en bana i mycket gott 
skick gör detta att vår anläggning nu är högst 
konkurrenskraftig och väl värd ett besök, säger 

Thomas Svedberg som är ordförande i klubben. 
Han fortsätter med att lyfta fram samarbetet med 
klubbens pro Eddy Eriksson och hans personal 
samt träningsområdet och svingstudion som 
ytterligare plustecken för klubben. 

– Jag tror inte att det är en tillfällighet att vi 
2011 hade vårt bästa år sett till besökare sedan 
2005, säger Thomas Svedberg.

SMÅLAND
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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

Banan har 18 hål och är en kombinerad park- 
och skogsbana. Här bjuds på öppna vyer 
blandat med skogshål omgivna av vackra 
bergknallar. Flera av hålen är både utmanande 
och luriga och ställer krav på såväl klubbval 
som spelstrategi. Här kan både nybörjaren 
och den mer erfarna golfaren hitta spännande 
utmaningar. 

Mjölby GK’s golfbana ligger vackert belägen endast ett stenkast från E4:an. 

Mitt på banan, 25 meter från första tee, ligger  
Hotell Miskarp, ett fristående privatägt 3-stjärnigt 
hotell som erbjuder boende i komfortabla rum 
med omtänksam personal. Hotell Miskarp 
erbjuder golfpaket som inkluderar boende i 
dubbelrum, frukost och dagsgreenfee. Paketen 
kan kompletteras och skräddarsys efter eget 
önskemål för att maximera golfupplevelsen!

Boende mitt på banan! 
Hotell Miskarp ligger endast 25 meter från 
första tee. 

Mjölby GK, Blixberg Miskarp, 595 92 
Mjölby. För att boka golfpaket ring 0142-803 50. 
För att boka tider ring 0142-36 97 40 eller 
mejla till kansli@mjolbygk.se. 
För mer information besök www.mjolbygk.se.

Mjölby GK – Östergötlands pärla

Varierande park- och 
skogsbana i naturskön 
miljö alldeles intill E4:an!

Hotell mitt på banan!
Golfpaket fr 795:-

www.hotellmiskarp.se
Telefon 0142-803 50 

 www.mjolbygk.se

Bo bekvämt i ett av tre fräscha hotell i direkt 
anslutning till golfbanan och restaurangen. Ett 
av hotellen har en avkopplande relaxavdelning  
med bastu, bar och bubbelpool. 

Med storslagna vyer över Vättern spelar du 

Ombergs Golf
– en komplett golfanläggning med fokus på gästen!
Alldeles intill Stora Lunds naturreservat och med den majestätiska Vättern  
som närmsta granne finner du denna fantastiskt natursköna 18-håls golfbana. 
Med enastående vyer i unika landskap inbjuds du till en bana i toppskick, som 
du kommer att minnas och vilja spela om och om igen.

på en av landets bästa golfbanor. Sedan kan 
du umgås, njuta och äta gott i restaurangen 
där maten lagas och serveras med stor om-
tanke och service.  

Hos Ombergs Golf är gästen alltid i centrum  

och det fantastiska bemötandet och den 
gedigna servicen gör att du känner sig sedd 
och välkommen. Den gästvänliga atmosfären 
tillsammans med den unika banan gör detta 
till en golfupplevelse du aldrig glömmer.

Ombergs Golf erbjuder en helhetsupplevelse 
där de tre hörnstenarna golf, boende och mat 
som alla håller samma höga klass. 

Ombergs Golf, Stora Lund, 599 93 Ödeshög. 
För att boka ditt golfpaket ring 0144-12160 
eller mejla till info@ombergsgolf.se. För mer 
information besök www.ombergsgolf.se.

ÖSTERGÖTLAND

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

Värmer upp gör du på korthålsbanan 
Pay and Play, också den invid sjön. Svingen 
finslipar du i svingstudion inför höghastig-
hetskamerans och Pro Steven McDaniels 
analyserande ögon. 

Behöver du komplettera klädsel eller 

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! 

utrustning, så finns det en välfylld shop. 
Generösa golfpaket där du kombinerar 

greenfeespel med mat, träning och boende  
kan du få information 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 USA:s förnämsta  
svenskkrog för att dela sin kärlek till när- 
odlade 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 0140-194 35, 
TGK Kansli 0140-311 661, eller mejla till  
info@tranasgk.se För mer information besök 
www.tranasgk.se

ÖSTERGÖTLAND

Vesterby Golf har etablerat sig som en av Östergöt-
lands mest omtalade och uppskattade golfbanor. 

Intresset för banan, boendet, relaxen, 
restaurangen och olika evenemang är på topp. 
Läget är underbart i en av Östergötlands vack-
raste 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 koncen-
tration 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 

Landeryd – Sveriges attraktivaste golfklubb
En vision ska bli verklighet i klubben som satsar på framtiden – Landeryd ska bli Sveriges attraktivaste 
golfklubb. Förutsättningar finns med en klubb som har 54 hål av olika karaktärer och erbjuder boende  
i natursköna Vesterby. 

Attraktiva golfpaket från 995 kr!
Ta chansen att få uppleva en vistelse på en anläggning 
som kan erbjuda något utöver det vanliga. Koppla 
av en hel weekend utan att flytta dig från området, 
eller passa på att spela banor av olika karaktär på 
våra två anläggningar, endast 15 minuter ifrån 
varandra.

För tidsbokning ring 013-362 250 eller mejla till 
vesterby@landerydsgolf.se. För mer information 
besök www.landerydsgolf.se.

kan nämligen bollen studsa lite oanade vägar...
Vesterbys boende är mycket uppskattat 

bland weekend-, bröllops- och konferensgäster, 
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 ligger i den stora 
herrgårdsbyggnaden, precis som restaurangen. 

