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Golfresor på dina villkor!
Golf Plaisir erbjuder ett brett sortiment när det gäller alla typer av golfresor.  
Vi har alltid egen personal på plats som tar hand om dig under din vistelse.

Se hela vårt breda utbud och boka din resa  
på golfplaisir.se eller ring 08-505 759 00.

Sweden's
Best Outbound Golf

Tour Operator

VECKO- 
RESOR!

LONG  
STAY!

LITE  
LÄNGRE 

BORT!
WEEKEND- 

RESOR!

Alltid med Golf Plaisir:
• Golfvärd på plats   
• Tävlingar och utflykter  
• Förbokade starttider  
•  Priser inkl flyg, golfbag,  

transfer, pension och greenfee
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MEETS FAST
FORGIVENESS
VI GJORDE XR FRLTANDE OCH BOEING GJORDE DEN SNABB

EXTREMT 
FRLTANDE 

+ AVANCERAD 
AERODYNAMIK© 2016 Callaway Golf Company. Callaway, Chevron Device, XR och R • MOTO är varumärken och / eller registrerade varumärken som tillhör Callaway Golf Company.  

Danny Willett spelar en XR 16 Driver i tävlingar. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

SWE XR16 SP AD 205x260.indd   1 16/03/2016   15:01



#CROSSTHELINE

IGNITE FOAM
Proprietary new foam  
provides energy return,  
responsive comfort, and  
stable cushioning. 

GRIPZONE TRACTION
Strategically placed  
hexagons and chevron  
shaped lugs provide 
multi-directional traction.

EPIC LAST
Sleeker, more refined last  
shape provides excellent  
fit, unrivaled comfort and 
stylish toe-down look.

Comfort Never Quits.  
IGNITE SPIKELESS offers style and versatility that is grounded  
in a layer of responsive, comfortable IGNITE Foam.

16SS_ATL_Golf_210x270+5_IGNITESpikeless.indd   1 2016-03-04   09:15

FÅ FART PÅ 

DINA JÄRN.

LÄNGRE FRÅN GRUNDEN 

GTM-järnklubborna är utvecklade med revolutionerande 

COR-EyeTM-teknik och sätter en ny standard för järnklubbor. 

Genom att leverera en svårslagen kombination av längd, 

precision och kontroll hjälper det dig att träffa fler greener 

och få stopp på bollen. Med högre bollhastighet över hela 

träffytan flyger bollen högre och längre, och landar mjukare. 

Besök en av PINGs utprovare eller ping.com idag.

Utvecklad för prestanda. En dold CTP (Custom Tuning Port) har 

kontakt med sulan, vilket placerar tyngdpunkten lågt och långt bak 

för högre motstånd mot vridning och oöverträffade 

förlåtande egenskaper i ett medelstort huvud.

Het träffyta. En specialiserad värmebehandling förbättrar 

materialets hållfasthet med 40 %, vilket gör att en tunnare och mer 

flexibel träffyta som ger högre bollhastighet och högre utgångsvinkel.
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76 BYGGD PÅ ENKELHET

NYA FUNKTIONER, SAMMA ENKELHET
Den Nya S1: an erbjuder ett mjukt nytt ergonomiskt handtag, strömlinjeformad 
batterihylla och det supersnabba QUIKFOLD systemet för ihopvikning. Med nio 
hastigheter, batterimätare och det unika EASILOCK™ systemet för fastsättning av 
bagen, är det enkelt att förstå varför S1 är en storsäljare.

motocaddygolf.se

DEFINIERAD 
ENKELHET

STOCKHOLM Barkarby   STOCKHOLM Kungens kurva   GÖTEBORG Bäckebol   GÖTEBORG World of Golf   MALMÖ   ÖREBRO   JÖNKÖPING   NORRKÖPING   SUNDSVALL

dormy.se

Callaway CXR Control

Callaway SR2
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Vindarna har vänt! Nu blåser det återigen  
en svag bris i rätt riktning för golfen i 
Sverige. Flera händelser kan bidra till att 
medvinden ökar.

Vision 50/50 ska locka fler kvinnor till golfen, som i sin  
tur drar med sig fler juniorer. Läs om storslagna visioner  
på sidan 18.

Redan i augusti kan vindarna nå orkanstyrka. Tänk er 
David Lingmerth och Henrik Stenson i ledarboll sista  
dagen, när golfen gör sitt inträde i OS. Livligt påhejade  
av 2,4 miljoner svenskar i TV-sofforna. På sidorna 10-11  
tar Golfpärlor pulsen på Kung David av Tranås och om 
Stensons nya karriär kan ni läsa på sidorna 12-13 och 15. 

Här hemma blåser golfboomen 2.0 igång och golfare 
kommer att vallfärda som aldrig förr till våra fina banor, inte 
minst till de 98 pärlor som presenteras i detta magasin.

Till sist ett tips: anta utmaningen Golfpärlor Challenge! 
Läs mer på sidorna 16-17.

Trevlig läsning!

Pär Fischerström

     Fångad av 
     en stormvind!

PÅ OMSLAGET 
BRO HOF SLOTT GC
Foto: Lennart Hyse

PÅ REDAKTIONSSIDAN 
OMBERGS GOLF RESORT
Foto: Jacob Sjöman

REDAKTION
LINDA ERIKSSON
linda.eriksson@provisa.se

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

PROJEKTLEDARE
PÄR FISCHERSTRÖM
par.fischerstrom@provisa.se

www.facebook.com/golfparlor

TRYCK
NOGAGRUPPEN

Golfpärlor publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, 
men ange alltid källan.
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10-11 ....David Lingmerth
 Stor intervju med KUNGEN

12-13 ....Christian Lundin
 Från Irland till Öland

15 ............Projekt: Österåker
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20-97 ....svenska GOLFPÄRLOR
 Din BÄSTA GUIDE till svenska banor

91-97 ....Best of norrland
 Spela i MIDNATTSSOLENS sken

98 ............TÄVLING
 Din tur att vinna GOLFPAKET

20
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Titelförsvarare i The Memorial och Årets svenska golfare 2015. 
Klar för US Masters och sannolikt även OS i Rio. 

Därtill het spekulant på en plats i Ryder Cup. 
Om någon aspirerar kungatiteln så är det David Lingmerth. 

TExT Lotta Fischerström “Ryder Cup 
är en dröm. 

USA mot 
Europa, där 
är mycket 

känslor 
i sving!

