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Med Krone Golf Tours kan du spille golf i solen,
hvor du vil og så længe du vil!

Se vores attraktive golfrejser på www.kronegolftours.dk 
eller få yderligere information på telefon 33 14 18 88

Long Stay:                                 
Rejs i minimum 4 uger,
langt væk fra den danske 
vinter

En kort flyvetur:     
Spanien, Portugal, Bulgarien, 

Italien, Frankrig, Grækenland, 
Tyrkiet, Irland, Skotland

Sikker sol og varme: 
De Kanariske Øer, Dubai, 

Abu Dhabi, Madeira, Marokko

Lidt længere væk:    
Sydafrika, Mauritius, Thailand, 

Den Dominikanske Republik, Cuba

Temarejser:                              
Uforglemmelige ture til 
unikke rejsemål og spændende 
turneringer

Golfskoler:                                 
Rejs og bliv bedre til golf med 
landets bedste PGA proer
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… som Carola sang, da hun vandt Eurovision Song Contest 1991, og 
som det nu passer for svensk golf.

Vinden er vendt. Nu har golf i Sverige atter blid medbør, og flere ting kan bidrage 
til, at den bliver stærkere.

Allerede i august kan vinden nå orkanstyrke. Tænk, hvis vi fik David Lingmerth og 
Henrik Stenson i førerbold sidste dag, når golf igen bliver olympisk disciplin. Med 2,4 
mio. livligt heppende svenskere i sofaerne foran tv. På side 10-11 tager Golfperler 
pulsen på Kong David fra Tranås.

I Sverige blæses golfboom 2.0 i gang, og golfere vil som aldrig før valfarte til de fine, 
svenske baner, ikke mindst til de 98 perler, som bliver præsenteret i dette magasin.

Nyd beskrivelserne!

Pär Fischerström

Indhold 2016

PÅ OMSLAGET 
BRO HOF SLOTT GC, Foto: Lennart Hyse

PÅ REDAKTIONELLE SIDE
OMBERGS GOLF RESORT, Foto: Jacob Sjöman

REDAKTION
LINDA ERIKSSON, linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
ANNELI MARKSTRÖM, anneli.markstrom@bahnhof.se

PROJEKTLEDER
PÄR FISCHERSTRÖM, par.fischerstrom@provisa.se

www.facebook.com/golfparlor

TRYCK NOGAGRUPPEN

OVERSÆTTELSE
SVEND NOVRUP, Bureau Ruder 7, novrup@post4.tele.dk

Golfperler udgives en gang 
om året af Provisa Sverige.

Hul 14 på Ombergs Golf Resort 
med flot udsigt over søen Vättern.

    Fångad av en stormvind!

6-7 ..........David Lingmerth
 Vi har talt med KONGEN

8 ...............Konkurrence
 Din chance for at vinde en GOLFPAKKE

10-51 ....GOLFPERLENE
 Din BEDSTE GUIDE til vore perler

10-28 ....Sydsverige

29-42 ....Vestsverige

42-51 ....Østsverige
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Varmt välkommen till Mälarö GK Skytteholm.
Avnjut golfpaket endast 45 minuter från centrala Stockholm. 

Pris 1850:- / 2195:- (för två rundor golf.)

• 3 rätters middag
• Del i dubbelrum inkl. frukost
• En runda golf

www.skytteholm.se   •   08-560 236 00

Söker du golfpaket eller golfresa?
Hitta din golfresa bland vårt rika utbud av hotell med färdiga golfpaket.

Passa på att komma iväg med dina vänner eller kärleken för att spela på en 
ny bana eller en favorit i repris. Boka din golfweekend redan idag!

Golfpaket.com
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Han er titelforsvarer i The Memorial, Årets Svenske Golfspiller 2015, 
klar til US Masters og sandsynligvis ligeledes OL i Rio. 

Desuden et varmt bud på en plads i Ryder Cup. 
Om nogen aspirerer til titlen ’konge’, er det David Lingmerth …

TExT Lotta Fischerström

Kong David 
[af Tranås]
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“Ryder Cup 

er noget 
af en 

drøm. Der 
er store 
følelser 
i sving.

DAVID LINGMERTH
Alder: 28 år
Bopæl: Florida
Hjemmeklub: Tranås GK
Erhverv: Pro siden 2010.
Aktuelt: Årets Golfspiller 2015. Spiller 
Masters i april. Forsvarer titlen i The Memo-
rial i juni. Blandt fire nominerede til OL i Rio.
Bedste resultater: 1 The Memorial 2015 
efter omspil med Justin Rose. Nr. 13 i FedEx 
Cup og nr. 36 på Verdensranglisten pr. 1/1-
2016. Seks gange i top-6 på PGA Tour 2015 
og i top-15 yderligere ti gange.  
Det vidste du ikke: Var Rip på Tranås AIFs 
tegneseriehold, hvor Mats Wilanders nevø 
Adam var Rap – men han husker ikke, 
hvem der var Rup.

Kong David 

David Lingmerth, eller Lingan, som han kaldes hjemme i det smålandske 
Tranås, hvor han allerede som lille prins cyklede ud til golfbanen på 10 
minutter rent – han havde allerede da turneringsmentaliteten. At putteren 
trak det længste strå, var et heldigt tilfælde – det kunne lige så godt have 
været ishockeystaven.

Logisk nok har han netop været sammen med NHL-pro’en Nicklaus i Washington, da jeg 
får kontakt med ham. Det er en af de få friweekender, og ishockeyvennerne slapper før en 
match af med at fejre Davids seneste bedrift fra La Quinta i Kalifornien.

Nå ja, fejre og fejre. Han tabte jo omspillet mod Jason Dufner. At han gik de sidste to runder  
i -17 synes at være mindre væsentligt. 

– Jeg er naturligvis tilfreds med mit spil, men det var en tung afslutning, slet ikke morsom. 
Jeg må se at komme hurtigere ud af startblokkene, svarer David på spørgsmålet, om han er 
bedst til at komme bagfra.

TiL ALT HeLD går DeT lige så tit den modsatte vej. Som i The Memorial 2015, hvor han be-
sejrede Justin rose på tredje omspilshul, vandt Jack Nicklaus’ bifald og en billet til Masters  
på Augusta i april. Desværre betyder sejren på Muirfield, at han ikke kan spille Nordea Masters.

– Det er en uskreven regel, at hvis man vinder, skal man forsvare sin titel, og her er det 
lige præcis Jack Nicklaus’ turnering, og ham vil man ikke skuffe. Jeg håber, at Nordea Masters 
fremover får en ny termin.

Til gengæld får vi ham at se på european Tour til efteråret. At gøre det godt der er obliga-
torisk, hvis han skal kvalificere sig til det europæiske ryder Cup-hold.

– At spille ryder Cup er noget af en drøm. Der er store følelser i sving, når USA møder 
europa, siger han og fortæller, hvordan han som dreng sad klistret til tv-skærmen, når yanki-
erne og europæerne ramlede sammen.

DAviD STår i DeNNe SæSoN over for flere udfordringer end nogensinde. Foruden turne-
ringerne på PgA Tour synes han at være selvskreven til oL i rio i august. Hvornår skal hans 
form toppe – eller tænker en golfspiller overhovedet sådan?

– Det er lettere sagt end gjort. golf er faktisk en mærkværdig sport - så meget er mentalt. 
Man kan ikke sammenligne med fx skiløberes fysiske træning. Når man spiller godt, er alt 
simpelt. Man frygter intet og går ikke i panik over et enkelt fejlslag – man ved, at man kommer 
igen; men når det ikke går godt, bliver man ophidset over hver kikser, og så er det svært at 
komme tilbage. Det gælder om at have en god attitude, være positiv og coache sig selv på det 
mentale plan.

Første majortitel på vej?
– op til Masters vil jeg definitivt overveje, hvad jeg skal gøre i ugerne lige forinden, så 

jeg kan være frisk og mentalt parat. Derved prøver jeg hver dag at være i stand til at spille 
god golf. Man må ikke køre sig selv ned og have en dårlig attitude eller følelse.

Med motivation, kampglæde og iskold ro, når det gælder, er han på et år avanceret fra 
nr. 212 til nr. 36 på verdensranglisten, og spørgsmålet er, om 2016 bliver det år, hvor David 
vinder sin første major.

– Jepsen! Siger han uden mindste tøven. Det er naturligvis målet. Jeg håber, at jeg bliver 
så stærk, at jeg kan spille med om titlerne i samtlige majors. Det bliver morsomt at teste 
Augusta, som forhåbentlig lige passer til mig. Nogen siger, at den minder om Muirfield og 
det lover godt. Jeg skal derop og prøvespille om et par uger, fortsætter han.

ellers burde oakmont, hvor US open spilles i juni, passe perfekt til hans temperament.
– Der plejer man altid at sætte banen svært op med smalle fairways og høj rough. At det 

er så svært er lige noget, der tiltaler mig, siger David og tager af sted til den lægeunder-
søgelse, der er nødvendig for, at han kan få fornyet sin amerikanske arbejdstilladelse. Det 
er nemlig ikke nok at gøre det godt på greens for at få sit green card (arbejdstilladelsen).

Man skal hele tiden bevise, at man er i form.

[af Tranås]
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SÅLEDES GØR DU:
1. Svar på alle ni spørgsmål
1.  Hvilket jubilæum fejrer Söderåsen i år?
2.  Hvad er Bjäre GK’s motto?
3.  Hvilket hul er Skyrups signaturhul?
4.  På hvor mange af Ringenäs huller er der havudsigt?
5.  I hvilken kommune ligger Lyckorna?
6.  Hvem har designet Grönhögen?
7.  Hvilken by ligger tættest på Skinnarebo?
8.  Hvad hedder den nye, helt specielle, by ved Knistad?
9.  Hvilken karakter har Mälarös bane? 

2.  Fortæl, hvad du synes er bedst respektive dårligst ved denne avis. 

3. Vælg, hvilke to golfpakker du helst vil vinde.

4.  Mail dit svar til tavling@provisa.se med angivelse af navn, adresse og golfklub. 
 Vi skal have dit svar senest d. 1. juni.
Vinderne bliver kontaktet direkte af Golfperler og publiceres på 
Golfperlers Facebookside og på www.golfpaket.com i uge 23.

Held og lykke!
  

FEDE golfpakker
Endelig er vi fremme ved årets bedste konkurrence. I år konkurrerer du 
om ni fantastiske golfpakker for dig og en ledsager. Alle præmier er for 
to personer, og overnatning med morgenmad indgår.

Vind

PRÆMIER
Du kan vinde golfpakker fra:   
Söderåsens Golfklubb & Golf Lodge
Bjäre Golfklubb
Skyrup Golf & Hotell
Ringenäs Golf & Hotell
Lyckorna Golfklubb/Villa Sjötorp
Grönhögen Golf Links
Skinnarebo Golf & Country Club
Knistad Golf & Country Club
Mälarö Golfklubb/Skytteholms Herrgård
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WWW.DAILYSPORTS.COM

PHONE +46 8 120 105 00
AVAILABLE AT SELECTED RETAILERS

FOLLOW US ON FACBOOK:  
DAILY SPORTS SWEDEN / DAILY SPORTS

FOLLOW US ON INSTAGRAM:  
@DAILYSPORTSSWEDEN 
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Falsterbo
Her HAr NATUreN skabt forudsætninger 
for den oprindelige golf. Det sandede un-
derlag har indflydelse på de svage farver. 
Fairways og forgreens er tæt klippet. De 
faste og hurtige greens er velbeskyttet af 
bunkers, men der er også åbninger for lavt 
indspil. i roughen kan du sandet leje. Hertil 
er der vinden.

Alt dette indbyder til kreativ golf. Med 
distinkte slag bliver du ven med vinden. i 
den tynde rough kan det lønne sig at spille 
offensivt og ind imellem kan pitch-and-run 
være det bedste valg til indspillet.

over banen går Skandinaviens mest kon-

centrerede trækfuglerute. i et par måneder 
fra slutningen af august kommer der et 
stort antal fuglekiggere til Falsterbo for at 
beundre trækkene.

også på andre tider af året er der mange 
naturvenner som vandrer langs vejen mod 
fyret og Ule Nabbe, den aller yderste spids.

LJUNgHUSeN er eN AF Sveriges ældste golf-
klubber. Klubben blev grundlagt i 1932 og blev 
i 1965 den første i Skandinavien med 27 huller.

Banen er en af de få ægte links i Sverige, 
bygget på et underlag af sand fra tiden 

SKÅNE

Ljunghusen

Hvis du vil kombinere det bedste fra to verdener, altså suveræne golfbaner og unik natur, så er Falsterbonæsset det 
perfekte sted for dig. Her kan du spille golf stort set året rundt, da vintrene som ofte er meget milde. Linksbanerne  
på de sandede lyngheder og fantastiske hvide sandstrande gør dette til en oplevelse ud over det sædvanlige.

LINKSPERLER PÅ FALSTERBONÆSSET

Ljunghusens Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb.

hvor landskabet var havbund. Her er ofte 
spilbart året rundt takket være den porøse 
og drænende sandjord.

Klubhuset er moderne med en fin restau-
rant, stort klub- og møderum – alle med en 
smuk udsigt over Østersøen og golfbanen. 
restauranten er en af Skånes bedste i alle 
kategorier. i klubhuset er der desuden en 
meget velassorteret shop.

Banen forbedres løbende. en bane i top-
klasse kræver som bekendt fornyelse og  
vedligehold i mindste detalje, året rundt. 
i de seneste år er hul 10-18 renoveret med 
nye hulforløb og forbedringer. På banen er 
der arrangeret mange større turneringer 
gennem årene.
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Hotell Gässlingen

FLoMMeN er eN goLFBANe på klassisk 
linksjord. Den strandnære bane præges af 
vejr, vind og det naturlige vandsystem som 
hedder Flommen. Banen er godt indpasset 
i søsystemet med spændende konsekvenser 
for golfspilleren. Den præges af vand og vind. 
Det unikke og naturbeskyttede vådområde 
har skabt rigeligt med naturlige vandhaz-
arder. Flommen er en sand udfordring for 
enhver golfer – du kan miste din bold i 
vandhazarden på samtlige 18 huller. Hvert 
hul har et navn med tilknytning til banen.

Klubben blev grundlagt allerede i 1935 af 
lokale caddies, hvilket giver Flommen gK en 
lang og rig historie. Her råder der en åben og 
imødekommende stemning som værdsættes 
af golfere i alle aldre.

Flommens golfrestaurant tilbyder frisk og 
veltilberedt mad i smukke omgivelser. Her 

SKÅNE

Flommen

Hotell Gässlingen

HoTeL gäSSLiNgeN er eT LiLLe hotel med 
mange muligheder ved havet i hjertet af 
Skanør. Her er de bedste forudsætninger for 
en afslappende golfweekend. Bo i nærheden 
af nogle af Sveriges smukkeste golfbaner og 
nyd ’Skånsk verdensmad’ tilberedt af nogle 
af Sveriges bedste kokke. Fuldbyrd dagen  
i den afslappende relaxafdeling og gør 
be-søget til en oplevelse der er svær at slå.

Næssets bedste golfhotel tilbyder nydel- 
sesfulde og generøse omgivelser for golf-
entusiasten, par og grupper. Her er der 29 
værelser heraf tre suiter, udendørs pool, 
fire konferencelokaler, og restaurant med 
120 siddepladser.

Til smukke Skanør føler man sig altid 
velkommen.

Golfpakke på Hotell Gässlingen
Dette indgår:
– Delt dobbeltværelse med morgenmad
– Et greenfee på Ljunghusen eller Flommens 
 golfbane
– Eftermiddagskaffe, te og hjemmebagte scones
– Fem retters middag
– badekåbe og tøfler på værelset
– gratis adgang til udendørs pool og afslapnings- 
 afdeling
Pris fra SEK 1.795 pr. nat/person i delt dobbeltværelse.

Bemærk, at SEK 200 pro persona går til Falsterbo 
Golfklubb.
Pakken kan ikke bestilles i perioden 19/69/8-2016.
Bestil allerede i dag på +46 (0)40-45 91 00 eller
info@hotellgasslingen.com
Forkæl dig selv med en behandling i Gässlingens 
thailandske Na’Jaa SPA.
Mere information på www.hotellgasslingen.com. 

–  en skjult perle med 
mange tilbagevendende 
golfgæster

Flommens Golfklubb.

Gå ikke glip af!
Skandinaviens største og mest 
koncentrerede fugletræk kan ses 
over banen.
 
Antal huller 18
Ophold  ja, se Hotell Gässlingen
Fitnessrum ja
Restaurant ja, Ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja,skal forudbestilles. 
 Lægeerklæring nødvendig
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)40-47 00 78
info@falsterbogk.se
www.falsterbogk.se

Falsterbo Golfklubb

Gå ikke glip af!
Det enestående og natur-
beskyttede vådområde har skabt 
rigeligt med naturlige vandhazarder.

Antal huller 18
Ophold  ja, se Hotell Gässlingen 
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja, lægeerklæring nødvendig
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)40-47 50 16
reception@flommensgk.se
www.flommensgk.se

Flommens Golfklubb

Gå ikke glip af!
Flere af hullerne ligger ud mod 
Østersøens hvide sandstrande 
med smuk udsigt over vandet.