Vesterbys restaurang serverar som många 
andra klubbar en vällagad meny, men gör det 
med råvaror från lokala gårdar. Färskt, fräscht 
och otroligt gott.

Vesterby är en del av Landeryds Golf-
klubb. Det innebär att du har tre mycket fina 
18-hålsbanor att välja mellan. Alla banor 

har varierande karaktär från park och hed 
till skog och links. Dessutom finns en fin 
korthålsbana 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.

Hotell
Tranås Statt
0140-560 00
www.tranasstatt.se

Underbara Sommenbygd!
Bo bekvämt mitt i centrum och spela 

golf på Sveriges bästa golfbanor.
Besök våra hemsidor för att se vilka banor vi samarbetar 

med, använd gärna QR-Koderna så kommer du rätt direkt.

Pris från 995 kr/person. 

Hotell
Linköping

013-129 000
www.hotellinkoping.sew _
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Det finns mycket som är bra på Mauritzberg 
och mycket som bara blir bättre och bättre 
men ordet bäst beskriver nog det helhetsintryck 
många får när de kör ut genom portarna.
BMW Golf Course, som banan officiellt heter, 
är en välskött öppen parkbana som redan nu 
blivit ett hett alternativ för storstadsgolfare. 

“Golf när det är som bäst!”
Klubbdirektör Peter Nybergs ord ligger kvar i huvudet lång tid efter att man har 
lämnat anläggningen, för det ligger faktiskt mycket sanning bakom just ordet bäst. 

Här bor man furstligt i det vackra slottet eller 
i de två nybyggda Lodgehusen. En kapacitet på 
50 bäddar gör att hela anläggningen sjuder av 
aktivitet. Runt golfbanan byggs dessutom flera 
vackra villor. En satsning utöver det vanliga, 
som verkligen är inspirerande.

Peter säger att Mauritzberg kanske inte kommer 

att bli utnämnd till ”årets golfklubb”. Man 
har inte detta som mål utan vill bli betraktade 
som något mycket mer än bara golfklubb  – för 
Mauritzberg är helheten det absolut viktigaste. 

Bli inte förvånad om denna vackra blomma 
utvecklar sig till den vackraste rosen i Sveriges 
blomsterbukett.

Visste du att…..
Mauritzberg redan nu rankas som en av Sveriges 
absolut mest kompletta anläggningar och att 
BMW Golf Course är det officiella namnet på 
golfbanan.

Mauritzberg, 610 31 Vikbolandet. För bokning 
ring hotellet 0125-50100, golfen 0011-4446900 
För mer info besök: www. mauritzberg.se

Vi erbjuder ett modernt klubbhus 
i en historisk ladugårdsbyggnad 
med bistro/sportsbar och vacker 
ute terrass med utsikt över hål 18.

NYTT KLUBBHUS NYTT LODGE TOMTER OCH VILLOR TILL SALU

Bo i det magnifika slottet eller i 
de nya Lodgevillorna. Allt beläget 
endast ett stenkast från golfbanan. 
Vi kan nu erbjuda 50 bäddar!

Investera i en tomt och bygg ditt 
drömboende med havs eller golfutsikt. 
Vi har tomter från 600 000 kr.
Läs mer www.mauritzberg.se

Sveriges mest kompletta Golf Resort 
öppnar nu portarna för ännu fler besökare.

Välkommen att spela 18 utmanade golfhål 
i en underbar slottsmiljö!

Vi erbjuder spännande 
VIP golfpaket från 895 kr/pers

Tfn SLOTTET 0125-50100 • Tfn GOLF 011-444 69 00
Mauritsbergsvägen 5, 61031 Vikbolandet • www.mauritzberg.se

G O L F P A K E T  •  S L O T T S H O T E L L  •  R E S T A U R A N G  •  T O M T E R  •  B Å T H A M N

Foore!Foore!
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Golfpaket 

1 920 kr/pers 
prisexempel inkl. 2 nätter  

och spel på 3 banor

Lyckad golfsatsning i Norrköping!
Ett samarbete mellan tre golfbanor har gjort 
Norrköping till en golfdestination att räkna med.

Golfbanorna Norrköpings Golfklubb, Bråvikens 
Golfklubb och Söderköpings Golfklubb er-
bjuder allt från citynära park- och skogsbanor 
till grönskande oaser invid Bråvikens vatten 
samt utmanande och omväxlande hål vid 
Göta Kanal – alla inom bekvämt avstånd från 
bland annat Stockholm. 

En natt med ett eller två spel, två nätter med 
tre spel – du bokar och väljer själv ditt boende, 
antal golfbanor och golftider direkt på den 
gemensamma golfportalen golfnorrkoping.se. 

Välj boende från mysiga vandrarhem till 
moderna hotell. Rabatterade golftider i paket 
med spel i tre dagar!

Två nätter, tre spel, tre banor – i ett paket! 

Upplev Norrköping AB, 601 81 Norrköping. 
Boka ditt golfpaket på www.golfnorrkoping.se. 
För eventuella frågor kontakta turistbyrån på  
011-15 50 00 eller turistbyran@norrkoping.se.

ÖSTERGÖTLAND

GolfDigest rankar Askersunds Golfklubb 
som en av distriktets bästa golfbanor.18- 
hålsbanan med sina generösa fairways och 
varierande storlek på greenerna ger också 
golfaren en lagom och utmanande blandning  
av längd och vatten. 

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

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 

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

Askersunds Golfklubb, Kärravägen 30, 696 75 
Åmmeberg. För att boka golfpaket ring 0583- 
349 43 (under säsong) eller mejla till info@
askersundsgolfklubb.se. För mer information 
besök www.askersundsgolfklubb.se

à la carte-meny, delvis baserad på områdets 
specialiteter. 