DAVID LINGMERTH
Ålder: 28 år
Bor: Florida
Hemmaklubb: Tranås GK
Gör: Proffs sedan 2010
Aktuell med: Årets golfare 2015. Utmanare 
på US Masters i april. Titelförsvarare på The 
Memorial i juni. En av fyra svenskar nomin-
erade till OS i Brasilien i augusti.
Meriter: Memorial-vinnare 2015 efter play-
off mot Justin Rose. Rankad nr 13 i FedEx 
Cup och 36:a i världen. Topp-6 på fem PGA-
tävlingar under 2015, topp-15 på tio till.  
Det här visste du inte om mig: Jag var 
lovande hockeyjunior och kallades “Tjatte” 
i Tranås AIF:s motsvarighet till Brynäs 
“smurfkedja”, tillsammans med Mats 
Wilanders brorson Adam ”Knatte” och 
bästisen Robin ”Fnatte”.

Kung David 

David Lingmerth eller Lingan, som han kallas i Tranås, där han redan som 
lillprins cyklade halvmilen till golfbanan på 10 minuter blankt. Tävlings-
instinkten fanns redan då. Men att puttern drog längsta strået var ett 
lyckokast, det kunde lika gärna ha blivit hockeyklubban. 

Logiskt nog har han just varit och morsat på NHL-proffset Nicklas Bäck-
ström i Washington när vi pratas vid. Det är spelledig vecka och polarna från rinken kopplar av 
med en NHL-match för att fira Davids senaste bedrift på La Quinta. 

Eller fira och fira. David förlorade ju särspelet mot Jason Dufner. Att han gick 17 under par 
de sista två rundorna var visst en bisak. 

– Klart jag är nöjd med mitt spel, men det var en tung avslutning. Jag måste bli snabbare ur 
blocken, svarar David på frågan om hans grej är att slå ur underläge. 

TiLL ALL LycKA vägEr vågskålen lika ofta över åt andra hållet. Som på Memorial i fjol, då David 
avgjorde på tredje särspelshålet mot Justin rose och vann Jack Nicklaus gunst och en ’fribiljett’ 
till US Masters på Augusta. Dessvärre gör segern på Muirfield att Nordea Masters får stryka på foten. 

– Det är lite av en oskriven regel att om man vinner så kommer man tillbaks och försvarar 
titeln. Och just Nicklaus är inte den man vill göra besviken. Jag hoppas den svenska tävlingen 
hamnar på en annan vecka i fortsättningen.

Däremot får vi se David på Europatouren i år. Att göra väl ifrån sig där är ett måste för att 
platsa i ryder cup-laget. 

  – Att få spela ryder cup är en dröm. USA mot Europa, där är mycket känslor i sving, säger 
han och berättar om hur han som grabb satt klistrad framför rutan när jänkarna och européerna 
drabbade samman. 

FLEr UTMANiNgAr väNTAr. Förutom PgA-touren lär han vara självskriven på OS i rio i  
augusti. Så när ska han pricka in formtoppen, tänker en golfare överhuvudtaget så?

– Lättare sagt än gjort. golf är en konstig sport, så mycket mentalt. går inte att jämföra 
med skidåkarnas fysiska träning. När man spelar bra är det enkelt, ingen fara om man missar 
ett slag, man vet att man kan komma igen. När det inte går så bra blir man upprörd över varje 
miss, då är det svårt att komma tillbaka.

Första majortiteln i sikte?
– När Masters är runt hörnet kommer jag definitivt tänka mer vad jag gör veckorna innan, 

så jag är fräsch och mentalt redo. Det jag gör varje dag är att försätta mig i bästa möjliga 
position för att spela bra golf. Det gäller att ha en bra attityd, vara positiv och coacha sig själv 
på det mentala planet.

TJUrSKALLigHETEN, KäMPAgLöDEN och iskylan när det verkligen gäller, har inom loppet  
av ett år tagit honom från 212:e till 36:e plats på världsrankingen. Frågan är om 2016 är året 
då David tar första majortiteln?

– Jepp! säger han själv. Det är ju självklart målet. Jag hoppas jag blir så bra att jag kan vara 
med och hugga om titlarna i alla majortävlingar.

– Det ska bli roligt testa Augusta, förhoppningsvis är det min stil. vissa säger att den liknar 
Muirfield, det bådar gott.

Annars borde Oakmont, som huserar US Open i juni, vara som klippt och skuren för hans 
temperament. 

– Där brukar man alltid sätta upp banan så det är svårt med smala fairways och höga 
ruffar. Just att det är så tufft brukar tilltala mig, säger David och checkar in på läkarunder-
sökningen som krävs för att förnya hans amerikanska arbetstillstånd. 

För att få ’green card’ räcker det nämligen inte att göra bra ifrån sig på greenerna. 
Man måste ideligen bevisa sin form.

[av Tranås]
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“

– Jag började jobba som greenkeeper på en 
bana i göteborg. Samtidigt pluggade jag bygg-
nadsteknik, byggnadsplanering och samhälls-
planering på chalmers. 

Till slut nådde christian sitt mål och kom in 
på The European institute of golf course Archi-
tects (EigcA), den enda utbildningen i världen 
för att bli golfbanearkitekt.

På DEN vägEN är DET. christian blev erbjuden 
jobb på irland och utvecklade sin arbetsroll 
enormt. 

– Det var där jag blev arkitekt på riktigt och 
förstod hur en golfbanearkitekt jobbar.  

Efter tre år med världens bästa golfbanor 
runt hörnet återvände christian hem till Sve-
rige. Nyligen inledde han även ett samarbete 
med golfsproffset Henrik Stenson. 

Samarbetet med Stenson kom till som av en 
tillfällighet när de två möttes på golfmässan i 
Orlando 2014. 

– Några månader senare ringde Henrik och 
frågade om jag ville vara med på ett företag han 
var sugen på att starta. Då är det svårt att säga 
nej, skrattar christian. 

HENriK är värLDENS HögST rankade spelare 
som också driver ett designföretag, Henrik 
Stenson golf Design. Deras första uppdrag 
tillsammans är en total 36-håls redesign av 
österåkers golf.  

– Henrik är enormt detaljfokuserad och  
jättekul att jobba med, säger christian

Hur tänker du när du ritar en bana? 
– Jag får ofta frågan vilken stil jag har. Jag 

har ingen stil när jag ritar banor. Flexibilitet är 
otroligt viktigt. Jag gillar när banan är flexibel 
– du spelar samma bana tre dagar med tre olika 
erfarenheter. Det funkar inte att vara inlåst i 
formler. Den som till exempel räknar procent 
på teelängder har inte fattat att golfbanan är en 
levande anläggning. i slutändan handlar det om 
att skapa spelupplevelser.

ETT Av DE MEr OMTALADE projekten är Ekerum 
på öland. 