Antal huller 27
Ophold  ja, se Hotell Gässlingen  
Autocamper-parkering   ja,  med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja, lægeerklæring nødvendig
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)40-45 80 00
info@ljgk.se 
www.ljgk.se

Ljunghusens Golfklubb

1909

kan du vælge noget til enhver lejlighed – fro-
kost, kaffe, højtider, konference eller firmagolf.
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SKÅNE

Der er iNgeN TvivL om, at ambitionerne 
er i top. De to baner, begge tegnet af Kyle 
Philips, en af verdens førende banearkitek-
ter, er vidt forskellige. Links har et stærkt 
skotsk præg, mens Lakes leder tanken hen 
på Florida – selv om vi er i Skåne.

– vi har unægtelig sikret en uforglem-
melig oplevelse for den, der besøger PgA 
Sweden National, forklarer Kyle Philips stolt.

LAKeS CoUrSe, hvor Nordea Masters på 
european Tour blev spillet i 2014 og 2015, 
har en del vand. Den har karakter af park-
bane og er derfor ikke helt så kuperet som 
Links Course. 

Afslutningen er knaldhård. Der er stærk 
grund til at antage, at mange turneringer 
bliver afgjort på Lakes sidste hul: et par-5 
hul, hvor vandet hele vejen i venstre sam-
men med den hævede green gør, at en 
landing på skrænten til venstre uvægerlig 
giver en vandtur.

De iNDLeDeNDe HULLer på Links Course 

Til venstre ligger 18. green på Lakes Course, til højre den sidste på Links 
Course. Umiddelbart foran sig ser man det storslåede klubhus. Velkommen 
til et af de bedste golfcentre i Nordeuropa, PGA Sweden National i Bara, 
15 km nordøst for Malmö. Et helt anderledes golfanlæg.

er overkommelige, men undervurder for 
alt i verden ikke det blot 100 m korte femte 
hul. Allerede her kan du få en grim plet på 
scorekortet, hvis dit sving ikke lykkes.

green er næsten 40 m bred, men kun 15 
m lang; og hul 7 kan blive dit signaturhul, 
hvis det ikke allerede er det. Højt hævet 
overskuer du en green 170 m væk, meget 
lang og med en dal på midten. Som oftest 
har du vinden direkte imod. 

i det hele taget byder Links på det, 
man til daglig kalder for ’udfordringer’. Du 
kommer gennem et kuperet terræn frem 
til store greens med lumske bunkers og 
skråninger på vejen.

HeLe ANLæggeT   de to baner, trænings-
mulighederne i PgA golf Academy og klub-
huset med sine 16 elegante suiter og den 
sagnagtige udsigt over begge baner, ligger 
langt fra Jantelovens land. 

At spise en god middag, nyde natten og 
spille international golf har aldrig været 
enklere end her.

Gør som European Tour  
– spil på PGA Sweden National

Gå ikke glip af!
Starttider til hele sæsoner er 
tilgængelige for online-bestilling 
– aldrig har det været lettere at 
planlægge og komme af sted på sine runder.

Antal huller 36 (Links + Lakes)
Ophold  ja, golfpakker fra SEK 1.895  
 pro persona 
Restaurant ja, med udendørs servering 
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja 
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46-(0)40-635 51 00 
bokning@pgaswedennational.se
www.pgaswedennational.se

PGA Sweden National
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BoKSKogeNS To 18 HULS baner ligger 
mellem Torups Nygård og søen Yddingen, 
20 minutters kørsel fra Malmö. Det sidste 
stykke til klubben er ofte blevet kaldt ’den 
smukkeste tilkørsel til en svensk golfbane’.

De To BANer HAr forskellig karakter. gamla  
Banan er parklignende, mens Nya Banan er  
en ’naturbane’. Begge har samme høje kvalitet 
og finish.

Nya Banan er med sit kuperede banefor-
løb en enestående naturoplevelse. gamla 
Banan er under flere Tour-turneringer blev 
rost af topgolfere fra hele verden og er efter 
omlægning af greens og greenområder 
blevet betydeligt sværere og mere udford-
rende. Der er ikke så voldsomt pres på de to 
baner, så du kan let få udslagstider.

TiL TræNiNg HAr anlægget en topmoderne 
driving range med ni målgreens (Titleist 
Performance range), en 6 huls bane og en 
4 huls træningsbane. 

gamla Banan har været en udfordring 
for mange kendte spillere. Her vandt Tony 
Jacklin Seo 1973, Seve Ballesteros og How-
ard Clark spillede opvisningsmatch i 1979, 

Bokskogens GK 
– en komplet golfoplevelse i unikke omgivelser 
Bokskogens GK tilbyder dig to naturskønne, udfordrende og 
velpassede golfbaner af forskellig karakter. Klubben har i mange 
år været rangeret blandt Sveriges absolut bedste.

mens Mike Harwood og ronan rafferty 
betvang den ondulerede 18. green, da de i 
hhv. 1989 og 1990 vandt PLM open på eu-
ropean Tour. Desuden er der på den spillet 
european Tour, Challenge Tour, Ping Junior 
Solheim Cup, finaler på Nordea Tour, vM- 
og eM-turneringer.

går man tilbage i tiden opdager man, at 
Bokskogen ligger på et historisk sted. Under 
et egetræ på Nya Banans hul 6 har Karl 12. 
hvilet med sin hest.

Klubben stiftedes 13. december 1963 under  
navnet Bokskogens golfbaneforening, og  
dermed indledtes udviklingen af et af Sve-
riges mest moderne anlæg.

i KLUBHUSeT – en fin gammel granitbygning  
– finder man omklædningsrum, restaurant, 
golfshop og moderne konferencefaciliteter. 
restauranten drives af Maderiet og blev 
kåret som Sydsveriges bedste golfrestau-
rant 2013. Midt i fantastiske omgivelser i 
skoven får gæsterne, uanset om de spiller 
golf eller ej, en madoplevelse signeret 
Maderiet. Bokskogen samarbejde med 
Scandic-hotellerne i Malmö og en del andre 
hoteller i nærområdet.

SKÅNE

Gå ikke glip af!
Bokskogen ligger 20 minutter 
fra Malmös centrum og hele 
Bokskogen modtog i 
Verdensnaturfondens kampagne ’Svenske Perler 
2015’ udmærkelsen ’Skånes smukkeste sted’.

Antal huller 36, samt 6 huls bane og 
  4 huls træningsbane 
Driving Range Titleist Permance Range
Ophold  Flere mindre feriehuse   
  samt golfpakker med   
  nærliggende hoteller
Autocamper-parkering ja, men ingen 
  eltilslutning
Restaurant ja
Kiosk ja, 2
Buggies ja, 18
Trolleys ja, 40
Golfshop ja

+46-(0)40-40 69 00
info@boksogen. com
www.bokskogen.com

Bokskogens Golfklubb



14

West Course.

For 25 år SiDeN BegYNDTe rönnebäck 
golf Club under Hintons golfs ledelse at 
tegne og anlægge Master Course. i 2015 
blev såvel West Course som North Course 
overtaget fra Malmø City golf Club.

Hintons golf er kendt for det høje niveau, 
der er lagt på pasningen af Master Course, 
og det borger for øget kvalitet på begge de 
to overtagne baner.

DU KeNDer DeN SoM rönnebäck og formo-
dentlig også for de fantastiske greens, der 
har gjort banen kendt i såvel Sverige som 
internationalt. Banen ligger i et glimrende 
terræn, hvor undergrunden for størstedel-
en består af grus, hvilket gør den tør og fin 
størstedelen af året. Den er delvis kuperet, 

men mest blot onduleret, og det giver stor 
variation i udfordringerne, da en del huller 
minder om skotske linksbaner, mens de 
øvrige mere har karakter af parkbane. Banen 
har været vært for mange turneringer på 
Svenska Touren. Klubhuset er lille, men har 
en hyggelig restaurant med stor plads til 
udeservering, og det har desuden en shop 
med alt, hvad du behøver til din runde.

Master Course

SKÅNE

Omkring Malmö er tre baner nu kommet i familie, efter at Hintons Golf i sommeren 2015 overtog Sofiedal, som nu 
går under navnet West Course, og Kvarnby, som herefter kaldes North Course. I forvejen ejede og drev Hintons Golf 
Rönnebäck, som nu er omdøbt til Master Course.

Hintons Golf – familien vokser

North Course. Master Course.
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DeT eNe ØJeBLiK er DU i BYeN, og det 
næste står du på første tee på North Course, 
ja, du kan endog tage bybussen direkte til 
banen. North Course følger landskabets 
konturer, når den slynger sig kuperet 
mellem det gamle kridtsbruds søer.

DeNNe PerLe er reNovereT og opfrisket i 
2015, og dens tilstand vil blive endnu bedre 
i løbet af 2016. 

Bl.a. bliver der anlagt nye udslagssteder 
for børn på for-9, så de kan nå på green i 
samme antal slag som de voksne. 

i vinterens løb har restauranten bog-
stavelig talt fået sig et løft med nyt gulv, 
nymalede vægge og nyt møblement, der 
alt sammen passer fint til den høje kvalitet, 
den er kendt for.

West Course North Course

West Course.

Gå ikke glip af!
Sveriges bedste greens.

Antal huller 18 samt korthulsbane
Ophold   ja, golfpakker med flere  
  hoteller i Malmö 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja, i restauranten, som 
  man passerer efter hul 9
Buggies ja, SEK 300
Trolleys ja, SEK 50
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)46-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
www.hintonsgolf.se
www.facebook.com/hintonsgolf
www.instagram.com/hintonsgolf

Master Course

Gå ikke glip af!
Hul 11 ser smalt ud og bliver 
meget langt, hvis man ikke vover 
pelsen i udslaget.

Antal huller 18 samt korthulsbane
Ophold   ja, golfpakker med flere  
  hoteller i Malmö 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, SEK 300
Trolleys ja, SEK 50
Golfshop ja, med begrænset udvalg
Træningsstudio nej, kun driving range og  
  træningsområde

+46 (0)46-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
www.hintonsgolf.se
www.facebook.com/hintonsgolf
www.instagram.com/hintonsgolf

West Course

Gå ikke glip af!
Ubåden i dammen på hul 10.

Antal huller 18
Ophold   ja, golfpakker med flere  
  hoteller i Malmö 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja, i restauranten, som 
  man passerer efter hul 9
Buggies ja, SEK 300
Trolleys ja, SEK 50
Golfshop ja, med begrænset udvalg
Træningsstudio nej, kun driving range og  
  træningsområde 

+46 (0)46-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
www.hintonsgolf.se
www.facebook.com/hintonsgolf
www.instagram.com/hintonsgolf

North Course

SKÅNE
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BANeN PASSer TiL ALLe – fra begyndere 
til elitespillere. Her slapper du af i smukke 
omgivelser og skærper såvel din course 
management som din teknik. Følelsen er 
international, men alligevel dejligt afslap-
pende.

MeSTerSKABSBANeN ToUrNAMeNT Course 
har links-karakter og er generøs fra tee og 
barsk rundt om greens, der har udford-
rende skråninger på siderne. ifølge Steve 
Forest er det en af de sværeste baner, han 
har tegnet.

Siden banen åbnede i 2008, har den af 
golf Digest været rangeret som en af Sverig-
es bedste, ligget højt på golf Worlds liste 
over det europæiske kontinents 100 bedste 
baner og er af World golf Award blevet 
kåret som Sveriges bedste bane. 2013-15 
blev Ladies european Tour spillet her.

ALT FØLeS LeT TiLgæNgeLigT pga. den 
korte afstand mellem baner, hul, klubhus 
og parkering. Klubhusets restaurant lokker 

Umiddelbart uden for Helsingborg ligger fire baner, som byder på 
spilleglæde i verdensklasse. Et bevis på det er, at mesterskabsbanen 
TC i 2015 blev kåret som Sveriges bedste bane.

såvel spillere som tilløbere, og i golfshop-
pen kan du få alt øvrigt, du måtte ønske for 
at gøre golfoplevelsen perfekt.

Vasatorps 
Golfklubb 
– her ligger Sveriges bedste bane 

Bo på det nye 
Radisson Blu 
Metropol Hotel 
– spil på Vasatorp
i HeLSiNgBorgS SYDLige centrum, blot 
300 m fra Knutpunkten, ligger radisson 
Blu Metropol Hotel med 205 ’intelligente’ 
værelser med attraktioner som gratis wifi, 
fladskærms-tv og en omfangsrig morgen-
buffet. Det elegante design, som gennem-
syrer Metropol bringer udstillingen H55, 
som fandt sted i Helsingborg 1955, i erin-
dring. Hotellets restaurant, Nelly’s Food etc. 
har en lækker menu med såvel regionale 
som internationale retter. i baren kan du 
socialisere, mens du nyder en vel tillavet 
cocktail. 

i tilslutning til hotellet findes en 
parkeringsgarage med elevator til hotellet.

Overnatning og greenfee på Vasatorps 
Golfklubb
I pakken indgår en fantastisk oplevelse med 
greenfee, overnatning i dobbeltværelse samt en 
omfangsrig morgenbuffet, ligesom fitness-adgang 
er inkluderet.

Pris fra SEK 1145 pr. person/nat i delt dobbeltværelse.

To nætter med middag i Nelly’s Food Etc. 
og greenfees
Samme luksuriøse pakke med to overnatninger 
og to greenfee på Vasatorp Golfklubb samt en to 
retters middag i Nelly’s Food Etc. 
Her kan du spille såvel TC som Classic Course.
Pris fra SEK 2685 pr. person/nat i delt dobbeltværelse.

Tilbuddet er afhængigt af, at der er plads, og af 
priserne i 2016.

+46 (0)42-623 79 10 
reservations.helsingborg@radissonblu.com
www.radissonblu.se/hotel-helsingborg

Radisson Blu Metropol Hotel

Sweden's
Best Golf Course

Gå ikke glip af!
Den populære restaurant 
i klubhuset, hvor man serverer 
den berømte frokostbuffet.

Antal huller   54
Ophold     ja, golfpakke Radisson   
     Blu Metropol Hotel
Autocamper-parkering  ja
Restaurant   ja
Kiosk    ja 
Buggies    ja, bestilles forud
Trolleys    ja
Golfshop    ja
Studio    ja

+46 (0)42-23 50 58 
info@vasatorpsgk.se
www.vasatorpsgk.se 

Vasatorps Golfklubb

SKÅNE
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SKÅNE

Vigtig info!
Det nordvestlige Skåne er blandt 
de egne i verden, der har den 
største golfbanetæthed – kun i 
Florida ligger banerne tættere!

Antal huller 18 plus kortbane med 
  6 huller
Ophold ja, se Scandic og Söderåsen  
  Golf Lodge
Autocamper-parkering ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udeservering
Kiosk ja
Buggies ja, 9
Trolleys ja, 40
Golf-/serviceshop ja

+46-(0)42-73337
info@spderasensgk.se
www.soderasensdk.se 

Söderåsens GK

• 1966 - 2016 •

50år

• 1966 - 2016 •

50år

SöDeråSeNS gK grUNDLAgDeS i 1966 og 
har siden mere end etableret sig. Fodbold-
stjernen og medlemmet Henrik ’Henke’ 
Larsson fortæller om klubben: - Söderåsen 
har det, jeg synes er vigtigst på en golfbane: 
Fine greens og en flot natur, som gør, at jeg 
aldrig bliver træt af at spille her. Desuden er 
det en meget sympatisk klub, hvor jeg altid 
føler mig velkommen.

Söderåsens gK tilbyder golfspilleren 
store generøse træningsområder, hvor såvel 
svinget som det korte spil kan sættes på 
plads. Du vælger selv, om du vil slå fra måtter, 
græs eller under tag. Driving range er åben 
døgnet rundt og hver dag med undtagelse 
af de tre timer, det ind imellem tager at 
klippe den.

Klubben motto er ’Man skal altid føle sig 
velkommen, få den bedste service og have 
adgang til et golfanlæg i bedste tilstand’. 
Det har de faktisk held til at opfylde. green-
keeperne vedligeholder og forbedrer dag-
ligt banen.

restauranten velkommer alle, når de eft-

Blot 15 minutter fra Helsingborg ligger i et naturskønt landskab med Söderåsens 
skråninger i horisonten et komplet golfanlæg med rige trænings- og spillemulig-
heder. Söderåsen er en oplevelse, som golfere ikke bør snyde sig selv for.

er en lang runde slentrer ind for at få en øl, 
en aperitif, frokost eller middag. Söderåsens 
golfklubb er en glimrende årsag til at tage 
sin golfbag med sydpå.

Golfpakke på Scandic Helsingborg Nord
– En overnatning i delt dobbeltværelse inklusive  
 den store og økologiske morgenbuffet
– Greenfee med forud bestilt teetime
– Gratis parkering
– Gratis adgang til afslapningsafdeling med   
 sauna og pool, et veludrustet fitnessrum og  
 billardbord
– 2- retters middag inklusive kaffe

E-mail din forespørgsel direkte til hotellet, gerne 
med din foretrukne starttid.
Pris fra SEK 950 pro persona.