Allra helst njuter man av den goda maten 
och drycken i solen på terrassen, samtidigt 
som man beundrar golfbanan med Vättern i 
bakgrunden som ett glittrande smycke.

NÄRKE
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På en egen holme i Mälaren ligger Gripsholms  
Slott som grundades av Gustav Vasa 1537.  
I den gamla stadskärnan finns många små,  
mysiga affärer och flera restauranger och caféer.  

Granne med golfbanan ligger Grafikens 
Hus som är Sveriges enda konsthall med 
grafisk samtidskonst. När du kör i allén in till 
Mariefred har du golfbanan på vänster sida 
och Mälaren och Hjorthagen till höger.

Hjorthagen är inte bara ett hängn för kungens 
hjortar, det är även ett underbart promenad- 
stråk där du kan njuta av den vackra naturen.

Sen kommer vi till det bästa av allt: 
Gripsholms GK och dess unika läge – Mitt  
i Mariefred. Det centrala läget är en förmån 
för alla medlemmar men framförallt för alla  
gäster eftersom det är nära till allt. Har du  

Gripsholms Golfklubb
– golfbanan på historisk kunglig mark
Endast 40 minuter med bil från Stockholm ligger Mariefred, den 
lilla pittoreska staden vid Mälaren som bjuder dig som besökare på 
en blandning av upplevelser och vacker natur. 

Ett populärt sätt att resa till Mariefred är med 
ångbåten s/s Mariefred. Många väljer även att 
kombinera detta med tåg endera sträckan. 

Gripsholms Golfklubb, Gripsholms Kungsladugård, 
647 31 Mariefred. 
För bokning ring 0159-35 00 50 eller mejla 
info@gripsholmsgk.se. För mer information 
besök www.gripsholmsgk.se.
Restaurang Terrassen: 
För bokning ring 0159-103 10 eller mejla info@
terrassenimariefred.se. För mer information besök 
www.terrassenimariefred.se                               

väl parkerat bilen och checkat in på något av  
hotellen i Mariefred tar du med dig bagen och 
promenerar till golfbanan på fem minuter. 

Här erbjuds du en omväxlande parkbana  
med öppen layout och fina och spännande green-
områden. Banans goda kvalitet redan i början av 
säsongen uppskattas av både medlemmar och 
gäster. Restaurang Terrassen – utsedd till årets 
golfkrog 2011 – står givetvis till ert förfogande 
och är alltid redo att duka upp såväl lunch, 
drinkmingel eller 3-rättersmiddag. 

Uteserveringen med utsikt över 18:e hålet 
erbjuder en skön stund för avslappning och 
umgänge efter golfrundan.

Här kan du anordna företagsgolfen eller 
familjens årliga golftävling, för här finns något 
som passar alla.

SÖRMLAND

På Strängnäs GK behandlas gäster som heders-
medlemmar. Det är alltid lätt att få startider i 

En timme från Stockholm…
…ligger ekarnas och de leende lundarnas golfbana: Strängnäs Golfklubb.  
Tidiga morgnar i karakteristisk Sörmlandsnatur delar du banan med  
rådjuren. Här betyder precision mer än längd. Golf för sällskapsspelare  
– och en svårknäckt nöt för eliten.

Strängnäs. Är det fullbokat på 18-hålsbanan 
finns det vanligen plats på Röda banan – Pay 

and Play på nio ”fullvuxna” hål som börjar 
och slutar vid klubbhuset. Greenfee gäller 
heldag med möjlighet att spela både 18- och 
9-hålsbanan till samma pris. Pausa med lunch 
på krogen och fyll ut tiden med svinglektion 
(enskilt eller i grupp) med klubbens pro. Driv-
ing range ligger 100 meter från första tee, samt 
övningsområden för träning med egna bollar.

Du som stannar över natten sommartid bör 
inte missa Västerviken! Mälarens Juan-les-Pins 
med restauranger och barer i det fria.

Det här är några kommentarer från Golfhäftets 
besökare:
–  Trevlig atmosfär och fin banarkitektur. Blir   
 fler besök!
–  Trevligt bemötande i receptionen, i shopen   
 (certifierad klubbmakare!) och på golfkrogen.
–  Gratis uppställning av husbilen och fri el, toppen!
–  Mottagandet på klubben var bland det bästa  
 vi varit med om.

Strängnäs Golfklubb, Kilenlundavägen 3, 645 47 
Strängnäs. För bokning ring 0152-147 31 eller 
mejla info@strangnasgk.se. För mer  
information besök www.strangnasgk.se

FEM MINUTER 
FRÅN FÖRSTA TEE!

Lunchbuffé,
brunch &
à la carte

Weekend- 
&

golfpaket

Känn dig som hemma
när du är borta!

GRIPSHOLMSVIKEN MARIEFRED
08-557 70 900 gripsholmsviken.se Gripsholms Värdshus  |  Tel. 0159-347 50  |  www.kulturparlor.se
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DUFWEHOLMS HERRGÅRD   GRIPSHOLMS VÄRDSHUS   SÖDERTUNA SLOTT

Weekend på Gripsholms Värdshus.
Med våra förmånliga weekendpaket kan du passa på att unna dig 

något extra.  Varför inte bo kungligt i någon av våra sviter, uppgradera till en 
Sörmländsk avsmakningsmeny eller avsluta golfrundan i vårt spa.

Golf-
weekend 
1795:- /p

3-rättersmiddag, logi i dubbelrum, 
frukost samt en greenfee.

Måndag till Söndag

Skänken-
golfweekend
  1295:- /p

2-rätters husmanskost i vår bakficka 
Skänken, logi i dubbelrum, frukost 

samt en greenfee. Söndag till fredag
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Golfpaket 
Mån-Tor  950:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, logi samt frukost. 

Mån-Tor  1 095:- p.p  Inklusive 
2 greenfee, logi samt frukost. 