– vissa har missförstått Ekerumprojektet. 

Pratar man med folk om det blir det inte ett 
mjäkigt nja, utan folk har verkligen åsikter. 
Personligen tycker jag att det är roligt att vi har 
provocerat fram åsikter hos folk. 

Vad är så känsligt? 
– De stora så kallade ölandsområden som 

vi skapat som ersätter all ruff. Det är områden 
som såtts och planterats med arter från öland 
och området kommer förstärka den typiska 
öländska karaktären på banan. Det är alltså inte 
waste areas med öppen sand som många verkar 
tro. Det här är ett världsunikt projekt med olika 
små ekosystem med småfåglar, växter, insekter 
och blomarter.

För första gången någonsin har en miljö- 
organisation varit huvudfinansiär av ett golf-
projekt. Ekerum har också sina investeringar, 
men huvuddelen kommer från Länsstyrelsen.

– Om fem till tio år är banan klar, då har 
ekosystemen hunnit sätta sig. Och då kommer 
det att vara en fantastisk och unik bana. 

APrOPå HärLigA BANOr så talar vi slutligen 
om våra svenska golfpärlor, och christian 
nämner sina. Men jobbglasögonen på.

– Tylösand! Tallskog med sandförhållanden, 
det är en dröm. Där kan man vara kreativ, 
använda träden, naturen och de befintliga 
markförhållandena. Sölvesborg är lite åt det 
hållet. (som christian arbetade med 2014-15, 
reds anm). Det är lite av mitt drömprojekt. 

Det handlar 
om att skapa 

spelupplevelser.

Christian Lundin
Ålder: 34
Bor: Vallda, söder om Göteborg
Familj: Gift med Agneta. Barnen Emelie (7 år), Isabelle 
(4 år) och Oliver (8 mån) 
Gör: Golfbanearkitekt
Större projekt: VW Golfarena och Bunclody Golf 
& Fishing Club
Aktuell med: Renoveringen av Österåker & Skövde 
Golfklubb
Om samarbetet med Henrik Stenson: Oerhört 
intressant och givande att jobba med en av världens 
bästa golfare. Jag lär mig nya saker varje gång vi träffas!

Det finns dagar som kräver något all-
deles extra av en klubbchef. Den 17 
juni 2015 var en sådan dag. Klubbhuset 
på Sotenäs GK brann plötsligt ner och 
framtiden kändes oviss. 

Lasse Östman på Sotenäs Golf-
klubb får priset Club Manager of the 
Year tack vare sina fina insatser vid 
branden och den styrka han visade när 
ledarskapet sattes på prov. 

När Golfpärlor pratade med Lasse 
var det en smått överväldigad klubb-
chef som svarade. 

– Utmärkelsen var oväntad men 
jättekul. Man vet ju vad de tidigare vin-
narna har presterat, och det är inte lätt 
att konkurrera med det. Men det är ju 
ett bevis på att man gör nåt bra. 
Arbetet med klubbhuset fortsätter men 
provisoriska lokaler finns fortfarande, 
likt förra året. 

– Det är mycket jobb. Förhoppnings- 
vis är det nya klubbhuset färdigt i mars 
2017. Men vi har öppet som vanlig. Och 
banan är i perfekt kondition, säger han. 

Priset utses av GAF, Golfadmini-
stratörernas Förening. 

Tidigare vinnare är:
2014: Unni Ekenberg, Skinnarebo G&CC
2013: Thomas Ahlberg, Bokskogens GK
2012: Göran Tyrsing, Ringenäs GK
2011: Annica Lundström, Örebro City G&CC

Club Manager of the Year 
– Lasse Östman, Sotenäs GK

Christian 
– från Irland till ÖlandLundin

PrOJEKTEN är MåNgA – den omtalade Ekerum, Sölvesborg, Arlandastad, Skövde och så österåkers jätteprojekt tillsammans 
med Henrik Stenson, för att nämna några. 

– Jag har förmånen att kunna välja och vraka ganska mycket, och jobba med sådant som jag tycker är spännande. 
De närmaste fem åren har jag nog en 10-20 projekt på gång tror jag, så det finns att göra, säger christian och ler. 

christian började spela golf när han var runt 15 år. intresset förflyttades dock snabbt från själva golfen till banornas 
struktur. ganska snart bestämde han sig för att det var golfbanearkitekt han skulle bli.

Christian Lundin har fullt upp. Ena dagen är han i Dubai, nästa i Stockholm. 
Med sin varma, småländska stämma berättar han inlevelsefullt om sina projekt. 
– Det handlar om att skapa spelupplevelser, säger han.
TExT Linda Eriksson FOTO Jonas aLvstEn  

Henrik Stenson, Sarah Skönby  och Christian 
Lundin in action på Österåkers Golfklubb.

Föreningen Golfjournalisterna har utsett 
Skaftö GK till Årets Golfklubb i Sverige 
2016. 

En av anledningarna till utmärk-
elsen är Skaftö GK:s engagemang i sina 
juniorer. En annan anledning är att 
klubben har lyckats engagera 300 av 
de fast boende på Skaftölandet i sin 
verksamhet. Det är drygt en femtedel 
av Skaftös totala befolkning. 

Bohusklubben har också medlem-
mar på tre proffstourer, med nyblivne 
proffset Marcus Kinhult som den klarast 
lysande stjärnan.

Skaftö – Årets Golfklubb 
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F örändringens vindar blåser i orkanstyrka på österåkers 
golf. inte nog med att mästerskapsbanan västerled har 
uppgraderats under hösten, en total 36-håls redesign 
av anläggningen är också i startgroparna, signerad 

Henrik Stenson golf Design tillsammans med christian Lundin. 

HENriK STENSON är EN Av världens absolut bästa golfspelare och 
han har nu startat ett designbolag för utveckling av golfanlägg-
ningar. Detta är hans första projekt. 

– vi är otroligt glada och stolta över att få jobba tillsammans 
med Henrik Stenson och christian Lundin. vi vill hela tiden  
förbättras och utvecklas med det självklara målet att bli en av 
Skandinaviens mest intressanta golfanläggningar, säger Andreas 
Ljunggren, vd på österåkers golf. 

Också Henrik Stenson är glad över samarbetet och har stora 
planer för projektet.

– Jag är mycket stolt över att mitt första projekt hamnar i 
Sverige. Mitt team och jag kommer att i nära samarbete med 
österåkers golf arbeta för att designa och ta banorna och anlägg-
ningen till en nivå som en av de absolut bästa i Skandinavien, 
säger Henrik Stenson. 