+46-(0)42-495 20 00
helsingborg@scandichotels.com
www.scandichotels.se/helsingborgnord 

Scandic Helsingborg Nord

Söderåsens GK 
– en 50-årig perle

Scandic 
Helsingborg Nord 
– en fuldendt golfpakke på 
et rart og golfnært hotel

FrA voreS STrATegiSK fine beliggenhed 
kommer du let til Söderåsens golfklubb. 
Hvis du vil have transport mellem klubben 
og hotellet, klarer vi det let sammen med 
vores samarbejdspartnere mod et mindre 
beløb. 

vores tilbud er til dig, der sætter pris på 
god mad, afslapning og først og fremmest 
golf på en førsteklasses bane.

Söderåsen Golf Lodge

KLUBBeN TiLBYDer oPHoLD for op til 10 
personer i tre nyrenoverede lejligheder, 
der ligger midt i centrets hjerte med højst 
ti meter til nærmeste putting green.

Golfpakke
– Overnatning i delt dobbeltværelse
– Greenfee
– Morgenmad
Pris mandag – torsdag: SEK 795 pro persona.
Pris fredag – søndag: SEK 945 pro persona.

+46 (0)42-733 37
info@soderasengk.se

Bo på 
Söderåsens GK!
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Bjäre har sit smukke, kuperede landskab, fordi halvøen er en del af Hallandsåsen. Højdeforskellen fra 
strandengene i sydvest til toppen af Hallandsåsen er 150 m. Landskabet veksler mellem græsenge, 
frugtplantager, løvskove, ådale, erosionsdale, golfbaner og dyrkede områder med levn fra bronzealderen. 
På åsen, der har skøn udsigt over havet, venter grønne, bakkede golfbaner.

SKÅNE

BJÄREHALVøN 
MED GOLF OG HAV

Båstad Golfklubb. Fo
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ToreKov HØrer SAMMeN med havet. Ly-
set fra himmel og hav synes at være mere 
generøst længst ude på Bjärehalvøen, og 
Torekov Links har havudsigt på samtlige 
huller.

Ud mod strandengene ligger Torekovs 
gK, en klassisk linksbane, der byder på 
stor variation i spillet og en uberegnelig 
havbrise. Den har i mange år haft en frem-
trædende placering på golf Digests top-50-
liste. Klubben har kælet for fornemmelsen 
af, hvordan området omkringt banen så ud 
i tidligere tider, og har i flere år arbejdet på 
at forstærke banens linkskarakter. 

åKAgårDeNS goLFKLUBB, der ligger midt 
på Bjärehalvøen, blev åbnet i 1990 og har 
siden udviklet sig til den perle, den er i 
dag. Den kuperede bane byder på mange 
fantastiske vyer over Bjärehalvøens sydlige 
ende og Skälderviken.

Begge sløjfer såvel begynder som slutter  
ved klubhuset, og du kan derfor evt. vælge 
bare at spille ni huller. Layout’en er udford- 
rende og interessant og giver flere mulige 
spilleplaner, der bl.a. bestemmes af vinden, 
som er en vigtig faktor.

Foruden 18 huls banen kan man spille 
en runde på korthulsbanen, der har samme 
kvalitet som den store bane, og hvor seks 
huller, som er 45-85 m lange, giver fin 
træning i det korte spil. Begynderen kan få 
en god introduktion til golf på banen, der 
også fungerer som Pay & Play.

Midt på banen finder du åkagårdens 
Lodge, der er indrettet i skandinavisk de-
sign med alt, hvad du har brug for til et vel-
lykket ophold. Den er 240 m2 og rummer 
bl.a. spisestue, vinterhave, fire soveværelser 
og tre badeværelser.

årSTiDeN BeSTeMMer oplevelsen, og du 
kan komme her flere gange og altid møde 
noget nyt. om sommeren er det et af 
Sveriges mest søgte steder. Da slår pulsen 
kraftigt, og folk flokkes på stranden samt i 
havnen og byen. Tennisturneringen Swedish 
open spilles på banerne ved Hotel Skansen 
og lokker mange til Båstad, der også har 
to golfbaner af vidt forskellig karakter, den 
traditionelle gamla Banan og den udford-
rende Nya Banan, begge rangeret blandt 
Sverige 50 bedste.

Med en udmærket restaurant og fine 
træningsmuligheder er Båstad gK det per-
fekte sted til en hel dag med golf. 

gamla Banan er en klassisk engelsk park-
bane i smukke og tilpas kuperede omgiv-
elser, hvor teknik er vigtigere end råstyrke.

i 1990 stod den nye mesterskabsbane, 
tegnet af Tommy Nyström, klar. i dag er 
banen lidt lettere, end da den blev indviet, 
men den er fortsat en herlig udfordring, 
som giver spillere af alle styrkegrader 
mulighed for at bruge hele deres slagreper-
toire.

SKÅNE

Båstad GK

Gå ikke glip af!
Båstad GKs Gamla Banan er 
Sveriges næstældste 18 huls 
bane og den første, der fra starten 
blev planlagt med 18 huller.

Antal huller 36 og teknikbane
Ophold   ja, , i samarbejde med   
  hoteller i Båstad og Torekov
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja, på begge baner
Buggies ja, 12
Trolleys ja, +50
Golfshop ja

+46 (0)431-783 70
kansli@bgk.se
www.bgk.se

Båstad Golfklubb

Gå ikke glip af!
Midt på banen findes perfekt 
logi for en golfgruppe, og du kan 
bestille din starttid på golf.se 
ubegrænset tid forud i det løbende år.

Antal huller 18 samt 6 korthuller
Ophold   ja, bo på den fuldt ud-  
  styrede lodge eller på et 
  af de hoteller, klubben 
  samarbejder med
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja, i restauranten 
Buggies ja, 6
Trolleys ja, 30
Golfshop ja, medlem af Golfstore

+46 (0)431-41 77 30
info@akgk.se
www.akgk.se

Åkagårdens Golfklubb

Åkagårdens GK

>>>

Torekov GK

Åkagårdens Golfklubb. Fo
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BJäre goLFKLUBB Ligger på bølgende 
bakker 150 m over havet. Udsigten over 
Skälderviken, Kullaberg og Danmark gør det 
til en førsteklasses perle. Alt ånder forfædre 
og historie i et landskab, der ligner Tos-
cana. Den naturskønne bane, som er tegnet 
af Svante Dahlgren, kan nærmest karakteri-
seres som en skøn hedebane af engelsk 
karakter, som følger naturens egne former. 

Gå ikke glip af!
På bølgende bakker 150 m over
 havet ligger Bjäre Golfklubb, 6 km 
fra Båstad.

Antal huller 18 samt korthulsbane
Ophold   ja, Hotell & Lodge ligger 
  på anlægget
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja, ved hullerne 2, 9 og 15
Buggies ja, 12
Trolleys ja, 60
Golfshop ja

+46 (0)431-36 10 53
info@bjaregolfklubb.se
www.bjaregolfklubb.se

Bjäre Golfklubb 
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Bjäre GK

Torekov Golfklubb.

Bjäre Golfklubb.

Gå ikke glip af!
Længst ude på Bjärehalvøen 
ligger Torekovs GK, en klassisk 
linksbane med udsigt over 
Hallands Väderö og havet fra alle huller.

Antal huller 18 og en prøvebane   
  med 6 huller
Ophold   ja, golfpakke i samarbejde  
  med Torekov Hotell
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)431- 44 98 40
info@togk.se
www.togk.se

Torekov Golfklubb Der er fem teesteder på hvert hul, så golfere 
af alle styrkegrader kan tilfredsstilles. om-
råder med høj rough er fjernet, men udford- 
ringer savnes alligevel absolut ikke.

Bliver man småsulten, ligger kiosken 
ved hullerne 2, 9 og 15 med små lækkerier 
som fx hjemmebagte kanelsnegle. På Bjäre 
gK har du aldrig mere end 100 m til de for-
skellige faciliteter. Klubben tilbyder til den 
ultimative Bjäreoplevelse, som du sent vil 
glemme, ikke blot udmærkede trænings-
områder og en fantastisk golfbane, men 
også Bjäre golf Academy, hvis du vil skærpe 
dit spil, Hotell og Lodge til overnatning og 
restaurant Salomon Krog med råvarer, 
dyrket i nærområdet.

Bjäre golfklubbs motto er ’Hurtigere og 
gladere golf i Skånes Toscana’.

i Torekov kan du slappe af, bare være til og 
glemme mange af hverdagens fortræde-
ligheder. Da byen er så lille, har alle naturen 
inde på livet. Du kan få leg, motion og 
rekreation i og ved havet.
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Torekov Hotel

Hotel Skansen

Torekov Hotell
TæT På eT STorT ANTAL golfbaner og som 
nabo til havet ligger Torekov Hotell. De 
første dele af hotellet stod færdige i 1980. 
i begyndelsen af 2000-tallet blev hotellet 
ombygget, så det fik konference-, spa- og 
restaurantafdelinger.

Torekov Hotell har i dag 54 dobbelt-
værelser inklusivge suiter, mødelokaler, 
spa og udendørs varme japanske bade.

Maden på Torekov Hotel er ikke kun 
kendt på Bjärehalvøen. Folk kommer fra 
hele landet for at nyde de velsmagende og 
sunde retter. i køkkenet laves traditionelle 
retter af nordisk karakter. På alle årstider 
præges retterne af lokale råvarer.

På Torekov Hotel kan du kombinere en 
herlig golfoplevelse med afslapning i hotel-
lets spa, traveture i naturen og forkælelse 
af smagsløgene.

Hotel Skansen
HoTeL SKANSeN Ligger midt i Båstad, et 
stenkast fra havnen og lige ved de verdens-
berømte tennisbaner. Hotel går tilbage til 
1877, hvor det blev opført som kornmaga-
sin. i 1920erne blev det ombygget til hotel 
som mødested for bade- og tennisgæster. 
i dag er Hotel Skansen en charmerende 
blanding af gammelt og nyt. 

Hotellet er gradvist udbygget til et 
moderne Spa-hotel med en populær vin-
terhave og et fremragende spaanlæg. Det 
har 173 værelse med 320 sengepladser. 
Følelsen, når man spadserer på den 60 m 
lange træmole til Kallbadhuset, er noget 
helt specielt. i det kan man tage en dukkert 
i vandet og siden nyde livet i Skansens 
japanske pool og sauna med udsigt over 
vandet.

også med havudsigt ligger den stil-
fulde restaurant Sand. Her er plads til 250 
gæster, og i tennisugerne i juli er Sand 
landets livligste sted. retterne afspejler 
årstiderne og har lokale produkter i fokus.

Golfpakke Torekov Hotell – et døgn
Bestil en luksuriøs golfpakke!
I pakken indgår en overnatning i delt dobbelt-
værese med morgenbuffet, 2-retters middag, spa 
med sauna, varme bade og udendørs japanske pools 
samt et greenfee på Båstad GK eller Torekov GK.
Pris fra SEK 1.795 pr. nat/person i dobbeltværelse.

Golfpakke Torekov Hotell – to døgn
Samme luksus-golfpakke med to skønne overnat-
ninger og to greenfees på Båstad GK eller Torekov 
GK. Desuden taxa retur til en af golfrunderne.
Pris fra SEK 3.195 pr. nat/person i dobbeltværelse.

Begge pakker tilbydes i hele 2016.

+46 (0)431-47 16 00
info@torekovhotell.se
www.torekovhotell.se

Golfpakke Hotel Skansen – et døgn
I pakken indgår en overnatning i delt dobbelt-
værelse med morgenbuffet, tre retters middag, 
adgang til fitnessrum og et greenfee.
Pris fra SEK 1.795 pr. nat/person i dobbeltværelse.

Golfpakke Hotel Skansen – to døgn
I pakken indgår to overnatninger i delt dobbelt-
værelse med morgenbuffet, tre retters middag, 
adgang til fitnessrum og to greenfees.
Pris fra SEK 1.795 pr. nat/person i dobbeltværelse.

Pakken tilbydes ikke i tennisugerne 28 og 29.

+46 (0)431-55 81 00
info@hotelskansen.se
www.hotelskansen.se

Hotel Riviera 
Strand
På SAMMe STeD, som det ærværdige riv-
iera Strand fra 1930erne lå, ligger det 
nyopførte Hotel riviera Strand. Hotellet er 
genopstået i dugfrisk udførelse i det natur-
skønne Båstad.

Her findes 148 lejligheder med store  
balkoner og fleksible pladsforhold. Lejlig-
hederne med plads til op til seks personer 
er perfekte til større golfgrupper. 

De kompletteres af et veludstyret fitness- 
rum og en lækker, indendørs swimming 
pool. Naturligvis ligger også det uendelige 
hav lige uden for døren, så du kan vælge 
frit mellem sødt og salt.

i restauranten med plads til 200 kan 
man læne sig tilbage og nyde sin mad i en 
afslappet og god atmosfære; og hvorfor 
ikke prøve rivieras klassiske og berøm-
mede skaldyrsbuffet, som serveres hver 
fredag.

Golfpakke Hotel Riviera Strand – et døgn
I pakken indgår en overnatning i delt dobbelt-
værelse med morgenbuffet, to retters middag, 
adgang til indendørs svømmehal udendørs 
japanske svømmebassiner, fitnessrum og 
greenfee.
Pris fra SEK 1.545 pr. nat i dobbeltværelse. 
I 4-sengsværelse fra SEK 1.395 pro persona og nat.

Golfpakke to døgn
I pakken indgår to overnatninger i delt dobbelt-
værelse, to retters middag, adgang til indendørs 
svømmehal udendørs japanske svømmebassiner, 
fitnessrum og greenfee.
Pris fra SEK 3.090 pr. nat i dobbeltværelse. 
I 4-sengsværelse fra SEK 2.820 kr/pro persona og nat.

Pakken tilbydes ikke i tennisugerne 28 og 29.

+46 (0)431-785 00
info@rivierastrand.se
www.hotelrivierastrand.se

Hotel Riviera Strand

SKÅNE
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ArASLövS goLFPAKKe retter sig mod 
gæster med store krav til golf, kost og logi 
og har hurtigt etableret sig som et af Sveriges  
mest populære. 

Nordbanen er en skov- og parkbane i en 
smuk løvskov. Den er designet af den popu-
lære banearkitekt Sune Linde og er kendt 
for sin høje kvalitet, de hurtige greens og 
det afsluttende hul 18, der markedsføres 
som ’Sveriges fedeste’. 

også Sydbanen har skov- og parkkar-
akter. Den er tegnet af Tomas ryd og er 
hjemsted for den årlige professionelle 
turnering, Araslöv open. 

Begge baner tilbyder dig selv at vælge 
det teested, der giver den banelængde og 
sværhedsgrad, du måtte ønske. Anlægget 
har desuden fine træningsmuligheder på 
en 6 hullers par-3-bane, putting greens 

Araslöv Golf & Resort 
– her begynder en fantastisk golfoplevelse!
Umiddelbart nord for Kristianstad, en times kørsel fra Malmö, ligger dette smukke 36 hullers anlæg.

og driving range og er dermed perfekt til 
træningslejre.

ingen vil glemme maden på Araslöv, som 
man får serveret i en førsteklases restau-
rant, der helt lever op til resten af anlægget. 
Her kan man få alt fra morgenmad til golf-
pakkens tre retters ’fine dining’ middag. 
i restauranten fuldendes din dag i rolige 
omgivelser. Som man kan se på illustration-
erne, afholdes mange bryllupper her, og 
ofte har golf en finger med i spillet. 

Araslövs golfhotel har en betagende 
udsigt over Sydbanen og Araslövsøen. Alle 
værelser ligger i stueplan med egen parker-
ing og terrasse. På tv finder man naturlig-
vis golfkanalen, og for dem, der gerne vil 
lade ekstra op til dagens golfrunde, er der 
mulighed for at besøge stedets udendørs 
spabad.

Ett av Sveriges mest populära golfpaket • RING +46(0)44-716 00 ELLER BOKA ONLINE!  www.araslovgolf.se

HELDAGSGREENFEE • 36 HÅL
BO PÅ BANAN • FRUKOSTBUFFÉ

TRERÄTTERS MIDDAG
Pris från

995 SEK

SKÅNE

Gå ikke glip af!
Det afsluttende hul på Norra 
Banan markedsføres som 
’Sveriges fedeste hul 18’.

Antal huller 42 heraf 6 korthuller
Ophold    ja, se nedenstående  
  golfpakke
Spa/Fitness ja
Restaurant ja
Kiosk  ja 
Buggies  ja, bestilles forud
Trolleys  ja
Golfshop  ja
Træningsstudio ja

+46 (0)44-716 00 
info@araslovgolf.se
www.araslovgolf.se

Araslöv Golf & Resort
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SKYrUP goLF & HoTeL, der ligger umiddel- 
bart uden for Hässleholm i det nordlige 
Skåne, er gennem de senere år udviklet til 
et komplet resort med golfbane, hotel og 
restaurant. Her kombineres golf- og natur-
oplevelse, mens du spiller en runde, der ikke 
mindst byder på greens i mesterskabsklasse.