Fre-Lör  1 595:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Lör-Sön  1 595:- p.p  Inklusive 
1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Lör-Sön  1 945:- p.p  Inklusive 
2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, är förstahandsvalet för dig som 
vill uppleva ett genuint gästgiveri med personlig service, kvalitet 

och aktivitet. 

Golfpaket  
 
Mån-Tor  950:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, logi samt frukost. 
Mån-Tor  1095:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, logi samt frukost. 
 
Fre-Lör  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
Lör-Sön  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
Lör-Sön  1945:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
(Vid bokning lör-sön kan man även 
välja att spela på Mariefreds golfbana) 
 
Under juli har vi 100:- rabatt p.p vid 
bokning måndag-torsdag 

Sommaraktiviteter 
 

Valborgsmässoafton 
30/4 

Fira in våren hos oss! Körsånga-
re, vårtalare, trubadurer och 

stor varm majbrasa.  
 

Beachparty 
2/6, 28/7 och 25/8 

Utomhusfest med grillbuffé,  
liveband, dj och flera barer. 

 
Midsommarfirande 

22/6 
Traditionellt firande i parken 
med dans och lek kring mid-

sommarstången. I restaurangen 
serveras somrig buffé och på 
kvällen en härlig a la carte. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls allé 
64540 Strängnäs 
tfn: +46 (0)152-18680 
fax: +46(0)152-17797 
info@ulvhall.se 

Ulvhälls Herrgård
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, för dig 

som vill uppleva ett genuint gästgiveri med 
personlig service, kvalitet och aktivitet.

Ulvhälls Herrgård, Ulvhälls allé, 645 40 Strängnäs  -  tfn: 0152-18680 
fax: 0152-17797  -  info@ulvhall.se  -  www.ulvhall.se

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls Herrgård uppfört 1790, är förstahandsvalet för dig som 
vill uppleva ett genuint gästgiveri med personlig service, kvalitet 

och aktivitet. 

Golfpaket  
 
Mån-Tor  950:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, logi samt frukost. 
Mån-Tor  1095:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, logi samt frukost. 
 
Fre-Lör  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
Lör-Sön  1595:- p.p 
Inklusive 1 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
Lör-Sön  1945:- p.p 
Inklusive 2 greenfee, 3-rätters middag, 
logi samt frukost. 
 
(Vid bokning lör-sön kan man även 
välja att spela på Mariefreds golfbana) 
 
Under juli har vi 100:- rabatt p.p vid 
bokning måndag-torsdag 

Sommaraktiviteter 
 

Valborgsmässoafton 
30/4 

Fira in våren hos oss! Körsånga-
re, vårtalare, trubadurer och 

stor varm majbrasa.  
 

Beachparty 
2/6, 28/7 och 25/8 

Utomhusfest med grillbuffé,  
liveband, dj och flera barer. 

 
Midsommarfirande 

22/6 
Traditionellt firande i parken 
med dans och lek kring mid-

sommarstången. I restaurangen 
serveras somrig buffé och på 
kvällen en härlig a la carte. 

Ulvhälls Herrgård 
Ulvhälls allé 
64540 Strängnäs 
tfn: +46 (0)152-18680 
fax: +46(0)152-17797 
info@ulvhall.se 

Bli en smart besökare
Ladda ner 
Strängnäs & Mariefred 
i din telefon. 
Läs av QR-koden och få 
tillgång till stadsvandringar, 
sevärdheter och evenemangskalender.
Turistbyrån Strängnäs & Mariefred
0152-296 99, turism@strangnas.se
www.strangnas.seguide.strangnas.se
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Årsmedlemskap utan insats för endast 3 495 kr.
I priset ingår:
-  Fritt spel Bodaholm Golf (väg 255 mellan  

Björkliden, Bromma Golf 
och Bodaholm Golf 
en klubb – tre anläggningar
Björklidens Golfklubb startades 1985 och driver idag tre kvalitativa golfanläggningar. 
Arctic Golf i Björkliden, tio mil från Kiruna vid Norgevägen, Bromma Golf 9 
hål Pay and Play och Bodaholm Golf 18 hål, nio kilometer norr om Märsta.

Bli medlem för bara 3 495 kr och spela fritt 
på alla tre anläggningar!

Björklidens Golfklubb, Kvarnbacksvägen 28, 
168 74 Bromma. 
För tidsbokning ring 08-564 888 40. 
För mer information besök 
www.bjorklidensgolfklubb.se.

 Knivsta och Märsta)
-  Fritt spel Bromma Golf
-  Medlemskap i Björklidens Golfklubb
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STOCKHOLM

PowerPlay Golf på Kallfors 2012!
Under 2012 kommer det nya PowerPlay Golf-
konceptet, med två flaggor på varje green, att 
finnas på Kallfors 9-hålare. PowerPlay Golf 
kommer från England. Spelformen inbjuder 
till roligare golf och ger spelaren chansen att ta 
begreppet ”risk and reward” ett steg längre.Vågar 
du välja att spela mot den svarta flaggan och få 
dubbla poäng eller spelar du säkert mot den vita 
som är enklare placerad? Du väljer själv på tee 
och det kan löna sig att chansa! Prova du också!

Kallfors Golfklubb, Kallfors gård, 15395 Järna. 
För tidsbokning ring 08-551 700 00 eller mejla 
info@kallfors.com. För mer information besök 
www.kallfors.com.