FörSTA STEgET är EN rEDESgiN av 36 hål (2x18), ett nytt övnings-
område, korthålsbana och drivingrange. Projektet sammanfaller 
med ett annat pågående projekt där österåkers golf, men även 
andra aktörer, arbetar för att integrera flera bostadsområden med 
golfanläggningen i centrum. Detaljplaner för bostäder är i full 
gång, ett handelsområde ska byggas vid infarten och beräknas 
börja under våren. 

– österåkers golf har under lång tid målmedvetet arbetat 

Österåker
Total 36-håls redesign, Henrik Stenson och en helt ny 
stadsdel! På Österåkers Golf har man stora visioner. 

TExT Linda Eriksson FOTO Jonas aLvstEn  

för att utveckla markområden runt golfbanorna för bland annat 
bostäder och kommersiell verksamhet. Projektet med Henrik 
Stenson kommer helt att finansieras av österåkers golf utan kapital-
insatser från golfklubbens aktieägare eller upplåning, berättar 
Andreas Ljunggren.

Eftersom klubben äger all sin mark har man en helt unik chans 
att bygga om hela anläggningen finansierat helt med eget kapital.  

– österåker är en expansiv kommun och ser  vårt område som 
ett utvecklingsområde. På ”rätt” sida om åkersberga och nära 
både roslagsbanan och motorvägen, säger Andreas och fortsätter: 

– vi ser mer än bara golf i framtiden. Här kommer att finnas en 
anläggning med skidor på vintern, gym, padeltennis och annat. 
En sportsclub!  vi vill vara en del i att folk flyttar till, besöker eller 
jobbar i österåker. 

FOKUS JUST NU är DOcK redesignen av banorna. 
– vi vill skapa en anläggning för medlemmarna, inte bara för 

träningsgolfare och proffs. vi ska kunna ha stora tävlingar men 
fokus ligger inte där. Banan ska vara till för alla. Den ska vara rolig, 
enkel att sköta och härlig att titta på – ögongodis är viktigt! säger 
Andreas med ett leende. 

Ombyggnaden är planerad att börja under 2017 med österled 
och planerad byggstart för västerled är 2019-2020. 

– ritar om golfkartan
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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GOLFPÄRLOR
Anmäl dig till gc@provisa.se
Räkna dina tre bästa resultat
23 finfina priser
Exklusiva hole in one-priser från Motocaddy och Golf Plaisir
Totala prisvärdet cirka 70 000 kronor

FANTASTISKA PRISER!
•	 Ping G Järnset. Värde 7 000 kronor
•	 Ping	G	Driver.	Värde	4	500	kronor
•	 Golf	Plaisir.	Presentkort	6	000	kronor
•	 Golf	Plaisir.	Presentkort	4	000	kronor
•	 Callaway	XR	16	Driver.	Värde	3	500	kronor
•	 Callaway	Org	14	Cart	Bag.	Värde	2	300	kronor
•	 Odyssey	Works	Versa	Putter.	Värde	1	900	kronor
•	 Golftour1	Skåne:	PGA,	Elisefarm,	S:t	Arild
•	 Golftour2	Skåne:	Båstad,	Kristianstad,	Vasatorp
•	 Golftour	Väst:	Halmstad,	Kungsbacka,	Fjällbacka
•	 Golftour	Sydost:	Grönhögen,	Isaberg,	Sölvesborg
•	 Golftour	Mellan:	Landeryd,	Omberg,	Sand
•	 Golftour	Mälardalen:	Kungl.	Drottningholm,	Frösåker,	Vidbynäs
•	 Golfillicious	åtta	böcker/priser.	Värde	319	kronor/ex

Varje golftour innehåller greenfee för två personer till tre toppbanor. Värde 3 000-4 500 kronor.

HoLE in 
onE-PrisEr 

• Motocaddy
Elvagnen S1

Värde 8 500 kronor

• Golf Plaisir
Presentkort 

5 000 kronor

GÖR SÅ HÄR
1.  Mejla anmälan med namn, hemmaklubb, hcp och golf-id till: gc@provisa.se. Regler och mer information skickas 
 till dig efter anmälan.
2.  Spela golfpärlor.
3.  Mejla ditt bästa poängbogey-resultat från 3 olika golfpärlor till: gc_resultat@provisa.se, senast 30 september. 
4.  Vinnarna kontaktas samt presenteras på Golfpärlors Facebook-sida.

Du kan välja mellan ett 40-tal olika destinationer när du reser 
med Golf Plaisir. Och du blir alltid väl omhändertagen av en 
golfvärd på plats. Allt är förberett för att du ska kunna spela 
golf och njuta av livet. Här erbjuds du en fin upplevelse 
med service, omtanke och bra boende nära golfbanan. 
Och givetvis mycket golf! 

MOTOCADDY
– byggd på enkelhet

Motocaddy grundades 
av	David	Wells,	”Mister	
Electric	trolley”.	David	
och hans team har mer 

än 75 års samlad erfarenhet 
av design och produktion av 

elvagnar. Årets stora nyhet är den 
förnyade S1:an som bland annat erbjuder nio 
olika hastigheter, ett nytt ergonomiskt handtag 
och Quickfold för snabb ihopfällning. 

Bokens vackra bilder är 
tagna av Peter Cordén. 
Texterna	är	skrivna	av	
Jenny Olsson. Golfilicious, 

som är utgiven av Votum Förlag, bjuder på 
minnen och anekdoter från några av Sveriges 
största golfproffs och kända profiler. 
Landets främsta golfkrögare delar med sig 
av sina recept. Boken är också fullmatad med 
smaskiga bilder från 18 svenska golfbanor.

v
v
v
v

Challenge
Ny tävling!  Ny tävling!  Ny tävling! 

Berätta gärna om ANMÄRKNINGSVÄRDA BEDRIFTER som händer under tävlingens gång! 
Mejla till gc_bedrifter@provisa.se för att vinna boken GOLFILICIOUS. Bifoga gärna en bild för 
att öka dina chanser! Bilden kan hamna på Golfpärlors Facebook.

GOLFILICIOUS
– smaka på det 
bästa ur golfens värld

Callaway och Golfförbundet samarbetar 
med fokus på både teknik och passionen 

för golf. Samarbetet gynnar alla – från 
juniorer till proffsen på tourerna. Callaway är 

teknikledande inom golfen och jobbar hårt för att 
hjälpa alla typer av golfare att nå bättre resultat på banan. 