Skyrup golfbane er blandt Skånes 
smukkeste med sin skiftende karakter, der 
veksler mellem park, sø og skov. et par 
af hullerne spilles helt ud til bredden af  
Finjasjön, der forhøjer oplevelsen af et 
bjergtagende panorama. resten af banen 
skifter mellem park og skov og byder på 
udfordringer for alle slags golfspillere. 

ikke mindst får den dygtige spiller mange 
risk/reward-udfordringer med mange strate-

En skånsk golfperle ved foden af Matterödsåsen midt 
i gøngernes snaphaneland med udsigt over Finjasjön.

gisk placerede vandhazarder, der gør den 
særlig egnet til matchspil. Mindre rutinerede 
spillere kan glæde sig over at roughen har 
en karakter så man altid kan finde sin bold og 
har gode chancer for et hæderligt resultat. 14. 
hul er banens signaturhul og indgår af samme 
grund i det ornamenterede S i klubbens logo.

værelser og klubhuset, der ligger fra blot  
50 meter fra første tee, byder på smukke lokaler, 
der fører sin historie tilbage til 1700-tallet.

Hotellet stammer fra 1400-tallet og har en 
idyllisk atmosfære, der understreges af ud-
sigten over såvel golfbanen som Finjasjön.

vil du unde dig selv noget ganske særligt 
og nyde en syntese af glimrende golf, skøn 
mad, lækre værelser og ikke så lidt svensk 
historie, er Skyrup golf & Hotel et oplagt valg.

Skyrup Golf & hotel 
– med greens i mesterskabsklasse

945

Gå ikke glip af!
Skyrup Golf & Hotell er kendt for 
sine gode greens og den natur-
skønne beliggenhed med Finjasjön 
midt på banen. Med hotel på anlægget er dette en 
golfperle, som mange opsøger for at nyde godt af en 
meget rost golfpakke.

Antal huller 18 samt en korthulsbane
Ophold   ja, hotel på anlægget og  
  meget attraktive golftilbud
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med fulde rettigheder
Halfway house ja, bemandet
Buggies ja, 8
Trolleys ja, 40
Golfshop ja

 +46 (0)451-531 11
info@skyrupsgk.se
www.skyrupsgk.se

Skyrup Golf & Hotel 
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Gå ikke glip af!
Her spiller du to fantastiske 
golfbaner i skøn Österlensnatur 
på Östersøkysten. Klubben ligger 
7 km nord for Simrishamn.

Antal huller 36 samt 6 huls korthulsbane
Ophold  ja, book en golfpakke på 
  +46 (0)414-270 00 eller
  info@lillavik.se
Autocamper-parkering  ja,ved klubhuset på Djupadal
Restaurant ja, 2 med udendørs servering
Kiosk ja, en på hver bane
Buggies ja, 24
Trolleys ja
Golfshop ja, på Lilla Vik
Træningsstudio ja, i vinterhalvåret på 
  Djupadal

+46 (0)414- 41 52 50
info@osterlensgk.com
www.osterlensgk.com

Österlens Golfklubb

LiLLA viK, parkbanen med glimt af seaside, 
løber delvist på kanten af Østersøen og giver 
smukke naturoplevelser.

Havudsigten og banens ypperlige kvalitet 
fører næsten uundgåeligt til en varig og dyb 
forelskelse. om foråret lyser æbleblomsterne 
op på træerne, der, når de høstes, viser et 
pragtfuldt, farvestrålende skuespil.

DJUPADAL er en åben, smuk hedelands-
bane, bygget på ren sandjord. Udsigten fra 
det højeste punkt er storslået. i klart vejr 
ser du tværs over Hanöbugten helt til Ble-
kinge. Med indbydende fairways og udford-

öSTERLENS GOLFKLUBB  
– kom og forelsk dig
På Österlens Golfklub finder du Lilla Vik og Djupadal – to fantastiske 18 huls 
baner, som byder på store oplevelser af såvel golf som natur i et landskab, 
der er vidunderligt på alle årstider. 

rende greens er Djupadal en fin oplevelse, 
spændende for alle golfspillere.

Takket være klubbens beliggenhed i 
Skåne og ved kysten kan der spilles på 
sommergreens stort set året rundt.  Mange 
vælger at rykke sæsonstarten i klubben 
frem eller at forlænge sæsonen til langt ud 
på efteråret.

Her kommer du garanteret til at fryde 
dig, hvad enten du er gammel eller ung, 
ensom, tosom eller en hel golfgruppe. 
österlens golfklub og hele österlen viser 
sig fra sin bedste side, for at du skal få en 
fantastisk totaloplevelse.
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goLF DigeST SKriver i en artikel, der 
hylder Sjöbo golfklub: ’Hullerne på Sjöbo går 
man ind i, som man ville entre salene i et 
palads – hvert og et er isoleret fra de øvrige 
af tæt, høj skov, størstedelen gran og fyr. Det 
er fascinerende, magisk og afslappende’.

Når stormen går allerstærkest over det 
forblæste Skåne, er der roligt og dejligt i 
skoven. Banen ligger i et område med sand-
jord, hvilket muliggør spil størstedelen af året.

Brede fairways lokker driveren op af 
baggen og giver selv højhandikappere mulig- 
hed for en stor oplevelse. Drilske indspil 

SJöBO GOLFKLUBB 
– spil golf i en majestætisk fyrreskov!

I det naturskønne Björka lidt vest for Sjöbo venter en enestående golfoplevelse. 
Sjöbo ligger i hjertet af Skåne, en halv time fra Malmö og en hel fra København.

Gå ikke glip af!
Sjöbo GK er blandt Skånes 
mest besøgte golfbaner.

Antal huller 18
Ophold  ja, 3 km væk 
Autocamper-parkering   ja
Restaurant Ja, fra midt af sæsonen
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)46-631 09 
info@sjobogk.com
www.sjobogk.com

Sjöbo Golfklubb

SKÅNE

Nær veD HAveT, Lige veD Lommabugten, 
ligger örestads golfklubb, en klub som har 
formået at udvikle sig til en af Skånes ven-
ligste. golfbanen er en rigtig skånsk bane 
med åben park og typiske heder.

örestads golfbane er åben for spil hele 
året. Klubben tilbyder 27 lange huller og 18 
par 3 huller (pay and play) hvilket giver god 
plads og golf for alle! På 18-hulsbanen er 
der tidsbestilling mens der på 9-hulsbanen 

Spil 27 huller og 18 par 3 huller – Örestads Golfklubb tilbyder god plads og golf for alle!

Örestads Golfklubb – golf for alle

og par 3-banen bruges boldrende.
örestads gK tilbyder gode trænings- 

muligheder, en stor driving range med 25 
måtter hvoraf de fire er under tag, to putte- 
greens, pitchingområde samt den populære 
par 3-bane hvor du skærper dit korte spil.

efter afsluttet runde smutter du ind i res-
tauranten for noget afkølende at drikke, en 
bid mad, en kaffetår eller bare en appetit-
vækker. Selvfølgelig tilbyder restauranten 
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Gå ikke glip af!
Happy Mondays. Mandag 
tilbydes nedsat greenfee SEK 220 
for seniorer og SEK 100 for juniorer.

Antal huller 45 hvoraf 18 korthul
Restaurant ja
Kiosk  ja 
Buggies  ja
Trolleys  ja

+46 (0)40-41 05 80 
info@orestadsgk.com
www.orestadsgk.com

Örestads Golfklubb

også den traditionelle pølse efter 9 huller.
Banen er helt ejet af medlemmer, som 

mest bor i nærheden, og derfor har gjort 
banen til det naturlige mødested at til-
bringe den dyrebare fritid.

mod eleverede, vel bevogtede greens sætter 
eliten på prøve. Banen er blandt de mest 
interessante, designeren Tommy Nordström 
har tegnet i Skåne.

et vel sammensat, oplyst træningsområde 
for såvel indspil som puttning er nu færdig-
gjort i tilslutning til golfstudiet, hvor man bl.a. 
kan få analyseret sit sving. Det ligger lige op til 
første tee, så der er ingen undskyldning, hvis 
man ikke kommer godt af sted!

et nyt klubhus er under opførelse for yder-
ligere at hæve attraktionen og servicen for 
dig, der kommer som gæst.
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Elisefarm virker som skabt for den, der vil nyde livet. Her kan du spille golf 
på en udfordrende bane, bo midt på banen i herregårds-omgivelser og 
nyde vel tillavet og god mad, som følger årstidernes skiften.

Elisefarm Golf Club  
– en af Skånes bedste baner 

eLiSeFArM goLF CLUB er et privat golfan-
læg, som blev åbnet i 2005. Allerede et år 
senere opnåede det udmærkelsen ’en af 
europas bedste nye golfbaner’ i det ameri-
kanske golfers Magazine og blev rangeret 
som Sveriges nr. 10 af golf Digest. Martin 
Hawtree har skabt en klassisk engelsk hede-
bane med udfordrende bunkers, der kræver 
præcision såvel fra tee som mod greens, og 
som desuden tester spillerens repertoire i 
det korte spil.

en tynd, men høj, rough af svingelgræs er, 
sammen med egnens typiske kampestens- 
gærder, en naturlig indramning af hvert 
enkelt hul. Normalt blæser det i forskellig 
styrke, og det bevirker, at banen skal spilles 
forskelligt fra gang til gang.

Herregården er anlæggets midtpunkt og 
daterer sig tilbage til 1700-tallet. Den ligger 
smukt med en betagende udsigt over ring-
sjön. Her er det naturlige samlingspunkt 
swimmingpoolen lige uden for salonerne.

gå iKKe gLiP AF et besøg i elisefarms in-
dendørs spa med jacuzzi, dampbad, afs-
lapnings- og massagerum, som komplet-
terer den udendørs pool, saunaen og den 
udendørs jacuzzi.

Hotelværelserne ligger i de oprindelige 
bygninger, som er renoveret meget skån-
somt. De 23 rum er forskellige, men alle 
med hotelstandard. 

Dermed har du mulighed for at bo på en 
af Skånes bedste golfbaner.

Gå ikke glip af!
Golf Digest har rangeret Elisefarm 
som Sverige bedste golftilbud. 
Nu har du som gæst adgang til 
den nye spa med jacuzzi såvel 
inden- som udendørs.

Antal huller 18
Ophold   ja, der er en golfpakke, hvor  
 du bor midt på golfbanen   
 (bl.a. i herregården) 
Spa ja
Restaurant ja,  med udendørs servering
Buggies ja, 8
Trolleys ja, 20
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)413-330 70
info@elisefarm.se
www.elisefarm.se

Elisefarm Golf Club
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Gå ikke glip af!
Sölvesborgugen afvikles 9-14 Juli 
med utroligt morsomme turneringer.

Antal huller 18 samt 9
Ophold  ja, veludrustede huse 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning og 

grillplads
Spa/Fitnessrum ja, elopvarmet med hot  
 tub og fitnessrum
Restaurant ja
Kiosk ja
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)456-706 50
info@solvesborgsgk.se
www.solvesborgsgk.se

Sölvesborg Golfklubb 

SPiLLer DU SöLveSBorg goLF, spiller du 
ikke blot Sveriges tredjebedste golfanlæg 
(golf 2015), men får også den bedste oplev-
else såvel før som under og efter runden.

Sölvesborg golfklubb tilbyder 18 huller 
ved Sölvesborgviken. Banen er charme-
rende, let at gå og har tilpas sværhedsgrad. 
Nåle- og løvtræer afgrænser fairway, og 
fra de fleste huller har du udsigt til havet. 
europas længste gang- og cykelbro, 756 m, 
binder banen sammen med det centrale 
Sölvesborg over Sölvesborgviken.

Klubben har i samarbejde med bane-
arkitekt Christian Lundin udarbejdet en 
masterplan for banen, og før sæsonen 2015 
blev samtlige bunkers lagt om. På driving 
range tilbydes et topmoderne træningsstudio 
med den seneste teknik, nye måtter og bolde.

Gå ikke glip af!
Karlshamns Golfklubb ligger 
smukt ved den berømte 
Mörrums-å, ca. 12 km fra Karlshamn.

Antal huller 36 samt 5 korte huller
Ophold  ja,  samarbejde med de   
 fleste af kommunens   
 hoteller
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning og 

grillplads
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, 5
Trolleys ja

+46 (0)454-50085
info@karlshamnsgk.com
www.karlshamnsgk.com

Karlshamns Golfklubb 

Carlskrona GK Sölvesborgs GK Karlshamns GK 
CArLSKroNA gK Ligger På Almö i den 
dejlige, svenske skærgård. Banen er særligt 
attraktiv pga. de mange hundrede smukke 
egetræer og det stadige nærvær af hav og 
skærgård. 

runden indledes på venstre side af vejen,  
der deler såvel banen som hele Almö i to 
dele. Allerede på hul 3 bliver du testet på et 
af banens signaturhuller. Såvel det som det 
andet signaturhul, hul 15, ligger charme-
rende ud mod Østersøen. Hul 16, som løber 
med strandkanten lige fra tee til green, blev 
i 2014 valgt som et af Sveriges 100 bedste 
golfhuller. 

efter runden kan du slå dig ned på den 
hyggelige terrasse, få noget godt at spise og 
drikke og nyde den betagende udsigt over 
18. green ud mod vandet.

 KArLSHAMNS goLFKLUBB tilbyder to fine 
baner i fantastisk natur, hvor hvert hul er en 
dejlig spiloplevelse. Med to baner er det ikke 
svært at få teetime. Klubbens driving range 
har 12 overdækkede pladser, udendørs 
måtter og mulighed for at træne fra græs. 
Der er desuden en fem huls kortspilsbane 
og en træningsmulighed for chipping, 
puttting og bunkerslag.

Karlshamns golfklubb har en populær 
restaurant, som sidste år fik ny ejer. Her 
tilbydes hele ugen en frokostbuffet. På den 
udendørs terrasse har du udsigt over hele 
den gamle bane.

i 2015 placerede golfhäftets gæster 
klubben som Sveriges tredjebedste. Kom-
mer du med caravan eller autocamper er 
der standplads klar.

Her får du tre af de otte baner, der udgør Sveriges Golfkyst. Klassiske svenske baner af helt forskellig karakter, 
som giver dig såvel variation som udfordring. Alle med indslag af Blekinges egelunde og stengærder.

blekinge – Sveriges golfkyst

Vigtig info!
Carlskrona GK er Sveriges tredje
ældste klub, stiftet allerede i 1906.  
I 1955 flyttede den ud på Alnö midt 
i den smukke Blekinge-skærgård.

Antal huller 18
Ophold  ja 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Fitnessrum ja
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)457-351 23
www.carlskronagk.com

Carlskrona Golfklubb 

CA
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Sölvesborgs Golfklubb. Karlshamns Golfklubb.Carlskrona Golfklubb.

blEKiNgE
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HAllAND

Er du ude efter en klassisk golfoplevelse i en moderne version, der river 
dig ud af hverdagen til et indbydende og smukt miljø, kommer du ikke 
uden om Laholms GK.

Laholms Golfklubb 
– to klassiske parkbaner i sydlige Halland 

LAHoLMS goLFKLUBB HAr to baner, val-
len og Stegan. 18 hulsbanen er en klassisk 
parkbane, der ligger i en løvskov, gen-
nem hvilken Smedjeåen bugter sig. 9 huls-
banen Stegan ligger naturskønt ud mod 
Stegasøen. Den minder en del om vallen, 
men er noget mere kuperet med vand i 
spil omkring otte af de ondulerede greens, 

hvilket gør den til en udfordring for såvel 
middelhandikappere som elitespillere.

Foruden de to velplejede baner har La-
holms gK en af Sverige største pro-shops, 
et område, hvor man kan træne såvel chip-
ping, pitching og bunkerslag som putting, 
og en stor driving range. 

Yderligere er der et supermoderne fit-

Gå ikke glip af!
Laholms GK har et topmoderne 
træningsstudio til dig, der vil 
træne og udvikle dit golfspil.
Bredde: 56.43614
Længde: 13.11832

Antal huller 27
Ophold   ja, flere samarbejdspartnere
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)430-306 01 
kansli@laholmsgk.se
www.laholmsgk.se

Laholms Golfklubb

nessrum for den, der virkelig vil udvikle sit 
golfspil.

Man bør ikke snyde sig selv for et besøg 
i restauranten, som klubben selv driver, og 
hvor der serveres god, svensk husmands-
kost. 

ved siden af klubhuset findes parkering 
for såvel mobil homes som campingvogne.

Falkenbergs Golfklubb blev stiftet i 1949 og har haft sin nuværende placering siden 1960. 

Falkenbergs Golfklubb  
– trivsel i park- og skovomgivelser 

DeN giver Dig på sine 27 huller, opdelt i en 
18-hulsbane og en 9-hulsbane, en dejlig og 
udfordrende golfoplevelse i skønne omgiv-
elser. omkring klubhuset finder du driving 
range og træningsområder med en 5-huls 
teknikbane.