I flera år har Kallfors Golfklubb jobbat med 
temat “Roligare golf”. Självklart skall en välskött 
golfbana vara grunden, men sedan vill Kallfors 
lite mer. Detta har nu spridit sig i Sverige och 
när Golf Digest utsåg Sveriges bästa banor 2011 
kom Kallfors golfbana på 24:e plats med följande 
motivering:

 “Den sörmländska klubben arbetar målmed-
vetet vidare för att skapa atmosfär och gemenskap 
under mottot ‘Roligare golf ’. Och så mycket 
roligare än att spela Kallfors väldesignade och 

Kallfors Golfklubb
– så mycket roligare kan det inte bli!
Kallfors GK ligger 4,5 mil sydväst om Stockholm mellan Södertälje 
och Järna. På Kallfors GK finns en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. 

välskötta golfbana blir det inte, pedantiskt skött i 
minsta detalj. Kuperad terräng och sköna golfvyer 
från teeområdena varifrån vi vill bomba våra driv-
ers med maximal kraft!”

Det originella klubbhuset hyser en uppskattad 
restaurang och från den generösa uteserveringen  
har gästerna utsikt över hela 18:e hålet. På vissa 
av lördagarna under 2012 kommer det att höras 
ljuva toner från servitriserna. Då ska det nämligen 
bli show i bästa ”Golden Hits-stil”. Det kommer 
garanterat att svänga!

På anläggningen finns också ett personligt, 
litet hotell med 17 rum, med både konferensdel 
och relaxavdelning. Alla rum har utsikt över 
golfbanan och man sover skönt i Hästens sän-
gar. Klubbhus, övningsområden och första tee 
ligger alla på pitchavstånd från hotellet. Många 
gäster har åkt glada och nöjda ifrån Kallfors 
under årens lopp.

Husby GC Österhaninge är en öppen park-
bana där de naturliga förutsättningarna tagits 
till vara. Husbyåns breda raviner utgör natur-
liga hinder på många hål. På väg till 10:ans 

Husby GC Österhaninge
– vänlig och trivsam atmosfär
På soliga Södertörn, bara 20 minuter från centrala Stockholm, i genuin 
lantbruksmiljö ligger denna välskötta och utmanande golfbana. 

Husby GC Österhaninge är en av de första 
banorna att öppna och sista att stänga för 
säsongen i distriktet. 

Vägbeskrivning: Väg 73 från Stockholm mot 
Nynäshamn. Avfart Västerhaninge Norra - 
Tungelsta. Kör vänster direkt under motorvägen. 
Fortsätt 1 kilometer till skylt ”Husby”, så syns 
golfbanan på höger sida. 08-500 32285
www.husbygc.se.

tee passerar du igenom den gamla såg- och 
kvarnladan vid vattenfallet och slår sedan ut 
över kvarndammen. Njut av den fantastiska 
utsikten från tee vid 14:e hålet, som vunnit 

Strokesavers omröstning om ”Sveriges  
vackraste golfhål”. 

Banan kännetecknas av stora, ondulerade 
greener uppbyggda enligt USGA:s normer 
och formklippta fairways. Banan är par 71 
och mäter 6 200 meter från backtee och  
4 300 meter på kortaste slingan. Den ut-
märkta dräneringen bidrar till en lång säsong. 
Här finns goda möjligheter till träning på 
egen hand eller med hjälp av pro i golfstudio.  

Restaurangen har en rustik miljö. Den  
ligger i en av de gamla ladorna och erbjuder  
fräscha lunchrätter, samt drycker och smör-
gåsar. Boende erbjuds i samarbete med 
GolfdestinationStockholm.

STOCKHOLM

Välkommen 
till Österåker! Richard S Johnson

Sommargreenfee, 18 hål  .  .  .  .  .  . från 295:-
Gäller vardagar från den 25/6 till den 3/8  
och kan bokas redan nu! 08-540 851 90

Boende, frukost och golf  .  .  .  . 995:- /pp . 
Boka redan nu! 08-540 851 90

www .ostgk .se · Tel 08-540 851 90 

Bo och spela golf !

Österåkers Golfklubb är en fullsize-anläggning med två 18-hålsbanor, en 9-hålsbana öppen för alla,  
två driving ranges, träningsområden, shop, restaurang och ett stort klubbhus. Välkommen!

   Utsedd till 

Årets Golfklubb 201I!

Låt dig utmanas av EM-banan .

Match-SM på Österåker  
2010-2012

2010 års vinnare av

OsterakerGK_GolfParlor_186x125_2011.indd   1 12-04-03   14.41.41

SÖRMLAND
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Från den stora parkeringsplatsen med en av- 
delad uppställningsplats för husvagnar och 
bilar är det mindre än 50 meter till ”centrum-

Orresta Golf & Konferens 
– spela och bo på en av 
Mälardalens bästa golfanläggningar
Den populära, lätt kuperade park- och skogsbanan har lyckats med det 
svårförenade. Banan är nämligen förlåtande för de med högre handicap, 
samtidigt som den är rejält utmanande för de med lägre.

anläggningen” med reception, restaurang och 
omklädningsrum. Därifrån når du snabbt det 
stora träningsområdet, 1:a tee eller boendet.

Orresta Golf & Konferens vid E18 mellan 
Västerås och Enköping erbjuder golfspel i två 
landskap – Uppland och Västmanland. 

Orresta Golf & Konferens, Orresta gård 725 96, 
Västerås, För bokning ring 0171-44 32 20 eller 
mejla info@orrestagolf.se. För mer info besök 
www.orrestagolf.se

UPPLAND/VÄSTMANLAND

Du kan välja mellan två olika boenden. 
Antingen i trivsamma Herrgården med 7 rum 
och 17 bäddar, lämpligt för grupper, eller i det 
till denna säsong nybyggda boende intill Herr-
gården, med 9 dubbelrum. Nära är det också 
till 19:e hålet och restaurangen. Där erbjuds 
allt från dagens lunch med husmankost, till 
en 4-rätters gourmetmiddag som avnjuts 
antingen i den rustika restauranglokalen eller 
på den stora uteserveringen. 