CALLAWAY
– officiell partner till 

Svenska Golfförbundet

PING är ett familjeägt företag som grundades 
1959 i Karsten Solheims 
garage. Karstens frustra-
tion över sin puttning 
inspirerade honom till 
att designa en putter 
som	gav	ett	“pingande”	
ljud ifrån sig när den 
träffade en golfboll. 
1990 skapade Karsten och 
Louise Solheim tävlingen 
Solheim Cup som spelas 
vartannat år mellan de bästa 
kvinnliga spelarna från Europa 
och USA. Idag är PING synonymt 
med innovation, kvalitet och service 
inom golfvärlden. 

PING – sju årtionden av nytänk

Sponsorer 
till Golfpärlor Challenge

v

GOLF PLAISIR
– Sveriges mest kräsna arrangör av golfresor

Bonuschans!



1918

“
SNEDFörDELNiNgEN MELLAN män och kvinnor som Annica pratar 
om är tydlig. Av medlemmarna i svenska golfklubbar är endast 
28 procent kvinnor. Medlemsantalet i stort ökar men klubbarna 
fortsätter att tappa tjejer och kvinnor. 

– Det hänger ihop med att vi behöver stärka det kvinnliga  
ledarskapet;  i styrelser, bland klubb-
chefer och där man fattar besluten. 
Det kommer i sin tur att leda till att 
man i framtiden paketeterar golfen på 
ett sätt som även attraherar tjejer och 
kvinnor, säger Annica som förutom att 
leda projektet även är klubbchef för 
örebro city golf.

MåLSäTTNiNgEN MED viSiON 50/50 är att till år 2020 öka med  
10 000 flera spelande kvinnor, och att det i styrelserna finns en 
representation av minst 35 procent kvinnliga ledamöter. 

– vi kommer inte få fler kvinnor till golfen genom att vi skapar 
nya damtävlingar. vi vill jobba på riktigt med detta och då måste 
man jobba långsiktigt och metodiskt. 

i projektet har man utsett ett antal pilotklubbar som under två  
år ska arbeta med att ta fram en verktygslåda med olika metoder 
som andra klubbar kan använda, som vill komma igång och jobba 
med samma vision. 

Det är viktigt att komma ihåg att golf från första början vände  
sig till män – banorna är byggda av män och för män. Det finns 

därför en manlig norm inom golfen, som bärs av gamla traditioner. 
Om nu mycket på en golfklubb vänder sig till män och attraherar 
män så får det naturligtvis en betydelse. 

– vi  vill få in mer tjejer, men inte på bekostnad av männen så klart. 
Men med fler kvinnor kommer också ofta juniorer och hela familjer.

– Det är otroligt viktigt i det här arbetet att 
inte utmåla kvinnorna som problemet, att 
kvinnor inte kan slå långt, inte vill tävla, inte 
kan reglerna och så vidare. i stället ska vi 
titta på vad det är som gör att klubbarna inte 
kan paketera ett erbjudande som kan attra-
hera även tjejer och kvinnor. 

cAriN KOcH, TiDigArE PrOFFSgOLFArE och Solheim cup-kapten 
för Europa, arbetar idag som ambassadör för vision 50/50. 

– vision 50/50 är unikt och ger klubbarna möjlighet att jobba 
med viktiga frågor, kanske få en bättre fördelning på rollerna 
och få fler kvinnliga förebilder som sen lockar fler kvinnor att 
komma till klubben. Det här kommer leda till en ökad trivsel och 
en bättre ekonomi för alla golfklubbar, säger carin om arbetet.

Till år 2020 ska ungefär hälften av Sveriges golfklubbar vara 
igång med jämställdhetsarbetet för att öka kvinnliga ledare och 
spelare i svensk golf.

– Jag ser framför mig någon typ av rättvisemärkning, så att 
man vet att den här klubben är en modern och attraktiv klubb 
med sjyssta värderingar, avslutar Annica.

Golfsporten ska vara öppen för alla, så klart. Men att golfen är attraktiv för alla är inte lika självklart. I Golfförbundets  
projekt Vision 50/50 arbetar man med att göra golfen mer jämlik. 

– Vi, liksom många andra idrotter, brottas med en snedbalans mellan män kvinnor, både som utövare och i ledarskaps-
positioner. Det tog vi fasta på och vill göra något åt, säger Annica Lundström som är projektledare för Vision 50/50.

TExT Linda eriksson FOTO Göran söderqvist/GoLFFörbundet

50/50
Golfsveriges nya vision

Carin Koch, ambassadör 
för Vision 50/50 och Annica 
Lundström, projektledare för 
Vision 50/50.

Med fler kvinnor kommer 
också ofta juniorer och 

hela familjer.

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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Hotell Gässlingen

Falsterbo
Här HAr NATUrEN skapat förutsättningar 
för ursprunglig golf. Det sandiga under-
laget bidrar till de tunna färgerna. Fairways 
och foregreens är lågt klippta. De fasta 
och snabba greenerna är väl garderade av 
bunkrar, men har också öppningar för låga 
inspel. i rougharna kan du få sandiga lägen. 
Härtill kommer vinden.

Allt detta inbjuder till kreativ golf. Med 
distinkta slag blir du vän med vinden. i de 
tunna rougharna kan det löna sig att spela 
offensivt och ibland kan pitch-and-run vara 
det bästa valet vid inspelen.

över banan går Skandinaviens mest 

koncentrerade flyttfågelstråk. Under ett par 
månader från slutet av augusti kommer ett 
stort antal fågelskådare till Falsterbo för att 
beundra sträcken. 

även under övriga delar av året är det 
många naturvänner som promenerar längs 
vägen mot fyren och Ule Nabbe, den allra 
yttersta spetsen. 

LJUNgHUSEN är EN Av Sveriges äldsta 
golfklubbar. Klubben grundades 1932 och 
blev 1965 först i Skandinavien med 27 hål. 

Banan är en av få äkta links i Sverige, 
byggd på ett underlag av sand från tiden 

SKÅNE

Ljunghusen

FLOMMEN är EN gOLFBANA på klassisk 
linksmark. Den strandnära banan präglas av 
väder, vind och det naturliga vattensystem 
som heter Flommen. Banan är väl inpassad 
i sjösystemet med spännande konsekvenser 
för golfspelaren. Den präglas av vatten och 
vind. Det unika och naturskyddade våtmarks- 
området har skapat rikligt med naturliga 
vattenhinder. Flommen är en sann utmaning 
för varje golfare – du kan förlora din boll i 
vattenhinder på samtliga 18 hål. varje hål har 
ett namn med anknytning till banan.

Klubben grundades redan 1935 av lokala 
caddies, vilket ger Flommens gK en lång 
och rik historia. Här råder en öppen och 
välkomnande stämning som uppskattas av 
golfare i alla åldrar. 