Før og efter runden kan du hygge dig 
eller spise i restauranten med udsigt over 

banen, hvor du under runden møder et 
’halfwayhouse’ efter ni huller.

Du kan desuden besøge Active golfs vel 
forsynede shop, hvor du finder udstyr, der 
er helt up-to-date. 

Her kan du desuden bestille lektioner 
hos veluddannede trænere.

Med blot 5 kilometer til såvel Falken-

Gå ikke glip af!
Husk at bade på Skrea Strand, når 
du er i Falkenborg for at spille golf.

Antal huller 27
Ophold    ja klubben samarbejder   
  med flere hoteller i Falkenberg
Restaurant ja, med udsigt over banen
Kiosk  ja 
Buggies  ja, 6
Trolleys  ja, ca. 30
Golfshop  ja

+46 (0)346-502 87
info@falkenbergsgolfklubb.com
www.falkenbergsgolfklubb.se

Falkenbergs Golfklubb  

bergs centrum som Snea Strand er det let 
at komme til banen derfra, hvor du bor. Du 
kan finde listen over de hoteller, klubben 
samarbejder med, på dens hjemmeside.

Her kan du bestille såvel teetime som 
ophold. vil du kun bestille tid, kan du ringe 
til klubben eller gøre det via Min golf tre 
uger, før du skal spille.
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HALMSTAD goLFKLUBB, Tylösand grund- 
lagdes 1930 og består i dag af 36 huller og 
har over 3.200 medlemmer. Klubben har to 
baner, Nord og Syd banen.

NorDBANeN er KeNDT som spillestedet for 
de største mesterskaber. i den senere tid 
kan nævnes 2007 årets Solheim Cup, som 
var en speciel oplevelse og indebar et stort 
løft for banerne. i 2011 afvikledes eM for 
amatører på Norra banen, som blev rost 
af såvel spillere som ledere for både sine 
udfordringer og den fine naturoplevelse. i 
2015 lagde Norra banen græs til eM for am-
atørhold, og dermed fortsattes klubbens 

I Halmstads Golfklubb er der alt hvad du har brug for til en fantastisk golfoplevelse 
– baner i topklasse, udsøgt restaurant og en af Sveriges største on- course proshop.

tradition for at stå for store mesterskaber.

SYD BANeN er eT udmærket supplement og 
er for medlemmerne specielt højt værdsat. 
Flest runder spilles faktisk her og anses af 
mange som en skjult perle.

goLFKLUBBeN HAr eN berømt venteliste 
for medlemskab med cirka 2.300 personer 
registreret. Den forventede tid for optag-
else er cirka 15 år og understreger Halmstad 
golfklubbs stærke attraktionskraft. Halm-
stad gK har også stor junioraktivitet med 
cirka 300 unge i træning hvert år.

i Halmstad golfklub er der også en af 

Sveriges største on course-butikker med et 
vareudbud som er svær at matche.

restauranten blev i 2012, 2013 og 2014 
udpeget til  ’årets golfkro’ og serverer den 
bedste mad der findes i Sveriges golfklub-
ber.

2015 blev Halmstad golfklubb udpeget 
til ’Sweden’s Best golf Course af World golf 
Awards.  

HAllAND

Gå ikke glip af!
I 2015 blev Halmstad Golfklub 
af  World Golf Awards valgt som 
’Sveriges bedste golfbane’.

Antal huller 36
Ophold    ja, Hotel Tylösand
Spa/Fitness ja
Restaurant ja
Kiosk  ja 
Buggies  ja, 12
Trolleys  ja, 100
Golfshop  ja
Træningsstudio ja

+46 (0)35-17 68 00
info@hgk.se
www.hgk.se

Halmstad Golfklubb

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfperle 
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Ringenäs Golf & Konference- Hotel

Gå ikke glip af!
Nyt på Ringenäs i 2016 er et 
Balance Golfcenter med en 
langsigtet plan for at udvikle 
dit golfspil.

Antal huller 27
Ophold   ja
Autocamper-parkering  ja,med eltilslutning
Restaurant  ja
Buggies  ja
Trolleys  ja
Golfshop  ja
Træningsstudio  ja

+46 (0)35-16 15 90
golf@ringenasgk.se
www.rigk.se

Ringenäs Golfbane
riNgeNäS er eT KoMPLeT golfanlæg med 
golfbane, restaurant, konferencefaciliteter 
og padeltennis. Her findes et topmoderne 
træningsstudio og Balance golfcenter, hvor 
du kan udvikle dit golfspil.

Banen er god for dagligspilleren og sam-
tidig spændende for lavhandicapperen, da 
der med jævne mellemrum er birdiechancer. 
en god course management plejer det at 
betale sig.

BANeN HAr Tre Ni huls-sløjfer: Seaside, 
Links og Hills. Som navnene siger, er de af 
meget forskellig karakter og gør banen 
afvekslende. Samtlige sløjfer udgår fra – og 
afsluttes ved – klubhuset.

Klubben har i årenes løb produceret 
mange landsholdsspillere. i 2015 vandt 
ringenäs’ damer det svenske holdmester-
skab – en stor succes.

Ringenäs 
– golfbane, hotel og restaurant 
med fantastisk udsigt
Ringenäs Golfbane er utroligt smuk med sin udsigt over havet. 
Fra 21 af de 27 huller og fra samtlige hotelværelser kan man se vandet.

HAllAND

Ringenäs Golf 
& Konference- 
Hotel
FrA DeT MoDerNe hotel har du blot 50 m 
til nærmeste green.

Hotellet ligger smukt midt på golfbanen 
med udsigt over banen. Alle værelser har 
balkon eller terrasse. Morgenmad, frokost 
og middag serveres i den stemningsfulde 
restaurant, der desuden har udendørs 
servering med udsigt over hul 9 og vandet. 
For den, som vil bade, er der kun ca. 500 m 
til stranden.

vil du kombinere golf med en konfe-
rence, finder du den optimale løsning i 
ringenäs’ konferencefaciliteter, der er 
beliggende i klubhuset.

Golfpakken HIO 2016 indeholder:
Ophold med morgenmad og to 18 hullers 
greenfee, to retters middag, gratis taxa, bolde på 
driving range og starttid inklusive baneguide.
Du kan kombinere ovenstående med padel-
tennis eller en konference.
Pris: SEK 1.595 pro person/pr. nat i delt dobbelt-
værelse med ankomst søndag.
Tillæg for enkeltværelse SEK 300 pro persona.
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I Kungsbacka har din shopping højeste kvalitet. Bymidten byder på handel i charmerende omgivelser fra 
århundredeskiftet. Butikscentret Kungsmässan har næsten 100 butikker under samme tag. Vil du helst udforske et 
outlet, skal du opsøge Freeport. Kungsbacka er også kendt for sine mange og meget forskellige golfbaner. Vallda 
minder mest om en skotsk linksbane og har etableret sig blandt Sveriges ti højst rangerede baner. Allerstørst 
variation får man på Kungsbacka GK, hvor stjerner med Fredrik Jacobson i spidsen er kommet fra. Husk også at 
nyde at bade fra de nøgne klipper og dejlige sandstrande langs Hallands nordøstlige kyststrækning.

Vallda Golf & Country Club.

Kungsbacka
– golf, shopping og saltvandsbadning
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Vallda G&CC
vALLDA HAr 18 NYSKABTe huller i skotsk 
stil. Bag designet står Martin Hawtree, der 
er kendt for sit arbejde med at renovere 
baner til British open, bl.a. med karakter-
istiske bunkers og ondulerede greens. Du 
kommer til en bane, som udfordrer din 
strategiske sans og får en oplevelse af en 
slags, du ellers kun finder på de britiske øer. 

For hvert år valfarter flere greenfeespill-
ere til vallda. også de svenske tidsskrifter 
har været opmærksomme på den nye bane. 
golf Digest rangerer hvert år Sveriges 50 
ældste baner og har på den seneste liste 
vallda som nr. 7. Svensk golf kårer Sveriges 
100 bedste golfhuller. De 18 bedste rangeres 
ikke indbyrdes, og blandt dem er valldas 
hul 13. 

i klubhuset kan man nyde Lyxells mad. 
Firmaet har erfaringer langt tilbage fra alt 
fra frokostrestauranter til en finere aften-
restaurant i det centrale göteborg. Dér har 
det sågar erhvervet en Michelin-stjerne og 
fået guldmedalje af det gastronomiske Aka-
demi.

Gå ikke glip af!
Restaurant Luxells var tidligere 
gastronomirestaurant i Göteborg 
med en stjerne i Michelin og 
guldmedalje fra det Gastronomiske Akademi.

Antal huller 18
Ophold   ja, golfpakker på f.x.
  Best Western Hotell 
  Halland 
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning
Padeltennis/Tennis ja
Restaurant ja
Kiosk ja
Buggies ja, bestilles forud, lægeer- 
  klæring kræves
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)300-40 40 00
kansli@valldagolf.se
www.valldagolf.se

Vallda G&CC

For Dig Der viL SPiLLe i afslappede om-
givelser og familiær atmosfære er gräppås 
golfklubb det rigtige valg. Klubben ligger 
30 km syd for göteborg og 7 km vest for 
Kungsbacka midt på halvøen onsala. 

gräppås gK, som stiftedes i 1991, byder 
på en 18 huls bane i et naturskønt område. 
Smuk skov med egetræer her og der udgør 
en dejlig ramme om banen, der er udlagt 
spændende og varieret, og hvor den bedst 
tænkende spiller tit også er vinderen. Den 
attraktive, slope-vurderede, 9 huls bane 
kan du spille på en time og kræver ingen 

Gå ikke glip af!
Efter runden kan du træne golf 
på vores fantastiske øveområder 
eller spise og drikke godt i 
restauranten, alt inden for 100 m

Antal huller 18 og 9
Ophold  ja, golfpakker på Best   
  Western Hotell Halland 
  og Pensionat Strandkullen
Autocamper-parkering  ja, med eltilslutning
Restaurant ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, bestilles forud, lægeer-
klæring kræves
Golfvagnar  ja, begrænset antal
Golfshop  ja, med servicesortiment
Træningsstudio  ja

+46 (0)300-285 55
info@grappasgk.se
www.grappasgk.se

Gräppås Golfklubb

Gräppås Golfklubb
tidsbestilling – man går ud efter boldrende. 
gæster, der vil stifte bekendtskab med golf, 
kan spille pay and play på denne bane.

Kommer du i autocamper/caravan er 
der standplads med eltilslutning. efter 
golfen kan du træne på vores fantastiske 
øveområde eller spise og drikke godt i res-
tauranten, alt sammen inden for 100 m.

vil du bo på hotel, tilbyder gräppås 
golfklubb golfpakker i samarbejde med 
flere logier.

Shopping, 
badning og natur
eN reJSe TiL KUNgSBACKA byder på så 
meget mere end bare golf. Kungsbacka er 
et af vestsveriges kommercielle centre. Det 
ægte og traditionelle lever fortsat side om 
side med de nye og moderne shoppingcen-
tre. 

Kungsmässan er flere gange blevet pris-
belønnet som Sveriges behageligste ind-
købscenter. På Freeport kan du finde de 
kendte mærkevarer til kuppriser. Midtbyen 
har en pittoresk og intim atmosfære med 
cafeer, restauranter og butikker.

Kungsbacka har en fantastisk natur på 
nærmeste hold – alt fra fortryllede skove 
til vidtstrakte lyngområder og åbent hav. 
Længst mod nord lokker bløde klipper og i 
syd børnevenlige sandstrande.
www.visitkungsbacka.se >>>
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Gräppås Golfklubb.

HAllAND
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KUNgSBACKA er DeN ældste af kommu-
nens syv baner og har i de seneste 45 år 
været vært for mange turneringer af høj 
karat, senest Nordea Tour 2012 hosted by 

Gå ikke glip af!
Kungsbacka er været vært for 
mange turneringer af højeste 
klasse. Senest Nordea Tour 
Championship 2012.

Antal huller 27 og 9 korte huller
Ophold   ja, golfpakker på Best   
  Western Hotell Halland 
  og Pensionat Strandkullen 
Autocamper-parkering   ja
Fitnessrum ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja, 12
Trolleys ja, 60
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)31-93 81 81 
kansli@kungsbackagk.se
www.kungsbackagk.se

Kungsbacka GK

Fredrik Jacobson.
Klubben har i årenes løb frembragt 

mange af Sveriges store navne, fx Fredrik 
Jacobson, Sophie gustafsson og Johan 
edfors, men også mange kommende stjerner 
er medlemmer i Kungsbacka gK. 

Klubben har 27 huller plus ni korte hull-

Smarholmens bad i Kungsbacka.

Kungsbacka GK er, og en runde på 18 huls banen er med  
garanti en af de mest afvekslende, du over-
hovedet kan opleve i europa. 

otte huller har parkkarakter, seks er 
seaside og fire spilles mellem skov og bjerg. 
Anlægget råder desuden over en 9 huls-
sløjfe (par 36) af park- og skovkarakter, en 

HAllAND

Kungsbacka Golfklubb.
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Best Western Hotel Halland

Best Western
Hotel Halland

Golfpakke Vallda G&CC, Kungsbacka GK og 
Forsgårdens GK
1 overnatning og 1 greenfee SEK 1.250.
1 overnatning og 2 greenfees SEK 1.750.
2 overnatninger og 3 greenfees SEK 3.000.

Golfpakke Gräppås GK og Sjøgärde GK
1 overnatning og 1 greenfee SEK 1.100.
1 overnatning og 2 greenfees SEK 1.450.
2 overnatninger og 3 greenfees SEK 2.550.

I samtlige pakker indgår delt dobbeltværelse 
og morgenmad.
Der findes over en kombinationspakke og 
mulighed for tilkøb.
Se www.hotellhalland.se og klik på Golf i 
Kungsbacka.

+46 (0)300-775 30
info@hotellhalland.se
www.hotellhalland.se

i KUNgSBACKA, BLoT 25 minutter fra göte-
borg, finder man det trestjernede, familie-
ejede hotel Best Western Hotel Halland.

Hotellet ligger perfekt i Kungsbackas 
charmerede midtby og tilbyder golfpakker  
med en eller flere nætters ophold og et 
eller flere greenfees inkluderet. golfpakken 
skræddersys efter ønsket længde på ophold, 
valg af baner og antal runder. 

i golfpakkerne indgår altid Best Breakfast  
by Tina Nordström, gratis wifi, adgang til 
sauna og gratis parkering ved hotellet.

Man kan bestille en golfpakke, selv om 
ikke begge i et dobbeltværelse spiller golf.

Bestiller du golfpakke på Hotel Halland 
har du foruden suveræn golf mulighed for 
shopping i verdensklasse.

Pensionat 
Strandkullen

Golfpakke på Strandkullen
– Et greenfee på Gräppås GK
– Ophold i delt dobbeltværelse 
– Aftenens 3-retters menu
– Strandkullens specielle morgenmad
Pris SEK 1.250 pro persona.

+46 (0)300-625 69
info@pensionatstrandkullen.se
www.pensionatstrandkullen.se

Pensionat Strandkullen

MeLLeM NATUrLige, små lunde og vand-
hazarder bevæger golfbanen sig rundt i den 
allerdejligste svenske natur. Sjögärde ligger  
midt mellem Kungsbacka og varberg; en 
sand perle, som mange golfspille stadig ikke 
kender til. 

Allerede, når man parkerer, støder man 
på en putting green foran indgangen til et 
stort klubhus. Udsigten fra klubhuset er 
storslået, og man kan se 12 af de 18 huller 
fra terrassen.

en indstilling gennemsyrer hele klubben:  
glæde på banen giver flere medlemmer, til-
bagevendende gæster og et godt resultat. 
Sjögärde er ganske vist ingen mesterskabs-
bane, men alligevel giver den golfspilleren 
en optimal oplevelse! 
+46 (0)340-65 78 65, www.sjogarde.se.

Sjögärde GK

korthulsbane med 9 huller, en driving range 
med en af Sverige længste græsplæner (150 
m lang). en stor og velforsynet golfshop 
passes af Per Nellbeck, der i mange år har 
været klubbens pro.

Kungsbacka gK er en afvekslende klub, 
da aldrig vil blive træt af.

På HALvØeN oNSALA umiddelbart syd for 
göteborg finder man Strandkullen, hvorfra der 
er 10 minutters spadseretur til saltvandsbad-
ning og seks kilometer til det nærmeste teest-
ed. Strandkullen er et charmerende sted med 
32 senge, fordelt på 12 nyrenoverede værelser 
og et fritstående hus med op til otte sengeplad-
ser. Udsigten over Kungsbackafjorden er smuk 
såvel fra restauranten som fra atriumgården, 
hvor middag og morgenmad serveres.

Sjøgärde Golfklubb.

HAllAND
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Et kvarters kørsel fra sommermetropolen Marstrand ligger i Sydlige Bohus-
län Lycke Golf & Countru Club. Den fyldte ti år i august 2015, men har trods 
sin korte levetid allerede huset en turnering på Ladies European Tour. Lycke 
er en varieret seaside-parkbane i et fredeligt, afslappende kulturlandskab.