Orrestas moderna konferensanläggning står 
till tjänst med utformning av evenemang för 
såväl det lite större som det mindre företaget.

g o l f p a k e t
Vi samarbetar med Frösåker GCC, 

Västerås GK, Orresta GK , Ängsö GK 
och Fullerö GK.

Boka online på www.elite.se/golf
 Tel 021-10 28 20 | www.elite.se

Med sin imponerande huvudbyggnad från 
1600-talet och banan anlagd intill Mälarens 
strand, erbjuder Frösåker Golf & Country 
Club såväl högklassig golf som härliga natur-
upplevelser. Golfbanan invigdes 1989 och är en 
18-hålsbana med ytterligare 9 hål projekterade. 
Stora, ondulerade krypvensgreener ger dig en 
härlig utmaning. 18:e hålet är ett majestätiskt 
par 4 hål och har 2005 röstats fram som Sveriges 
bästa avslutningshål.

Golfklubben ligger cirka två mil från 
Västerås centrum. Med en egen marina vid 
14:e hålet finns även möjlighet för golfaren att 
ta båten direkt till banan. Intill banan ligger 
Frösåkers krog, vars motto är att ge golfarna 
det de vill ha – god mat, hög stämning och bra 

Frösåker Golf & Country Club
– härligt belägen vid Mälaren
Frösåker Golf & Country Club erbjuder dig en härlig upplevelse i unik miljö. 
Här kan du både spela, äta och bo.

“Frösåker, härligt belägen vid en vik av 
Granfjärden där å rinner ut i Mälaren.” 
Enligt beskrivning av Grau år 1754.

För bokning ring 021-30 96 00 eller mejla 
info@frosakergolf.se. För mer information 
besök www.fgcc.se.

tillgänglighet. Restaurangen serverar dagens 
lunch och á la carte meny, och har fullständiga 
rättigheter.

På Sågen kan du boka enkelt boende, nära 
greenen på hål 9 och bara 75 meter till 1:a tee. 
Du kan även välja att bo på ett mysigt Bed & 
Breakfast som ligger strax intill golfbanan och 
klubbhuset vid hål 10.

Matz Evenssons Golf Academy är inriktade 
på att hjälpa golfare på alla nivåer att bli bättre 
och ha roligare med sin golf. Med hjälp av 
instruktion, coaching, skräddarsydda klubbor 
och kostrådgivning tar de ditt golfspel till en 
ny nivå. I Frösåker Golfshop hittar du också ett 
utmärkt sortiment med utrustning för både den 
erfarne och den nye golfaren. 

VÄSTMANLAND

Orresta Golf 
& Konferens

-		DEN	KOMPLETTA	ANLÄGGNINGEN		-

0171-44 32 20  -  www.orrestagolf.se  -  info@orrestagolf.se
Vid E-18 mellan Västerås och Enköping

• Utökat boende
• Stor restaurang
• Närhet till allt
• Moderna konferenslokler
• Golfevents, teambuilding

Golfpaket från 995 kr!

Det här är staden där människorna känner att allt är möjligt. 
Västerås har världens största bilträff för amerikanska bilar, 
sover under vattnet och utbudet av aktiviteter är stort. 
Västerås är beläget precis vid Mälaren så vi rekommenderar 
en båttur till någon av öarna eller kanske RIB-båt till golfbanan. 

www.visitvasteras.se

Välkommen till Västerås 

Evenemang 2012
28-30 juni  Västerås Cityfestival
5-7 juli        Power Big Meet
18-21 juli   Midnattssolsrallyt
30/8 -1/9   Summer in the City 
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Banan är lång, smal och relativt flack. En ordentlig 
utmaning, som dock kompenseras via slopen. 

I princip alla hål är separerade från varandra, 
har stora greenområden och ligger mycket 
vackert belägna i skogs- och hedlandskapet 

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. 

på Solens ö i Siljan. Vid hål 5 står Sollerös 
kyrka, ett tydligt riktmärke rakt mot green. 
Annat ögongodis är Solleröns Vikingagravar 
och Karl Lärkstugan. 

Träningsområdet består av drivingrange, 

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 0250- 
222 36 eller mejla till info@solgolf.nu. För 
mer information besök klubbens hemsida 
www.solgolf.nu

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

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

Idrefjällens Golfklubb har av golfjournalisterna 
i Sverige utsetts till “Årets golfklubb 2008”. Dess-
utom 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 

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.

den magnifika fjällmiljön, blev också han frälst. 
Enligt honom är Idrefjällens golfbana utan tvekan 
Sveriges bästa golfupplevelse. 

– Framförallt är det den varierande och spän-
nande layouten med vildmarken in på knuten 
och den mäktiga fjällvärlden som gör banan så 
speciell, säger banans Pro, Fredrik Litzén.

De som spelat golf på Idrefjällens Golfklubb 
återvänder. Det som lockar, förutom banans höga 
klass, utmaning och skönhet, är klubbens  

Erbjudande!
Bli medlem i Idrefjällens Golfklubb, från 500 kr! 
Bli vän med oss på facebook för att få den senaste 
informationen.

För tidsbokning ring 0253-202 75, 
mejla kansli@idregolf.se eller besök hemsidan
www.idregolf.se eller golf.se.

790 kr/per person och dygn. 
Del i dubbelrum inkl. frukost och en greenfee.

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

Golfpaket

Pernilla Wiberg Hotel

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. 

Man bör avsätta några dagar. Framförallt 
om man vill ta del av hela Idre Fjälls aktivitets-
utbud, som bland annat inkluderar ridning, 
mountainbike och forsränning. 