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

SKÅNE

Flommen
Om du vill kombinera det bästa från två världar, alltså suveräna golfbanor och unik natur, är Falsterbonäset den  
perfekta platsen för dig. Här kan du spela golf i stort sett året runt, då vintrarna oftast är mycket milda. Linksbanorna  
på de sandiga ljunghedarna och fantastiska vita sandstränder gör detta till en upplevelse utöver det vanliga.

Linkspärlor på Falsterbonäset

Hotell Gässlingen

Hotell gässlingen är ett litet hotell med stora 
möjligheter vid havet  i hjärtat av Skanör. 
Här finns de bästa förutsättningarna för 
en avkopplande golfhelg. Bo i närheten av 
några av Sveriges vackraste golfbanor och 
njut av ”Skånsk världsmat” tillagat av några 
av Sveriges främsta kockar. Fullborda dagen 
i den rogivande relaxavdelningen och gör 
vistelsen till en oslagbar upplevelse. 

Näsets bästa golfhotell kan erbjuda en 
njutningsfull och generös miljö för golf-
entusiaster, par och grupper. Här finns 29 
rum varav tre sviter, utomhuspool, fyra 
konferenslokaler och restaurang med 120 
platser. 

Till vackra Skanör känner man sig alltid 
välkommen.

Golfpaket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:
–  Del i dubbelrum inkl. frukost
–  En greenfee på Ljunghusen eller Flommens 
 golfbana
–  Eftermiddagskaffe, te och hembakta scones 
–  5-rätters middag
–  Badrock och tofflor på rummet 
–  Fri tillgång till utomhuspool och relaxavdelning
Pris från 1 795 kr/natt/person i dubbelrum.

Observera att 200 kr/person tillkommer för 
Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningspart i perioden 
19/6-9/8-2015.
Boka redan idag på 040-45 91 00 eller 
info@hotellgasslingen.com.
Lyxa till vistelsen med en behandling i Gässlingens 
Thailändska Na´Jaa SPA.
För mer information se www.hotellgasslingen.com.

– en gömd pärla med 
många återvändande 
golfgäster

Ljunghusens Golfklubb.

Flommens Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb.

Missa inte!
Över banan går Skandinaviens 
mest koncentrerade flyttfågelstråk. 

Antal hål 18
Boende  ja, se Hotell Gässlingen
Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

040-47 00 78
info@falsterbogk.se
www.falsterbogk.se

Falsterbo Golfklubb

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

Antal hål 18
Boende  ja, se Hotell Gässlingen 
Husvagnsparkering   ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Flommens Golfklubb

Missa inte!
Flera av hålen gränsar till 
Östersjöns vita sandstränder 
med fina vyer över havet.

Antal hål 27
Boende  ja, se Hotell Gässlingen  
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, med läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Ljunghusens Golfklubb

1909

när landskapet var havsbotten. Här är oftast 
spelbart året om tack vare den porösa och 
genomsläppliga sandjorden. 

Klubbhuset är modernt med en fin res-
taurang, stort klubbrum och mötesrum – 
alla med vacker utsikt över östersjön och 
golfbanan. restaurangen är en av Skånes 
bästa krogar alla kategorier. i klubbhuset 
finns även en mycket välsorterad shop.

Banan förbättras ständigt. En bana i  
toppklass kräver som bekant förnyelse och  
underhåll in i minsta detalj, året runt.  
Under de senaste åren har hålen 10 till 18 
renoverats med nya hålsträckningar och  
förbättringar. På banan har det arrangerats 
många större tävlingar genom åren.

något för alla tillfällen – lunch, fika, högtider, 
konferens eller företagsgolf.
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SKÅNESKÅNE

DET råDEr iNgEN TvEKAN om att ambi-
tionen är på topp. De två banorna, som 
är ritade av Kyle Phillips – en av världens 
ledande golfbanearkitekter, är helt olika. 
Links har en stark prägel av Skottland och 
Lakes – med helt annan layout och ett  an-
nat gräs leder tankarna till Florida. Fast vi 
är i Skåne.

– vi har onekligen skapat en oförglöm-
lig upplevelse för den som besöker PgA 
Sweden National, förklarar Kyle Phillips 
stolt.

LAKES cOUrSE, där Europatourtävlingen 
Nordea Masters spelats 2014 och 2015, har 
en hel del vatten. Banan har karaktären av 
en parkbana och är därför inte lika kuperad 
som Links course. 

Avslutningen är stentuff. Det finns starka 
skäl att tro att många tävlingar avgörs på 
Lakes sista hål. Ett par fem hål med vatten 
längs hela vänsterkanten och den upp-
byggda greenen betyder att en landning 
till vänster på slänten obönhörligen kom-
mer att resultera i ett blött möte.

Till vänster ligger den sista greenen på Lakes Course, till höger den sista  
på Links Course. I blickfånget rakt fram ståtar det magnifika klubbhuset.
Välkommen till en av de häftigaste golfanläggningarna i norra Europa;
PGA Sweden National i Bara, halvannan mil öster om Malmö. Detta är helt 
klart en annorlunda anläggning!

DE FörSTA HåLEN på Links course är gene- 
röst utlagda, men underskatta för allt i 
världen inte det korta femte, 100 meter. re-
dan här kan du få en ful plump i scorekortet 
om du inte svingar klubban rätt. greenen 
är i det närmaste 40 meter bred, men bara 
15 meter djup. Och sjuan kan, om det inte 
redan är det, bli ditt signaturhål. Högt, högt 
upp blickar du ut över en green 170 meter 
bort, som är riktigt djup och med en rejäl 
svacka på mitten. Oftast har du vinden rakt 
in i nosen. överhuvudtaget bjuder Links 
på det man till vardags brukar kalla ”ut-
maningar”. Du tar dig fram i en kuperad 
terräng, till stora greener, med försåtliga 
bunkrar och slänter längs vägen.

HELA ANLäggNiNgEN – de båda banorna, 
träningsmöjligheterna i PgA golf Academy 
och klubbhuset med sina 16 eleganta sviter 
och den sagolika utsikten över de båda 
banorna, känns långt ifrån Jantes förlovade 
land. Att äta en god middag, njuta av natten 
och spela internationell drömgolf har aldrig 
varit enklare än nu.

Gör som Europatouren 
– spela på PGA Sweden National

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

Antal hål 36 (Links + Lakes)
Boende  ja, golfpaket från 
 1 985 kronor/person 
Restaurang ja, med uteservering 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja 
Golfshop ja
Studio ja

040-635 51 00 
bokning@pgaswedennational.se
www.pgaswedennational.se

PGA Sweden National
Elisefarm verkar vara skapt för dem som vill njuta av livet – här kan du spela 
golf på en utmanande bana, bo mitt på banan i herrgårdsmiljö och njuta av 
vällagad och god mat som följer säsongens variationer.