Lycke Golf & Country Club 
– naturskøn mesterskabsbane i Sydlige Bohuslän

Her BYDeS goLFereN på store, hurtige og 
let ondulerede greens med USgA-inspireret 
krybhvene-græs. Banen, mest af alt greens, 
er af meget høj kvalitet, der værdsættes af 
såvel gæster som medlemmer. Den er de-
signet af en af Sveriges største stjerner gen-
nem tiden, Helen Alfredsson, der så sent 
som i 2007 var kaptajn for det europæiske 
Solheim Cup-hold. Helen har bidraget med 
et kvindeligt perspektiv, der gør, at Lycke er 
lige sjov at spille for kvinder og mænd. Pga. 
beliggenheden ved havet har banen mere 
solskin og mindre regn. Desuden er vinden 
en faktor, man skal beherske – helt, som det 
skal være på en kystbane.

Und dig selv en pause fra hverdagen 

med nogle dejlige dage på Tofta Herrgård, 
der har rødder tilbage til 1700-tallet. Blot 35 
minutter fra göteborg kan du få pakker med 
såvel længere ophold som weekendpakker. 
Nyd den fantastiske golf, den vidunderlige 
natur og maden, der i herregårdens smukke 
spisestuer er i topklasse; og så er der kun 
gå-afstand til første tee.

For dig, der kommer med mobil home eller 
campingvogn er der otte nye standpladser 
med adgang til el, toilet, brusebad og sauna. 
Hvorfor ikke benytte chancen for at kombi-
nere en fin golfrunde med noget godt at drik-
ke på dette moderne anlægs terrasse, der har 
udsigt over 18. green. Lycke golf & Country 
Club tilbyder en golfoplevelse i verdensklasse.

Läs mer & boka på: toftaherrgard.se  /  Telefon +46 (0)303 - 22 58 05 / Tofta 200, 442 75 LYCKE

Vi har golfpaket för dig som uppskattar det lilla 
extra i livet. Njut av fantastisk golf, underbar 
natur och god mat i herrgårdens vackra mat-
salar. 

Bo på 
promenadavstånd 

till 1:a tee!

Golfpaket på 
Lycke GCC & 
Tofta Herrgård

Gå ikke glip af!
Banen er designet af en af 
Sveriges største golfstjerner 
nogensinde, Helen Alfredsson.

Antal huller 18
Ophold   ja, se nedenfor
Autocamper-parkering   ja, otte pladser i 2016   
  med adgang til el, toilet,  
  brusebad og sauna
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja, 6
Trolleys ja, 30
Golfshop ja, men lille

+46 (0)303-625 72
reception@lyckegc.se
www.lyckegc.se

Lycke G&CC

bOHUSlÄN
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BeLiggeNHeDeN veD väSTerHAveT og det 
varme vand giver mulighed for en lang 
golfsæson. i det tidlige forår og det sene 
efterår har banen en kvalitet, som er bedre 
end de fleste andres. 

Du får en smuk bane, som er ideel og 

udfordrende for alle spillere uanset handi-
cap.

i klubhuset fra 1990 finder man en vel-
forsynet golfshop og en hyggelig restaurant 
med udsigt til evert Taubes højt besungne 
Malö Strömmar.

Orust Golfklubb er en seasidebane af linkskarakter på Västra Orust ved Malö Strömmar. Den har havudsigt på så godt 
som alle huller og har meget afvekslende omgivelser med bl.a. tee på hul 4 og green på hul 8 helt nede i strandkanten. 

Visste du att!
Svensk golf udnævnte i 2014 
hul 2 til Sveriges bedste golfhul.

Antal huller 18
Ophold   ja, der er forskellige   
  golfpakker
Båtplats ja, 6
Restaurant  ja, med udsigt over Malö
  Strömmar
Kiosk  ja
Buggies  ja, bestilles forud
Trolleys  ja
Golfshop  ja

+46 (0)304-531 70
info@orustgk.se
www.orustgk.se

Orust Golfklubb

Orust Golfklubb 
– banen vid Malö Strömmar

De første ni huller blev anlagt i 1984 og 
åbnet for spil 15. juni 1985. 

Svensk golf udnævnte i 1914 hul 2, der 
har udsigt over Björnsundsfjorden, til et af 
Sveriges bedste golfhuller.

bOHUSlÄN

goLFBANeN Ligger MiDT på øen Tjörn, tæt 
på kystsamfund, seværdigheder, restauranter 
og bademuligheder.

Tjörns golfklubbs smukke bane er en 
18 huls skov- og parkbane med udfordring-
er for golfspillere af alle styrker.

Det kuperede bohuslänske landskab har 

Tjörns Golfklubb tilbyder en bane, som er smuk 
ude fra, spilles inde fra og går i bakke dal.

Tjörns Golfklubb 
– midt på Tjörn

spændende og ind imellem teknisk kræv-
ende huller. Den taktisk spillende belønnes 
hyppigt bedre end den langtslående. Banen 
plejer at kunne åbne tidligt på sæsonen, 
fordi det omgivende farvand bidrager til 
mildt forårsvejr og fine greens.

Langs banen er der dejlige udsikter til 

såvel marker som skov og hav, og særligt må 
man ikke glemme at stoppe op og nyde 
panoramaet, når man har færdigspillet hul 
16. Tjörns golfklubb har i dag ca. 1.750 med-
lemmer, det højeste antal i Bohuslän. Den 
præges af en gemytlig atmosfære og har 
ca. 6.500 greenfeespillere årligt.

Gå ikke glip af!
Har en smuk og afvekslende 
udsigt til det fantastiske landskab.

Antal huller 18
Ophold   ja, flere forskellige golf-  
  pakker tilbydes
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning
Restaurant ja, en meget populær   
  frokostrestaurant
Kiosk ja, efter 9 huller
Buggies ja, 7
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)304-66 09 11
info@tjornsgk.se 
www.tjornsgk.se

Tjörns Golfklubb



38

bOHUSlÄN

Marcus Kinhult spiller ind mod Lyckornas 18. green.

Find os!
Lyckorna ligger i Ljungskile, 
40 minutter fra Göteborg på E6. 
Fra Oslo er der knap tre timers 
bilkørsel.

Antal huller 18, samt korthulsbane, 
  pay & play og drivingrange  
  i fuld længde
Ophold   ja, hotelpakke tilbydes 
  i samarbejde med flere   
  nærliggende anlæg
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant  ja, med fulde rettigheder  
  og udendørs servering
Kiosk  ja
Buggies  ja, 6
Trolleys  ja, 30
Golfshop  ja

+46 (0)522-201 76
info@lyckornagk.se
www.lyckornagk.se

Lyckorna Golfklubb
MeD SiN BeLiggeNHeD ved havet, i hjertet  
af Bohuslän er Lyckerna en sand golf-og 
skønhedsoplevelse. Med mange udfordrende 
huller er den hæderkronede park-og sea-
sidebane temmelig svær for elitespilleren 
– men venlig med sine brede fairways for 
middelgolferen. 

Lyckorna blev designet af Anders Amilon 
i 1967 og ligger i et smukt landskab med 
store egetræer og naturlige vandløb. Hul 7 
opfatter de fleste som Lyckornas signatur-
hul, her åbner banen sig mod dalen med 
tee-stedet højt over hullets fairway. Den 
største udfordring er uden tvivl hul 12, et af 
golfsveriges sværeste par 3.

 
KLUBBeN vAr i 2013 vært for kvalifikationen 
til europatour-turneringen Nordea Masters 
og arrangerede også den internationale 
Junior-turnering Skandia Junior open. 
Lyckorna golfklub blev af Svenska golfför-
bundet valgt til årets Turneringsarrangør 2013.

 golfrestauranten har alle bevillinger 

Lyckorna – et minde for livet
Besøg det klassiske kursted Lyckorna, bliv et par dage for at komme ned 
i gear og nyd de dejlige omgivelser. Spil en runde på Lyckorna Golfklubb, 
en anerkendt parkbane med henrivende havudsigt.

og en stor udendørsservering med fantastisk 
udsigt over golfbanen og havet. vil man 
forkæles med en gourmetmiddag i villa Sjö-
torp, en restaurant som er repræsenteret 
i White guide og desuden i Sveriges Bästa 
Bord, er restauranten nabo til golfbanen.

 
eN ægTe og origiNAL oplevelse fås sammen 
med Musselbaren og M/S Märta. Følg med 
på en muslinge-ekspedition som bringer dig 
ud i skærgården og den indre fjord mellem 
fastlandet og orust. gå på strandhugst for at 
tilberede og nyde blåmuslingen, en af landets 
allerbedste delikatesser.

 Lyckorna er en mini-destination med 
en imødekommende atmosfære. Kom over 
en dag eller bliv længere, i det omkring-
liggende område er der aktiviteter der 
passer alle og den bohuslandske natur er  
altid nærværende. 

Hotel og vandrehjem som samarbejder 
med golfklubben kan du også finde på vores 
hjemmeside.

Villa Sjötorp.
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Rågårdsviks Pensionat.

Skaftö GK.

Gullmarsstrand.

TerræNeT vAr SværT tilgængeligt, såvel  
når det gjaldt, hvem der ejede jorden, som 
når det drejede sig om den bohuslänske gnejs, 
da Skaftö gK fik 18 huller i 1993. Bopladser 
fra jernalderen var den sidste hindring. efter 
at de var undersøgt og væsentlige ting fjernet, 
var banen spilleklar i 2000 som en af Sveriges 
smukkeste.

18-hulsbanen stiller tekniske udfordringer 
på hullerne, der slynger sig mellem klipperne  
som tørlagte sejlrender. 

Spiller du banen for første gang, ved du al-
drig, hvad der venter om næste ’hjørne’. Du 
er nødt til at bedømme vindretningen om-

Da Skaftö Golfklubb blev stiftet i 1963, havde den kun fire huller og ca. 
40 medlemmer, anført af kvartetten Arvid Melin, Sigvard Edberg, Gunnar 
Brinck og Gösta Hedén. I dag byder den på en let kuperet og naturskøn 
18 hullers-bane med udsigt over klipper og hav.

hyggeligt og fare med lempe. Du vil opdage, 
at det kan koste nogle grimme tilbagespring 
fra klipperne, hvis du ikke har tæmmet dit 
indre vilddyr. velovervejet course manage-
ment er nødvendig, og langtslående kan 
roligt reservere brugen af driver til hullerne 
2, 8, 11, 16 og 18 og bruge de øvrige køller 
intelligent på de resterende.

Klubben har en behagelig atmosfære 
såvel mellem spillere af forskellig styrke, 
som når det gælder de lokale og sommer-
gæsterne. Skaftø golfklub satser på i al frem- 
tid at være ry for en varm velkomst til en god 
golfoplevelse fulgt af et lækkert måltid.

Skaftö Golfklubb 
– Årets Golfklubb 2016

Find os!
Drej fra E6 i Torpmotet ca. 10 km 
Nord for Uddevalla kør ad 161 mod 
Lysekil. Efter ca. 15 km kør mod 
Fiskebäckskil og derefter mod Grundsund.
Efter ca. 500 m ligger banen på højre hånd.

Antal huller 18 
Ophold   ja, egen bolig i klubhuset  
  eller i samarbejde med   
  Gullmarsstrand og  
  Rågårdsvik Pensionat
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning fra 

klubhuset
Restaurant ja
Kiosk ja, på driving range
Buggies ja, 7
Trolleys ja, kan lejes   
Golfshop ja, med fuldt sortiment i alle  
  aktuelle mærker     

+46 (0)523-232 11
kansliet@skaftogk.se
www.skaftogk.se 

www.ragardsvikspensionat.se
www.gullmarsstrand.se

Skaftö Golfklubb

bOHUSlÄN
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For NorSKe goLFSPiLLere HAr den korte afstand gjort Ström-
stad gK til en svensk favoritbane. Det skyldes, at de dér finder en 
god stemning og 18 huller af topkvalitet.

Strömstad gK byder på en overmåde smuk oplevelse i et landskab, 
hvor hullerne snor sig mellem høje klipper i et enestående natur-
område. ind imellem generer disse sten dit spil, men det sker også, at 
de giver bolden et heldigt spring, så den lander på green. Beliggen-
heden nær havet gør, at du kan spille til sommergreens størstedelen af 
året. Sørg for at få en god frokost i rolige omgivelser i golfrestauranten 
efter runden. Hver dag kan du vælge mellem en fiske- og en kødret, 
mens du om aftenen med fordel kan opsøge en af restauranterne på 
havnen, hvor du kan fryde dig over friske rejer, krebs mm. 

i samarbejde med hoteller og campingpladser tilbyder klubben 
golfpakker med en eller flere overnatninger. Der er mange mulige ak-

tiviteter efter dagens  
golfrunde. Man kan 
nyde den smukke skær- 
gård, hvor man bader i  
saltvand, eller man kan  
vælge en besøg i et 
af Nordeuropas fineste 
spa-anlæg, der ligger  
lige ud til green på hul  
3. et besøg på skær-
gårdsøerne er et ’must’,  
og dertil kan man tage 
en tur med en af de 
mange daglige tur-
både. På Syd- og Nord- 
koster er bilkørsel for- 
budt, så du må bevæge 
dig til fods eller cykle.

Her kan du spille 
golf på en af Bohusläns 
smukkeste baner.

bOHUSlÄN

I det solsikre Strömstad lige ved grænsen mod Norge og 
med havet som nabo ligger Sveriges vestligste golfbane 
– Strömstad Golfklubb.

Strömstad 
Golfklubb 
– en solsikker oplevelse

viL DU Bo CeNTrALT, men alligevel nær havet, skal du vælge Laholmen  
Hotell. Her findes det ideelle sted for dig, der vil kombinere golf 
med et hyggeligt besøg i Strömstad. Laholmen ligger på en halvø 
i havnen i det centrale Strömstad, og bare et stenkast fra hotellet 
finder du byens rige udbud af butikker, restauranter og skærgårds-
aktiviteter.

Laholmen har i adskillige år samarbejdet med flere golfbaner på 
egnen, som det kun tager kort tid at nå i bil. Hotellet, arrangerer, 
bestiller og løser alle problemer, du måtte have i forbindelse med 
en perfekt dag på banen, og bagefter venter et gourmetmåltid, 
afslapning og indbydende senge på Laholmen.

Gå ikke glip af!
Husk at besøge Kosteröerne. 
Kosterhavets Nationalpark 
ligger umiddelbart uden for 
Strömstad. Tag en af de mange 
daglige bådafgange.

Antal huller 18 samt 3 trænings-  
  huller
Ophold   ja, se golfpakken med   
  Laholmen Hotell
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja
Kiosk ja
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)526-617 88
kansli@stdgk.se
www.stdgk.se

Strömstad Golfklubb

I Laholmen Hotells golfpakke indgår følgende:
– Logi nklusive hotellets fantastiske morgenbuffet med kok i salen.
– 3-retters vel tillavet middag i restauranten
– Greenfee på en af de golfbaner hotellet samarbejder med

+46 (0)526-19700
laholmen@laholmen.se 
www.laholmen.se

Laholmen Hotell

Laholmen Hotell 
– golfpakke på Laholmen
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Book en golfpakke med en overnatning
• En greenfee på en af golfbanerne Sotenäs GK og Torreby GK
• Overnatning i dejlige dobbeltværelser med kabel-TV, brusebad og WC
• Middag i vores hyggelige restaurant samt stor morgenmad
• Adgang til sauna & relaxrum
• Vores køkken er åbent 06.00-24.00, spiritusbevilling til øl & vin

www.rasta.se/haby.htm   •   Tel +46 (0)524-232 10

SoTeNäS goLFKLUBB er en rigtig perle for 
golfspillere. Her findes der 27 golfhuller i 
topklasse hvor der er mulighed for såvel 
golf- som naturoplevelser idet banen er nabo 
til de bohuslänske klipper ved “vesterhavet”.

2011 havde klubben sin største turnering 
indtil videre. 140 af Sveriges bedste i H45-
klassen deltog. H45 indebærer at man i løbet 
af året skal være mindst 45 år gammel. Den 
feed-back spillerne gav efter afslutningen på 
turneringen, var en strålende bedømmelse 
af såvel banen som arrangementet. 

Den velforsynede shop lokker med et rigt 
udvalg af kvalitetsprodukter. ikke mindst 
indendørsstudiet med sin avancerede data- 
udrustning er værd at besøge for den der 
vil finpudse svinget eller putningen.

TorreBY goLFKLUBB er Bohusläns ældste 
golfbane beliggende i en engelskinspireret 

Golf på Sotenäset 
och Torreby 
– så meget mere end en golfoplevelse
Torreby GK og Sotenäs GK ligger godt to timer ad E6 syd for Oslo. Her bliver 
du tilbudt en uforglemmelig golfoplevelse krydret med det lille extra.

slotspark med storslået udsigt over Sveriges 
dybeste fjord, gullmarksfjorden.