– Sveriges vackraste golfbana (Svensk Golf 2005) 
 – Årets golfklubb 2008 (Golfjournalisterna)
 – Dalarnas bästa bana 2009 (GolfDigest)

visitIdre.se

Golf på hög nivå!
Golfpaket med boende inkl. en greenfee 
på Idrefjällens Golfbana.
Pris från 645:-/person och dygn.
Gäller del i stuga, min 2 personer per bokning.

Bokning 0771-99 88 00
www.visitidre.se

DALARNA

11

Hela denna tidning är en annons från Provisa Sverige AB

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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Golfklubben bildades 1962 och har idag en 
18-hålsbana som är en blandning av skog- och 
parkbana och en 9-hålsbana som är en mer ren-
odlad parkbana. Gemensamt för båda banorna 
är att Jädraåns vatten slingrar sig förbi ett antal 
av hålen och ger en intressant utmaning. 

På Högbo Golfklubb premieras precision 
mer än längd i slagen och båda banorna ger en 
utmaning till alla, oavsett spelstandard.

Högbo Golfklubb
– en totalupplevelse av högsta kvalitet
Endast två timmars bilresa från Stockholm hittar du Högbo. Här finns en 
naturskön och varierande 27-håls anläggning med goda träningsmöjligheter 
och boende.

Passa gärna på att ta en titt runt det vackra 
Bruket i Högbo under ditt besök. För dig som är 
intresserad av hantverk finns det i Högbo smed, 
glasblåsare, textil, doftcenter och mycket mer. 

Vad gäller boende så ligger Högbo Bruks-
hotell ett stenkast från golfbanan. Hotellet är 
vida känt för sin mat där man har en plats i 
White guide, så varför inte kombinera ett golf- 
och gourmetpaket under ditt besök. 

GÄSTRIKLAND

Unna dig ett besök på Högbo, det gjorde 
Alice Cooper under sommaren 2011!

Högbo Golfklubb, Daniel Tilas väg 4, 811 92 
Sandviken. Kansli 026-215 372, tidbokning 
026-215 015, eller mejla till info@hogbogk.
com. För mer info besök www.hogbogk.com

Exakt en och en halv timme tog resan från 
Stockholm till Gävle. Jag hade inte en aning om 
att Gävle ligger så nära Stockholm! Det måste 
vara den nya motorvägen. Det var länge sedan 
jag var i Gävle. Det var på 80-talet senast. På den 
tiden spelade jag på Swedish Golf Tour och turn-
erade runt på de större golftävlingarna i Sverige.  

Gevalia Open var en högt rankad tävling för 
golfeliten på den tiden. Vijaj Singh, Anders Fors-
brand, Mats Lanner, José Cantero, Ove Sellberg 
och många andra storheter i startlistan gjorde 
tävlingen till en av Sveriges största och mest väl-
besökta. Jag kommer ihåg alla Gävlejuniorer som 
då gick caddie åt oss ”etablerade” spelare. Peter 
Hedblom, Adam Mednick, Marlene Hedblom, 
Kricken Härdin med flera. Gevalia Open lade 
säkert grunden till att Gävle under flera år hade 
hela tio golfare på Europatouren och att Kricken 
var förste svensk att spela Masters på Augusta.   

Jag parkerade bilen. Rakt framför mig 
öppnade sig den Gamla Banan (Gevalia Open 
banan), med 9:e och 18:e green i anslutning 
till klubbhuset. Jag hade stämt träff med Wille 
Löfqvist, den meriterade Brynäs- och landslags-
målvakten (105 landskamper). 

Wille bor i Strömsbro, en drive från 8:e kort-
hålet. Han kom cyklandes till banan och mötte 

Avan Corner i Gävle slår tillbaka
Tack Wille för matchen. Tack Gävle Golfklubb för upplevelsen på golfbanan. Jag kommer tillbaka. 
Avan Corner ska besegras. Golfhälsningar från en av många greenfee-spelare som besökt Gävle Golfbana.

mig i entrén till klubbhuset. Nu hade vi 20 
minuter till start på Avan. 

Avan som är Gävleklubbens andra arton-
hålslinga. En 18-håls bana som kvalificerar sig 
som Premium Golf Course, med all rätt. Vi 
traskade med raska steg till 1:a tee, som ligger 
på andra sidan Bönavägen. En väg som fortsätter 
till det idylliska fiskeläget Bönan och till den 
pampiga grosshandlarvillan Engeltofta, som 
idag är Restaurang och Pensionat (golfpaket 
finns att boka).

Vi bestämde oss för att spela open slagspel. 
Efter inledande 9 hål var ställningen even. Vi 
hade båda två spelat storartad golf, vi var båda 
ett under par. Mörka moln tornade nu upp 
sig över inre fjärden i Gävlebukten och byiga 
vindar svepte in över banan. 

Nu var det upp till bevis, snart närmade vi 
oss de tre avslutande golfhålen – Avan Corner. 
Nu kommer avgörandet, tänkte jag. Avan Corner  
är en tuff avslutning på slingan, särskilt när den 
byiga Gävlevinden piskar på från havet.

16:e, par 4, svag dogleg höger, 431 meter 
från vit tee. Vita pinnar och dike till höger. 
Strategiskt placerade bunkrar på fairway och till 
höger om green.

17:e, par 4, dogleg höger med vatten mitt 

i fairway och vatten efter hela högersidan. 395 
meter från vit tee. Två bunkrar på vänster sida 
om green och vatten till höger.

18:e, par 5, dogleg höger, 471 meter från vit, 
vatten efter hela högersidan. Fairwaybunkrar 
och greenbunker.

Wille avslutade med bogey, bogey, par och 
kom in på två över par. Jag avslutade med dubbel- 
bogey, dubbelbogey, par och förlorade matchen.

Avan Corner hade segrat igen.  