Elisefarm Golf Club  
– en av Skånes bästa banor 

ELiSEFArM gOLF cLUB är en privat golfan-
läggning som öppnades 2005. Anläggningen  
fick ett år efter öppnandet utmärkelsen ”En 
av Europas bästa nya golfbanor” av den 
amerikanska tidningen golfers Magazine 
och banan rankas som nummer 10 i Sverige 
av golf Digest. Martin Hawtree har skapat en 
klassisk engelsk hedbana med utmanande 
bunkrar som ställer krav på precision både 
från tee och mot greenområden, som dess-
utom testar spelarens repertoar i närspelet. 

En gles men hög svingelruff skapar, till-
sammans med traktens typiska stengärds-
gårdar, en naturlig inramning för varje hål. 
vinden är oftast närvarande och gör att 
banan spelas på olika sätt.

Herrgården som utgör mittpunkten på 

anläggningen har anor från 1700-talet och 
ligger vackert beläget med en hänförande 
utsikt över ringsjön. Här är den naturliga 
samlingspunkten swimmingpoolen direkt 
utanför salongerna. 

MiSSA iNTE ETT BESöK i Elisefarms inom-
husspa med jacuzzi, ångbastu, relax och 
behandlingsrum, som ett komplement till 
den befintliga utomhuspoolen, bastun och 
utomhusjacuzzin. 

Hotellrummen ligger i de ursprungliga 
byggnaderna som har renoverats med stor 
varsamhet. Det finns 23 individuellt inredda 
rum – alla med hotellstandard. vill du bo på 
en av Skånes bästa golfbanor finns nu möj-
lighet till det. 

Missa inte!
Golf Digest har rankat Elisefarm 
som Sveriges Bästa Golfpaket. 
Banan rankas som en av 
Sveriges bästa. Nu har du som 
bor här tillgång till det nya spaet 
med inhomhus- och utomhusjacuzzi. 

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med boende   
 mitt på golfbanan (bland   
 annat Herrgården) 
Spa ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 20
Golfshop ja
Studio ja

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

Elisefarm Golf Club
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ENA SEKUNDEN är DU i stan och nästa står 
du på första tee på North course, du kan till 
och med ta stadsbussen direkt till banan. 
North course är en kuperad parkbana som 
slingrar sig mellan det gamla kritbrottets 
dammar och följer landskapets konturer.

West Course.

För 25 år SEDAN började rönnebäck golf 
club, under ledning av Hintons golf, rita 
och bygga Master course. 2015 övertogs 
de båda banorna West course och North 
course från Malmö city golf club. 

Hintons golf är kända för sin höga nivå 
på skötseln av Master course, och det  
borgar för en ökad kvalitet även på de två 
nya banorna. 

DU KäNNEr TiLL DEN som rönnebäck och 
förmodligen känner du till den för de fan-
tastiska greenerna som gjort banan känd 
både i Sverige och utomlands. Banan ligger 
i ett utmärkt landområde där underlaget till 
större delen består av grus vilket gör banan 
torr och fin större delen av året. Den är del-

vis kuperad men mest ondulerad vilket ger 
dig en stor variation i spelet, flera av hålen 
påminner om skotsk links medan de andra 
är mer av parkkaraktär. Banan har stått 
värd för många stora tävlingar på Svenska 
Touren. Klubbhuset är litet men rymmer en 
trevlig restaurang med en stor uteserver-
ing och i klubbhuset finns även en shop 
med alla prylar du behöver för din runda.

Här HiTTAr DU EN PärLA som har re-
noverats och fräschats upp under 2015 och 
vars skick kommer att höjas ytterligare 
under 2016. 

Bland annat kommer nya utslagsplatser 
för barn att göras på de första 9 hålen så 

att de når in på green på samma antal slag 
som vuxna. 

Under vintern har restaurangen också 
fått sig ett rejält lyft med helt nytt golv 
och nymålade väggar, samt ny inred-
ning, vilket naturligtvis inte kommer att 
försämra den höga kvalitet som restau-
rangen är känd för.Master Course

SKÅNE

West Course North Course
Runt Malmö finns numera tre banor som ingår i samma familj sedan Hintons Golf under sommaren 2015 övertog 
Sofiedal	som	numera	går	under	namnet	West	Course	och	Kvarnby	som	går	under	namnet	North	Course.	Sedan	
tidigare har Hintons Golf ägt och drivit Rönnebäck som nu går under namnet Master Course.

Hintons Golf –	familjen	växer

North Course. Master Course.

West Course.

Missa inte!
Sveriges bästa greener.

Antal hål 18 samt en 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja
Studio ja

046-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
Hemsida www.hintonsgolf.se
Facebook www.facebook.com/hintonsgolf
Instagram www.instagram.com/hintonsgolf

Master Course

Missa inte!
Hål 11, ser smalt ut, blir riktigt 
långt om man inte vågar slå 
tillräckligt långt på utslaget.

Antal hål 18 samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja, begränsat utbud
Studio nej, bara range och övnings- 
 område

046-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
Hemsida www.hintonsgolf.se
Facebook www.facebook.com/hintonsgolf
Instagram www.instagram.com/hintonsgolf

West Course

Missa inte!
Ubåten i dammen på hål 10.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja, begränsat utbud
Studio nej, bara range och övnings- 
 område

046-40 54 25 50 
info@hintonsgolf.se
Hemsida www.hintonsgolf.se
Facebook www.facebook.com/hintonsgolf
Instagram www.instagram.com/hintonsgolf

North Course

SKÅNE
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BOKSKOgENS gOLFKLUBB har två 18-håls-
banor som ligger mellan Torups Nygård 
och sjön yddingen, 20 minuters bilväg ifrån 
Malmö.  infarten till golfklubben har ofta 
titulerats ”vackraste infarten till en golf-
bana i Sverige”.

DE Två BANOrNA har olika karaktär. gamla 
banan är parkliknande och Nya Banan är 
en “naturbana”. Båda banorna har samma 
höga kvalitet och finish.

Nya Banan utgör, med sin kuperade 
bansträckning, en enastående naturupp-
levelse. gamla Banan har under flera tour-
tävlingar varit omtyckt av toppgolfare från 
hela världen och är efter ombyggnaden 
av greener och greenområden nu ganska 
mycket svårare och mer utmanande. 

Det är mycket god tillgänglighet på båda 
banorna så du kan lätt få speltider.