Her tilbydes ikke kun spil på en udford-
rende 18-hulsbane, men udover det er der 
også en øvebane for nybegyndere og for dem 
der vil øve sit korte spil. i nærheden af klub-
huset ligger der en velpasset driving range 
med belysning til at forlænge trænings-
aftenerne og din golfsæson. Muligheder for  
golflektioner og undervisning findes for såvel  
nybegyndere som erfarne spillere. vil du køles  
af efter golfrunden lokker det salte hav et par 
hundrede meter fra hul 3s green. For gæster 
der kommer langvejs fra tilbydes også golf-
pakker med overnatning på slottet.

Torreby slot blev bygget af den norske 
grosserer Niels georg Sörensen i 1887. Fami-
lien havde mange kendte gæster på besøg, 
blandt andet de svenske prinser, greta garbo 
og Monacos kongefamilie.

fra 
SEK 795 

pro persona 
i dobbelt- 
værelser!

Torreby Golfklubb

Missa inte!
Det avancerede indendørs 
træningsstudio.

Antal huller 18
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning 
Restaurant ja 
Kiosk ja
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja
Golfshop ja
Studio ja

+46 (0)523-523 02
info@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf. se

Sotenäs Golfklubb

Missa inte!
Det salte hav ved green 
på hul 3.

Antal huller 18
Ophold    ja, golfpakke 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, 11
Trolleys ja
Golfshop ja
Studio ja

+46 (0)524-285 30
kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

bOHUSlÄN
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Her Får MAN oFTe tanken: ’Hvad var der 
tidligere her?’ i 1725 blev opført et jernværk 
dér, hvor der i dag står et klubhus med 
parkering. i 180 år blev der drevet et succes-
fuldt jernstøberi, så her er der med andre 
ord brugt jern i flere hundrede år!

isaberg gK har to fine golfbaner, den 
vestlige og den østlige, og de har i årenes 
løb fået mange lovord og været rangeret 

Isaberg – historie og fremtid

højt i forskellige afstemninger.  i 2015 blev 
isaberg placeret som nr. 31 i Sverige.

östra Banen er årligt vært for isaberg 
open hosted by Patrick Sjöland på Nordea 
Tour. Turneringen er meget populær hos 
spillerne, som altid finder banen toptrimmet 
med meget svære greens.

Klubben råder over fem huse og tre lejlig- 
heder, der kan lejes. i alt er der logi for 46 

Isaberg har en af Sveriges smukkest beliggende golfbaner – terrænet er tilpas 
kuperet, bløde fairways står omgivet af stolte fyrretræer, grønne bakker med 
liljekonvaller og kønne enebærbuske. For ikke at tale om Nissan med det 
imponerende vandfald og den vilde bæk.

Isaberg Golfklubb 

personer. golfbistroen er nyrenoveret og 
byder på god mad fra morgen til aften.

Klubben har desuden isaberg golf Aca-
demy, der drives af erik Andersson. Fra 2015 
kan isaberg gK og isaberg golf Academy 
kalde sig Titleist Performance & Practice 
Center, hvor ekspertise og afprøvning af nyt 
udstyr står i centrum i et koncept sammen 
med Titleist.

Gå ikke glip af!
I 2015 blev Isaberg GK rangeret 
som Sveriges nr. 31.

Antal huller  36 samt korthulsbane
Ophold   ja, fem huse og tre lejligheder
Autocamper-parkering   ja, 10 pladser med eltil-
   slutning, SEK 150 pr. dag
Sauna  ja, i klubhuset
Restaurant  ja, nyrenoveret golfbistro 
   med stor udendørs servering 
   og udsigt over banen
Kiosk  ja 2, på vestlige og østlige bane
Buggies  ja 8, bestilles i receptionen
Trolleys  ja, ca. 50 trehjulede
Golfshop  ja, Isaberg Golf Academy
Studio  ja, Isaberg Golf Academy

+46 (0)370-33 63 30
info@isaberggolf.com 
www.isaberggolf.com

bOHUSlÄN

BANeN HAr KArAKTer af semi-seaside og 
golfen har mindelser om linksgolf da havets 
nærhed bevirker, at vinden altid tages med 
i beregningerne og de faste greens kræver 
ofte, at bolden skal rulles ind.

Her er naturen udfordringen. På elleve af 
hullerne er vand i spil og det nervepirrende 

Langs med Anråselvens munding udfolder Fjällbackas smukke golfbane sig.

Fjällbacka GK 
– Bohusläns bedste golfoplevelse

første udslag skal over Anråselven hvor 
den møder havet. i Fjällbacka golfklubb kan  
enhver spiller tage del i Bohusläns bedste 
golfoplevelse.

Banen bliver åbnet i begyndelsen af 
marts og lukker tidligst i slutningen af  
oktober. ofte spilles der helt frem til Jul!

Gå ikke glip af!
På 11 af Fjällbackas huller
er der vand i spil. 

Antal huller 18
Ophold   ja, hotel og vandrerhjem  
  nær banen
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop Ja, velforsynet

+46 (0)525-311 50
fjallbacka.gk@telia.com 
www.fjallbackagk.se

Fjällbacka Golfklubb

SmÅlAND
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SKiNNAreBo er eN NATUrLig skovbane 
blot 10 minutters bilkørsel fra det centrale 
Jönköping. Den byder på alt, hvad du kan 
ønske dig til din golf. en førsteklasses 18 huls 
bane, en komplet udstyret golfshop, et af 
Sveriges mest moderne fitnesscentre i sam-
arbejde med Cobra Puma, restaurant, over-
natningsmuligheder og en 9 huls pay & play-
bane af høj kvalitet. Desuden får du altid fin 
service af et imødekommende personale.

Skinnarebo 
– golfspillerens valg, klubbernes forbillede 
Umiddelbart uden for Jönköping ligger Skinnarebo G&CC. Før 2016 satser 
den endnu hårdere. Nye maskiner for at kunne holde banen i endnu bedre 
skak. Fire huse til overnatning føjes til standpladsen for autocampere, hvor 
der findes brusebad og toilet i direkte tilslutning.

– vi er der kun for at gøre din oplevelse 
så god som muligt, siger klubmanager Unni 
ekenberg (kåret som ’Club Manager of the 
Year’ i 2014). 

På SKiNNAreBo goLF & Country Club 
venter en pragtfuld bane, fire nye huse 
med i alt 16 sengepladser og en indbydende 
standplads for autocampere med fine fa-
ciliteter. 

Gå ikke glip af!
Fire huse til overnatning som 
supplement til standpladsen 
for autocampere.

Antal huller 18 og 9
Ophold ja, i fire huse
Autocamper-parkering ja, med el, brusebad 
  og toilet
Spa/Fitness ja
Restaurant ja
Kiosk ja
Buggies ja, 50
Trolleys ja
Golfakademi ja

+46 (0)36-690 75
skinnarebo.golf@telia.com
www.skinnarebo.nu

Skinnarebo G&CC

SmÅlAND
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DUFTeN AF HAveT er salt og frisk, ud-
sigten uforlignelig og lysten til at slå ud 
ubetvingelig. grönhögen er en sand links-
bane. De 90 græstørvskantede bunkers, 
store dobbeltgreens og hele tiden bevid-
stheden om havet. 

Pierre Fulke har designet og virkeliggjort 
banen, som topper golf Digests rangliste 
over æstetik.

Når DU SPiLLer gröNHögeN, er du sikker 
på vind. De varierende vindstyrker og –ret-
ninger gør grönhögen til en ny bane hver 
dag og støtter mundheldet: Du kan spille 
grönhögen et helt liv, uden at det bliver 
kedeligt. Alligevel er der hvert forår en ny 

Grönhögen – her er livet vidunderligt

Der er tidspunkter i livet, hvor man stopper op, tager et dybt åndedrag, ser 
sig omkring og konstaterer, at livet jo er vidunderligt. Det er den følelse 
den, der sætter fod på Grönhögen Golf Links, får.

udgave af grönhögen efter justeringer og 
ombygninger for at gøre den endnu smuk-
kere og mere udfordrende. 

Før 2016 er banen beriget med yder-
ligere en bro og en ø, som har gjort det 
muligt at etablere to nye, smukke, droppe-
zoner på hul 9 og 18 og gøre spillet mere 
retfærdigt.

Her SKAL DU BrUge HoveD og fantasi for 
at få en god golfrunde. Siden åbningen i 
2005 er der spillet mere end 200.000 golf-
runder på grönhögen, og så vidt vides er 
det kun lykkedes for 19 spillere at gå til sit 
handicap i første forsøg. Når det sker, fejres 
det på grönhögen. Du må prøve!

Gå ikke glip af!
En golfoplevelse ud over det 
sædvanlige. Toprangeret af Golf 
Digest for banens æstetik.
Links golf is Golf Passion.

Antal huller 18, heraf to fra top-100   
 ifølge Svensk Golf
Ophold  ja, rent, dejligt og   
 bekvemt midt på banen
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Sauna/Afslapning ja
Restaurant ja, en af 18 udvalgte 
 Golfilicius restauranter
Bistro ja
Kiosk ja
Buggies ja
Golfshop ja

+46 (0)485-665 995
info@gronhogen.se
www.gronhogen.se

Grönhögen Golf Links

ölAND
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På Mauritzberg har du mulighed for at spille på en udfordrende, 
men ikke fysisk anstrengende, golfbane i smukke, naturskønne 
omgivelser nær et slot fra 1500-tallet ved Arkösunds Skärgård.

Mauritzberg 
– golf i attraktive slotsomgivelser

DeT HeLT SærLige ved Mauritzbergs resort 
er, at man kan nå den fra vandet. Man land-
er båden ved gæstebroen, spiser frokost 
i bistroen, spiller en golfrunde og går i en 
sauna, der ligger på en tømmerflåde. Man 
slutter af med et lækkert måltid på slottet 
og kan derefter fortsætte sin sejltur; eller 
måske blive liggende ved broen og lægge 
planer for den følgende dags golf.

For dem, der kommer ad landevejen, 
ligger anlægget halvanden times kørsel 
syd for Stockholm og 25 minutter fra Norr-
köping. Du kan bo kongeligt i det smukke 
og hyggelige slots 17 værelser. For grupper 
er de to villaer med hver fire værelser popu- 
lære, og det samme gælder et nyt gæste-
hus med seks senge og egen husholdning 
til familier eller gode venner, der vil spille 
golf sammen. 

Andre foretrækker at købe deres egen 
grund og bo her ved golfbanen i deres fritid 
eller evt. hele året.

BANeNS PoPULAriTeT voKSer år for år 
såvel blandt medlemmer som besøgende. 
Alle turneringer og andre arrangementer 
er åbne for alle. i juli 2016 afvikles herrernes 
H30-mesterskab og ved månedsskiftet sep-
tember/oktober gælder det SgF Senior Tour 
på Mauritzberg.

HUL 4, PAr-3 og 151 M, betegnes som 18 
huls banens signaturhul. greenen ligger i 
en frodig, grøn dal, og hele greenområdet 
befinder sig på en halvø, omgivet af vand 
og en bunker.

Mauritzberg Slott & golf er i dag et 
mødested, et golf- og konferencecenter, et 
natur- og kulturområde – og et golfanlæg.

Vidste du, at!
Mauritzberg allerede nu regnes 
som et af Sverige mest komplette 
golfcentre.

Antal huller 18
Ophold ja, golfpakker i slot, hytte,  
   villa eller gæstehus
Autocamper-parkering ja
Bådeplads ja
Sauna ja
Restaurant ja, såvel bistro som 
  slotsrestaurant
Buggies ja, 8
Trolleys ja
Golfshop ja

Golfinfo: +46 (0)11-444 69 00
Hotellet: +46 (0)125-501 00
info@mauritzberg.se
www.mauritzberg.se

Mauritzberg

Mauritzberg Slott
– Bråvikens perle 

Mauritzberg Slott

Golfpakke
Den attraktive golfpakke ’Eagle’ sigter på 
golfelskende grupper på otte eller flere til SEK 
1290 pro persona. Større grupper kan anbefales 
’Condor’ med adgang til hele slottet og inklusive 
to greenfees.
Læs mere om golfpakken og bestil på hjemme-
siden www.mauritzberg.se.

Nyskabende konferencer
Skal du arrangere den perfekte konference, er 
Mauritzberg Slott det ideelle valg. Et isoleret, 
men alligevel centralt, sted i historisk bjerg-
tagende omgivelser. Læg dertil lækker mad 
og personlig service. I slottets inspirerende 
atmosfære kan du afholde effektive møder og 
konferencer for såvel mindre som større grupper.

Hvor TiT HAr DU DrØMT om at vågne op 
i et royalt værelse på et 1500-tals-slot? At 
kunne gå ned til slotsbroen i dæmringen for 
at se solen stå op? At få serveret morgen- 
mad i en salon, før du slår ud på slottets 
egen golfbane? Hvis du ikke hellere vil dovne 
og leve livet på slottet med eftermiddags-
kaffe og en uforglemmelig middag?

Alt dette kan ske på Mauritzberg Slott, 
som ligger stateligt på Silverklippan ved 
Østersøen i Norrköpings Kommune. Blot 1½ 
time fra Stockholm og tæt på tre lufthavne 
(Norrköping, Skavsta og Linköping).

Mauritzberg er et komplet center med 
74 senge, kapel, slotsrestaurant og bistro, 
en 18 huls bane, marina og grunde, der kan 
benyttes af såvel ferierende eller helårs-
beboere.

Pas på, at du får besøgt Mauritzberg og 
nydt maden, naturen, golfen, omgivelserne, 
udsigten … og bare føler, at du virkelig lever.

öStErgötlAND
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MARKS GOLFKLUBB 
– Sveriges mest centralt beliggende golfbane 
Marks Golfklubb ligger midt i Tygriket og centralt i Kinna. Her kan du spille 
naturskøn golf på en meget varieret bane og, hvis du har lyst, besøge nogen 
af de kendte tekstilfirmaers lagerudsalg, hvor du kan være heldig at gøre et 
virkeligt kup.

MArKS goLFKLUBB grundlagdes allerede i 
1962 og råder over såvel en 18 huls- som en 
9 huls-bane (gamla respektive Nya Banan). 

Flagskibet, gamla Banan, er kendt for sin 
varierede lay-out i et smukt, kuperet park- 
område. en variation, der gør, at både 
medlemmer og gæster ønsker at spille 
banen om og om igen – den bliver aldrig 
kedelig. 

Nya Banan, der er kuperet og går gennem 
et skov- og parkområde, er et glimrende 
supplement, hvis man har begrænset tid. Her 
er der sjældent kø og ingen booking forud er 
nødvendig. På scorekortet ser gamla Banan 
ganske tilforladelig ud. Par 70, godt 5300 m 
fra gul og knap 4600 m fra rød tee, men lad 
ikke skinnet bedrage. Banen byder på ikke så 
lidt ’risk and reward’, og din course manage-
ment er vigtig. Man kan spille helt enkelt og 
safe, men flere huller indbyder til at forsøge 
dristige slag, som både kan lykkes og slå 
slemt fejl. 

KLUBBeNS oMDreJNiNgSPUNKT er det 
fantastiske klubhus fra århundredeskiftet, 
hvor man finder såvel en meget skattet res-
taurant med sydvendt altan og udsigt over 
hul 18 som en vel assorteret golfshop. 

Fra klubhuset kan man gå til en driving 
range, chipping og putting greens, en 6-huls 
kortbane, Nya og gamla Banan samt en 
standplads for mobile homes. 

Klubben har været vært for en række turn-
eringer, ikke mindst Kinnaborg open, som  
i mange år var en del af Telia- og Sverige-
touren. i 2015 var man vært for det svenske 
mesterskab for ægtepar, og uanset spille-
styrke var samtlige deltageres reaktioner 
positive. 

en venlig modtagelse, en rar atmosfære 
og en morsom, varieret bane blev der sagt. 
Sammen med Lydde gård tilbyder Marks 
gK komplette golfpakker, der er perfekt for 
vennegrupper, familier eller klubber, der vil 
have de bedste faciliteter til en træningslejr.

LYDDe gårD Ligger dør om dør med 
Marks gK. Hovedbygningen er en tekstil-
virksomhedsgård, der, typisk for egnen, 
vidner om kulturarven fra tekstilindustriens 
storhedstid i 1800-tallet. Huset er blevet 
totalrenoveret med brug af den oprindelige 
teknik og drives i dag som et pensionat med 
30 sengepladser. 

Bag huset er et husmandssted fra begyn-
delsen af 1700-tallet. Husets gamle bageovn 
giver mulighed for, at man selv kan bage 
pizza eller fladbrød. Husmandsstedet har 
egen strømforsyning vha. solceller på taget.  
Solfangere hjælper med at varme vandet i 
brusebadet, og desuden er der et anlæg for 
opsamling af regnvand til vaskemaskiner og 
toiletter.

Selskaber på mindst 12 personer kan 
reservere hele hovedbygningen med adgang 
til balkoner og fællesområder. Selskaber 
kan spise en 3-retters middag i spisesalen 
eller evt. bage sine egne pizzaer i den gamle 
bageovn. Lydde gård er også ideel til in-
troduktionskurser og konferencer. gæster 
kan i øvrigt bruge grillplads og cykler uden 
beregning.