Endast 1,5 timme från Stockholm hittar du 
Gävles  båda 18-hålsbanor Avan samt Gamla 
banan. Avan är en utmanande park och hedbana. 
Vinden påverkar ofta spelet och det gäller att 
vara skärpt inför den tuffa avslutningen Avan 
Corner. Gamla banan är en charmig skogs och 
parkbana där raka slag premieras. Korthålen är 
nyckeln till en bra score.

För bokning ring 026-120 333 eller mejla till 
klubben@gavlegolf.com För mer information 
besök www.gavlegolf.com

GÄSTRIKLAND

Välkommen till Högbo bruk 
Högbo Bruk är en unik kombination av natur, aktiviteter 
och kulturhistoria. Här finns något för alla, stora som små. 
Gör ett besök hos våra hantverkare som har öppet året om. 
Herrgårdarna, de röda längorna, smedsstugorna, kvarnen, 
stallet och bruksparken ger Högbo dess karaktär och minner  
om det som varit. Bo på Högbo Brukshotell, ett konferens-  
och relaxhotell, berömt för sin prisbelönta restaurang.

Högbo Bruks AB - Postadress: Box 136, 811 22 Sandviken - Besöksadress: Hans Hiertas väg 6, 811 92 Sandviken
Tel: 026-24 21 00 - E-post: hogbobruk@sandviken.se - www.hogbobruk.se

Webb-TV för

Turistkanalen.se
Turisten

Välkommen till Engeltofta 
Vi erbjuder golfpaket från 995 kr
Spela på Gävle GK och bo på Engeltofta vid havet, 
cirka fem minuter från banan. Inkluderar logi i dubbelrum, 
2-rätters middag samt greenfee på Gävle GK. 

Bokning: 026-996 60
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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 

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

En klok strategi är att ta med 
järnklubbor. Sandwedgen kan du 
plocka ur bagen eftersom snö-
smältningen gör att inga bunkrar 
går att anlägga. En snöwedge där- 
emot, det rekommenderar vi. 
Snön kan mycket väl ligga kvar 

Björklidens Golfklubb, Björklidens 
Fjällanläggningar, 981 93 Björkliden. 
För att boka golfpaket ring 
0980-641 00 eller mejla till 
info@bjorklidensgolfklubb.se. 
För mer information besök 
www.bjorkliden.com

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 0682-23176 
eller mejla till kvgk@telia.com. För att boka 
golfpaket besök www.kvgk.se. 
Golfshop: 070-333 93 37. 
Restaurang: 0682-23 486

variationsrik. Tröttnar man på att slå långa 
bollar in i skogen, kan man alltid söka sig 
till klubbens 9-hålskorthålsbana i fäbodmiljö, 
eller boka in en tid för träning och utbildning 
med klubbens PGA-Pro – som också driver en 
välsorterad golfshop.

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.
*Ur tidningen Svensk Golf

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

högre än på andra banor…

JÄMTLAND

Första utslaget på Leksand Golf-
klubbs 18-hålsbana skedde 1984. 
Sedan dess har Bengt Lorichs till-
sammans med klubben konsekvent  
moderniserat och underhållit ban- 
byggaren 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 
scorer.

Här huserar också två putting-
greener, en driving range med 
tolv utslagsplatser samt närspels-

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 
mer information ring 0247-14 640 
eller mejla till info@leksandsgk.se 
eller besök www.leksandsgk.se

DALARNA

anläggningar för egna bollar. Allt 
i nära anslutning till klubbhuset 
och restaurangen, som har en här-
lig uteplats med naturskön utsikt 
över banans 18:e hål.

Montörsbacken 4, Söderhamn  •  0270-266 200  •  www.hotellsoderh.se

HotellS ö d e r H.
Montörsbacken 4, Söderhamn

0270-266 200
www.hotellsoderh.se

Boka golfpaket från 750 kr! 
-  en natt, del i dubbelrum 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgång till relaxavdelning med inomhuspool, bastu  
 och gym 
-  fri bevakad parkering 
-  frukostbuffé

Paket med mat och logi.
För mer information, kontakta Golfrestaurangen 
på golfrestaurangensoderhamn@gmail.com eller 
telefon 070-273 83 01.

Söderhamns GK, 835 Sofieholm, 826 91 Söder-
hamn.För tidsbokning ring 0270-281 300 eller 
besök www.golf.se. För mer information besök 
www. soderhamnsgk.com.

Att spela på denna välskötta golfbana är alltid  
en härlig utmaning samt en trevlig promenad 
i natursköna omgivningar. Ett kännetecken 
på golfbanan är de många gamla fäbodar som 
pryder i stort sett alla hål. 

Söderhamns GK har utvecklats till en av 
södra Norrlands bästa och mest välskötta 
anläggningar med stort fokus på finish och 
helhetsupplevelse.

Hälsingekustens pärla!
Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i vacker natur, vid hälsingekusten 
mellan Gävle och Hudiksvall bara två timmars bilresa från Stockholm.

Golfklubben erbjuder en trevlig restaurang med 
fullständiga rättigheter som serverar allt från 
husmanskost till á la carte. På klubben finns 
även en välsorterad golfshop, golfpro, driving-
range, övningsområden och uppställningsplats  
för husvagnar.

Vid 10:e hålet ligger det nyrenoverade 
vandrarhemmet Torpet, med 12 bäddar för 
uthyrning till riktigt förmånliga priser.

HÄLSINGLAND



Läs mer och boka online på gronhogen.se

GOLFPAKET
fr. 995kr

Bekvämt boende, frukost, 
middag och greenfee.gronhogen.se  |  info@gronhogen.se 

- 2012 -
LinksGolf is GolfPassion

T: 0485-665 995 Gilla oss på Facebook
facebook.com/gronhogenT: 0485-665 995

LinksGolf is GolfPassion

OBS! Alla våra gäster får prova 2012´s 

golfpryl som gör att du slår längre och rakare efter bara 5 provsvingar.