Lydde Gård

Golfpakke  
Greenfee, overnatning i dobbeltværelse, 
morgenmad og frokost i golfrestauranten. 
Pris SEK 1.070 pro persona .  

Golfpakke med 3-retters middag om aftenen 
Pris SEK 1.330 pro persona.  

Yderligere en overnatning med greenfee, frokost 
og morgenmad koster 860 SEK/person.

+46 (0)320-121 10 
info.lyddegard@tele2.se 
www.lyddegard.com

Lydde Gård

Gå ikke glip af!
Marks GK ligger midt i Tygriket, 
bare et stenkast fra flere af egnens 
’klutaboar’, dvs. outlets fra små 
tekstilfabrikker.

Antal huller 27 samt 6 huls teknikbane
Ophold   ja, se Lydde Gård 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja
Kiosk ja, Gamla banan 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)320-142 20
info@marksgk.se
www.marksgk.se

Marks Golfklubb 
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Knistad Herregård 

UDTrYKKeT ”HerregårDSgoLF” dækker 
perfekt. Det er en klokkeren beskrivelse af, 
hvad en tur på Knistad golfbane byder på. 

Banen ligger i et naturskønt område 
midt ude i det vestgötaske slettelandskab. 
Den er oprindelig tegnet af den kendte 
amerikanske banearkitekt Jeremy Turner 
og har en vel afvejet blanding af bunkers 
og vandhazarder. Flere udslagssteder på 
hvert teested giver mulighed for at justere 
sværhedsgraden til sit eget niveau.

Banen har et cirkulært layout. i midten 
ligger den statelige Knistad Herrgård med 
aner tilbage til 1300 tallet. Herregårdens 
hotel har i alt 165 sengepladser, fordelt på 75 
værelser og fire suiter, deriblandt en luksu-
riøst indrettet golfsuite. 

i herregårdens hyggelige restaurant 
serveres vel tillavede retter med sæson- 
bestemte råvarer fra lokale eller nærliggende  
producenter. restauranten har både fro-
kost- og aftenmenu. Herregården har de-
suden en klassisk indrettet bar, inspireret 
af den engelske landsbytradition, samt en 
stemningsfuld vinkælder. 

i år HAr MAN SATSeT stort på at gøre Kni-
stads golfbane til et af Sveriges bedste golf-
resorts. greenkeeperne har nedklippet og 

Knistad G&CC
– let tilgængelig og køn bane i et ægte 
herregårdsmiljø

udtyndet den høje rough og drænet banen 
i overensstemmelse med ønsker fra sidste 
års gæster. efter at have skiftet ejer i 2014 
er Knistad Herrgård udviklet meget. et nyt, 
morsomt projekt tager form i sommerens 
og efterårets løb langs hul 7. en lille, meget 
speciel, by ved navn äppelbyn. Husene og 
området er designet af Jonas Bohlin.

Knistads golfbane har et godt ry. Dens naturskønne, let kuperede, 
hedebane har et ellipseformet layout med let adgang til herregårdens 
faciliteter. 

vÄStErgötlAND

Knistad Herregård

Golfpakke
Book Knistads fordelagtige golfpakke og 
få greenfee til Knistad Golf & Country Club, 
velkomstkaffe med hjemmebagt kage, besøg i 
vinkælderen fra 1300-tallet, hvor hovmesteren 
gennemgår Knistad Herregårds spændende his-
torie, 3-retters middag, overnatning i dobbelt-
værelse samt en ægte herregårds-morgenmad. 
Pris fra SEK 1.295 pro persona .

Nyrestaurerede værelser og Knistad 
Äppelby
Takket være den øgede tilstrømning har det 
været muligt at restaurere de fantastiske herre-
gårdsværelser, og i sommerens løb vil også 
Knistad Äppelby vokse frem. Følg det unikke og 
spændende projekt på www.appelbyn.se.

KNiSTAD HerregårD HAr ANer tilbage til 
1300-tallet. Her har du mulighed for et af-
slappende og fredfyldt hotelophold.

Hotelkonceptet er formet omkring det 
spændende møde mellem fortid og nutid. 
værelserne i bygningerne, som alle har deres  
unikke historie, afspejler ulige epoker af 
herregårdens 700 årige historie. Fra villa 
ekeblad, hvor victorianske detaljer giver 
en følelse af stil og klasse, til villa Hammer- 
hjelm med sin rustikke og hyggelige at-
mosfære af traditionel almuestue.

Ud over den klassiske fernis er alle 
værelser udstyrede med moderne teknik 
og komfort. Naturen og en restaurant som 
er med i Whiteguide garanterer nydelse og 
afkobling.

Herregården har også udmærkede 
konference- og kick off muligheder, med 
flere gode møderum og et bredt udvalg af 
sideaktiviteter.

Gå ikke glip af!
Et nyt, morsomt projekt der tager 
form i sommeren og efterårets 
løb langs hul 7 er den specielle 
by Äppelbyn.

Antal hål 18
Ophold   ja, Knistad Herrgård 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja
Kiosk ja
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)500-49 90 00 
info@knistad.se
www.knistad.se

Knistad G&CC

A
N N O  1 3 0 0
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Mälarö GK Skytteholm 
– linksgolf lige uden for Stockholm

goLF er eN TrADiTioNSrig sport. Spillet 
er det samme i dag som i forrige århund-
rede, Du spiller bolden, som den ligger, og 
banen, som den er. Det er grundlaget. ofte 
blev banerne lagt på sandstrækninger ved 
havet, hvor vinden var en vigtig faktor, og 
hvor klitter med uklippet rough lå på sid-
erne af en bølget fairway.

Alle baner kunne ikke ligge ved havet, og 
derfor begyndte man at lave skov- og park-
baner. Det er der ikke spor i vejen med, men 
det er bare så forskelligt fra den vindblæste 
golf på hårde, brune fairways, hvor back-
spin og lobslag er ukendte fænomener.

MäLArö Ligger LANgT fra havet. Mark-
erne er en blanding af gammel søbund og fin 
landbrugsjord, men på Mälarö lever drøm-
men om linksgolf. Her får du den åbne bane, 
hvor vinden altid er i spil, hvor rough og små 
høje adskiller hullerne fra hinanden, og hvor 
pot bunkers har tørvekanter og ind imellem 
er så snævre, at man knap kan svinge i dem. 
Alle de ingredienser, vi forbinder med links-
golf – bortset fra at sandklitterne er få, og 

Mälarö Golfklubb Skytteholm er en bane for alle, der sætter pris på den golf, 
der spilles på de britiske øer, sådan som golf blev spillet fra tidernes morgen.

’havet’ hedder Mälaren.
Mälarö bærer på mange måder engelsk 

golftradition videre. Her er banen nr. 1, og 
klubhuset blot til at samles i. intet over-
dådigt. en enkel restaurant og en shop med 
det nødvendigste. Det er nok for medlemmer 
som gæster, der kommer for golfens skyld.

BANeN HAr i DAg tre 9 huls-sløjfer. oftest 
benyttes 1-18 som 18-huls bane, mens 19-27 
virker som 9 huls bane – i sandhed en af 
Sveriges sværeste 9 huls-sløjfer fra back-
tee, når det blæser.  De første 18 huller blev 
åbnet i 1994 og de sidste ni i 2003. Alle er 
tegnet af Tommy Nordström. i årenes løb 
er greenområderne blevet renoveret, bunkers 
er bygget i tørv, og høje blevet skubbet op, 
hele tiden med henblik på linksgolf. 

Banen er i dag kendt for sin usædvanligt 
lange sæson og for, at den tit holder kvaliteten 
langt ud på efteråret. i vinteren 2015-16 tog 
klubben konsekvensen og lod 9 huls-sløjfen 
være åben hele vinteren. De, som da i nogle 
få plusgrader i december samledes på første 
tee og lagde bold i boldrenden, vendte så at 

Gå ikke glip af!
Et besøg på Skytteholms 
Herrgård; et moderne hotel, 
der går tilbage til 1600-tallet.

Antal huller 27 samt korthulsbane
Ophold   ja, Skytteholms Herrgård 
  ca 300 m fra klubhuset
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Spa/Fitness ja, Skytteholms Herrgård
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja

+46 (0)8-560 233 36
kansli@malarogk.se
www.malarogk.se

Mälarö GK Skytteholm 

sige tilbage til golfens begyndelse. vinden, 
vejret og naturen giver forudsætningerne 
for, hvardan bolden spilles, som den ligger, 
som det altid har været.
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UpplAND

Upsala Golfklubb – mere end bare golf

DeT vAr På UPSALA golfklubb, der første 
gang blev spillet golf i Uppland. Klubben 
blev stiftet i 1937 med en 9-huls-bane  i 
Hågadalen i udkanten af Uppsala. i 1964 blev 
den nye 18-huls-bane ved Håmö gård i Läby 
en snes kilometer fra Uppsala indviet, og 
her kan man i dag byde på 36 golfhuller.

i 2007 iNDLeDTeS en total ombygning af 
18-huls-banen – greens, teesteder og fair-
ways, og den var færdig i maj 2010. Den ab-
solut seneste teknologi inden for dræning, 
vanding og afvanding blev brugt, og derfor 
spiller såvel medlemmer som greenfee-
gæster i dag på en bane, som bare bliver 
bedre og bedre med årene. Klubben blev 
i 2015 af golf Digest rangeret som nr. 31 i 
Sverige, og mange spår, at fremtidens  
Upsala gK vil blive en af de bedste i Mälar-
dalen, måske i hele Sverige. 

Upsala GK er i absolut topklasse, hvad enten det gælder 18-huls-banen, 
greens, fairways eller teesteder. Den blev i 2015 af Golf Digest rangeret 
som det 31. bedste golfanlæg i Sverige.

i dag har den en 18-huls-mesterskabsbane 
med par 72, en 9-huls-bane med par 35 og en 
kort 9-huls-bane med par 31, der udgør en 
pay and play-bane, der er meget skattet af ikke  
mindst begyndere og veteraner. Før sæsonen 
2013 blev også driving rangen renoveret.

eT goDT goLFANLæg omfatter ikke blot 
golfhuller, men også klubhus, restaurant, 
golfshop og indbydende omgivelser. Klub-
ben har derfor også renoveret klubhuset, 
restauranten, køkkenet, shoppen og server-
ingsområdet. Mange glade gæster fra Uppsala 
besøger om sommeren klubben for at spise 
frokost. 

i 2013 blev Upsala gK som den sjette i 
Sverige geo-certificeret (geo: golf envi-
ronment organization) og har dermed den 
højeste miljøcertificering, man kan opnå i 
europa.

Upsala Golfklubb – Nr 1 i Uppland.

Find os!
Upsala Golfklubb er den 
golfbane, der ligger tættest 
på byen, blot 10 km fra Uppsalas 
centrum.

Antal huller 36
Ophold   ja, klubben samarbejder  
  med de fleste hoteller
  i Uppsala 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, 10
Trolleys ja, 50
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)18-46 01 20  
info@upsalagk.se 
www.upsalagk.se

Upsala Golfklubb
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I sæsonen 2014 blev Söderbys og Edenhofs golfklubber slået sammen som GolfUppsala. 
Sammenlægningen er forløbet godt, og klubben satser hårdt på at udvikle begge golfanlæg. 
De to baner hedder naturligvis stadig Søderby Golf og Edenhof Golf.

GolfUppsala 
– en satsende klub med to golfanlæg

SöDerBYS goLFANLæg Ligger SMUKT i den naturskønne Näs-
dalen, blot syv minutters kørsel fra Uppsalas centrum. 9 huls banen 
blev anlagt i midten af 1990erne og er for mange det første be-
kendtskab med Söderby golf. Banen passer til træning for såvel 
begyndere som mere erfarne spillere. Den er velholdt og har flere 
udfordrende huller, hvor man skal tage hensyn til såvel vand som 
bunkers. Desuden har den en driving range.

18 huls banen blev indviet i 2004 og regnes blandt Upplands 
bedste baner, kendt for sin familiære atmosfære og de fantastiske 
greens med Penn A4-græs. Banen har en spændende layout og 
mange strategisk anbragte vandhazarder. Mere end halvdelen af 
hullerne har vand i spil. Den er forholdsvis lang med mange lange 
og svære par-4-huller. Banen har fem sæt tees, så den kan spilles af 
alle kategorier af spillere.

ved 18. green ligger Söderbys Klubhus med restauranten Söderby 
golf & Krog, der går tilbage til 1600-tallet. i klubhuset ligger desuden 
en af Sveriges største klubbaserede golfshops, der er medlem af 
golfStore-kæden. i de seneste år har Söderby præsenteret adskillige 
nyheder, bl.a. et nybygget træningsstudio med custom fitting og fem 
golfsimulatorer til forbedret vintertræning.

i 2012 arrangerede Söderby for femte gang den meget prestige-
fulde mesterskabsturnering Nordea Tour og fik stor ros af såvel 
amatører som professionelle. 

i 2015 var Nordea Tour tilbage på Söderby med en af årets fire 
finaleturneringer, og igen i 2016 skal en af Nordea Tours finale-
turneringer spilles her. 

Klubben har desuden tre gange været vært for europatouren i 
Handigolf.

Hul18 på Söderby, Nordea Tour.

UpplAND

Söderby Golf
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Söderby Golf Lodge

18 HULS BANeN er DeSigNeT af Sune 
Linde. Den har mesterskabskarakter, og de 
18 huller er spændende og udfordrende. 
i anlægget findes også en fin 9 huls bane, 

Söderby 
Golf Lodge 
Lige over For Söderbys klubhus ligger 
det nye golfhotel Söderby golf Lodge, der 
består af ni firesengs-lejligheder, hvor du 
kan bestille en golfpakke med ophold, golf 
og middag til meget rimelig pris.

Söderby golf Lodge tilbyder et personligt 
ophold til overkommelig pris i naturskønne 
omgivelser blot syv minutter fra Uppsalas 
centrum og blot et stenkast fra første tee.

Lejlighederne er 42 kvadratmeter store 
og har tre værelser: et alrum med en (sove)
sofa, køleskab, og kogekande. Desuden to 
soveværelser, hver med en enkelt seng. 
Desuden er der toilet, brusebad og gratis 
wifi i alle rum.

Golfpakke 2016
Weekendpakke (torsdag-lørdag)
Indeholder en overnatning i lejlighed med 
morgenmad, et weekend-greenfee og en 
3-retters middag.

Pris pro persona:
4 personer SEK 1.400.
2 personer SEK 1.600.

Hverdagspakke (søndag-onsdag)
Indeholder en overnatning i lejlighed med  
morgenmad, et weekend-greenfee og en 3-retters 
middag.

Pris pro persona:
4 personer SEK 1.200.
2 personer SEK 1.400.

I juni-juli er der sommertilbud på hverdagspakken!
Pris SEK 1.095 pro persona.

Edenhof Golf

Hål 18 på Edenhof.

UpplAND

Vigtig info!
Söderby Golf AB har siden 2006 
også drevet Edenhof Golf i Bälinge, 
nord for Uppsala.

Antal huller 18 samt en 9 huls 
  korthulsbane
Ophold   ja, en golfpakke tilbyder  
  ophold i en veludstyret 
  lodge på Söderby 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, 6
Trolleys ja,  50
Golfshop ja

+46 (0)18-33 41 85
johan@edenhof.se
www.golfuppsala.se

Edenhof Golf

Vigtig info!
Söderby Golf AB ejes og drives 
af ægteparret Gabriella og Jonas 
Ekström. Gården har været i 
familiens eje siden begyndelsen 
af 1900-tallet. 

Antal huller 18 samt en 9 huls 
  korthulsbane
Ophold   ja, en golfpakke tilbyder  
  ophold i en veludstyret   
  lodge 
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning
Fitnessrum ja, nybygget og med  
  indendørs golfsimulatorer
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja, 30
Trolleys ja,  120
Golfshop ja, en af Sveriges største 
  on-courseshoppar
Træningsstudio ja,med Flightscope og   
  komplet videoudstyr

+46 (0)18-430 19 70
info@soderbygolf.se
www.golfuppsala.se

Söderby Golf

hvor alle, der vil forsøge sig med golf, kan 
spille, også uden grønt kort. Til træning af 
det korte spil er der en putting green og 
endnu et kortspilsområde.

i 2015 afvikledes såvel JSM for hold som 
Skole-SM på edenhof. vindere af JSM var 
Felix Pålsson og Filippa Mörk. 

Her finder du også et fuldendt klubhus 
med en god restaurant, shop og omklæd-
ningsrum.



Gør som tusinder af andre golfspillere – skift regn og slud ud med sol,  
nyklippet green og et behageligt møde med ligesindede.  

Altid med valgfri ankomstdag og vores egne værter på stedet!

I tillæg til Long Stay tilbyder vi attraktive priser på Mid Stay  
(2-3 uger) og Short Stay (kortere golfrejser).

Long Stay fra SEK 7.995,-   Mid Stay fra SEK 5.995,- 

Short Stay fra SEK 2.595,-

Største på Long Stay!
Nu også Mid Stay = 2-3 uger

7.995,-4 uger med 
fri golf fra SEK  

+46 8 458 00 00 | www.sunbirdie.dk
info@sunbirdie.com