För TräNiNg FiNNS EN toppmodern driv-
ingrange med 9 målgreener (Titleist Perfor-
mance range), instruktörer, en 6-håls barn-
bana samt en övningsbana med fyra hål.

gamla Banan har varit en utmaning för 
många kända spelare. Här vann Tony Jacklin  

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

SEO 1973, Seve Ballesteros och Howard 
clark spelade utmanarmatch 1979 och Mike 
Harwood och ronan rafferty höjde bucklan 
på 18:e green när de 1989 respektive 1990 
vunnit Europatourtävlingen PLM Open. 

På gamla banan har det spelats Europa-
tour, challengetour, Ping Junior Solheim 
cup, Nordea Tour-finaler, vM- och EM-
tävlingar.

Med några steg bakåt i tiden kan man 
konstatera att Bokskogens gK ligger på his-
torisk mark. På Nya Banans sjätte hål har 
kung Karl Xii och hans häst vilat under en 
ek. Den 13 december 1963 bildades klubben  
under namnet Bokskogens golfbaneförening 
och utvecklingen av en av Sveriges modern- 
aste golfanläggningar hade börjat. 

i KLUBBHUSET – en fin gammal gråstens-
byggnad – finns omklädningsrum, restau-
rang,  golfshop och moderna konferensrum. 

Maderiet driver restaurangen som finns 
på Bokskogens golfklubb. Maderiet vann 
”Södra Sveriges bästa golfrestaurang 2013”. 
Omgivna av en fantastisk miljö mitt ute i 
skogen erbjuds gästerna, oavsett om du 
spelar golf eller inte, en matupplevelse 

Missa inte!
Bokskogen ligger 20 minuter 
från Malmö centrum och hela 
Bokskogen fick 2015 utmärkelsen: 
”Skånes vackraste plats” i världsnaturfondens 
kampanj ”Svenska pärlor 2015”.

Antal hål 36 samt 6-håls barnbana,   
 och 4-håls träningsbana
Range Titleist Performance Range
Boende  ja, mindre stuga, samt flera  
 hotellpaket med närliggande  
 hotell 
Husvagnsparkering   ja, utan el
Restaurang ja
Kiosk ja, 2 
Golfbilar ja, 18
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

040-40 69 00
info@bokskogen.com
www.bokskogen.com

Bokskogens Golfklubb

signerat Maderiet.
Bokskogen samarbetar med Scandic- 

hotellen i Malmö, samt en hel del andra 
hotell i närområdet.

SKÅNE

gOLF DigEST SKrivEr i en hyllningsartikel 
om Sjöbo golfklubb: ”Hålen på Sjöbo gK 
stiger man in i, som i salarna i ett palats – 
vart och ett av hålen är helt avskilt från de 
andra av tät och hög skog, mestadels gran 
och tall. Det är fascinerande, magiskt och 
väldigt avkopplande.” När stormen viner 
som värst i det blåsiga Skåne, då är det lugnt 
och skönt i skogen. 

Banan ligger på ett område med sand-
jord, vilket gör golfspel möjligt under 
större delen av året. Breda fairways lockar 
fram drivern och ger även höghandicapade 

SJÖBO GOLFKLUBB 
– spela golf i majestätisk tallskog!

I	det	natursköna	Björka,	strax	väster	om	Sjöbo	väntar	en	oförglömlig	golfupplevelse.	
Sjöbo ligger i hjärtat av Skåne, 30 min från Malmö och 60 min från Köpenhamn.

chans till en bra spelupplevelse. Kluriga 
inspel mot upphöjda, välbevakade greener 
sätter eliten på prov. Något av det mest 
intressanta bandesignern Tommy Nord-
ström ritat i Skåne. 

Ett väl tilltaget upplyst träningsområde 
för så väl inspel som puttning, har nu dess-
utom kompletterats med en golfstudio för 
bland annat svinganalys. rangen ligger 
precis vid första tee. inget att skylla på, alltså! 

Ett nytt klubbhus är under uppförande 
för att ytterligare öka attraktionskraften 
och servicen för dig som är gäst här. 

Missa inte!
Sjöbo GK är en av Skånes 
mest välbesökta golfbanor.

Antal hål 18
Boende  ja, 3 kilometer 
Husvagnsparkering   ja
Restaurang Ja, från mitten av säsongen
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Sjöbo Golfklubb

NärA HAvET, ALLDELES viD Lommabukten, 
ligger örestads golfklubb, en klubb som 
formats och utvecklats till en av Skånes 
vänligaste. golfbanan är en riktig skånsk 
bana med öppen park och typiska hedar. 

örestads golfbana är öppen för spel året 
om. Klubben erbjuder 27 långhål och 18 
korthål – Pay and Play, vilket ger god tillgäng- 
lighet och golf för alla! På 18-hålsbanan är 
det tidsbokning medan det på 9-håls- och 

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

Örestads Golfklubb – golf för alla

korthålsbanan tillämpas bollränna. 
örestads gK erbjuder goda träningsmöj-

ligheter, en stor drivingrange med 25 mattor 
varav fyra ligger under tak, två putting-
greener, pitchingområde samt den populära 
korthålsbanan där du vässar ditt närspel.

Efter avslutad rond slinker du in i res-
taurangen för något svalkande att dricka, 
en bit mat, en fika eller bara en aptitretare. 
Självklart erbjuder restaurangen även den 
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Missa inte!
Happy Mondays! Måndagar 
erbjuds rabatterad greenfee, 
220 kronor för seniorer och 100 
kronor för juniorer.

Antal hål  45 varav 18 korthål
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja

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

Örestads Golfklubb

traditionella korven efter 9 hål.
Banan är helt ägd av medlemmar, som 

många gånger bor nära, och därför gjort 
banan till den självklara mötesplatsen att 
spendera den dyrbara fritiden. 

SKÅNE
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ANLäggNiNgEN PASSAr ALLA från nybörj-
argolfare till elitspelare. Här kopplar du av 
i vacker miljö och vässar både strategiskt 
tänkande och teknik. Det känns internatio-
nellt men ändå skönt avslappnat. 

MäSTErSKAPSBANAN Tournament course 
har linkskaraktär och är generös från 
tee och tuff runt greenerna med kraftiga 
avrinningsytor som utmanar. Enligt Steve 
Forrest är det en av de häftigaste banorna 
som han har ritat.

Sedan banan öppnade 2008 har den 
rankats som en av Sveriges främsta av golf 
Digest, legat högt på golf Worlds lista över 
de 100 bästa banorna i kontinentala Europa 
och utsetts till Sveriges bästa bana i World 
golf Awards. Ladies European Tours tävling 
Helsingborg Open spelades här 2013-2015.

ALLT KäNNS NärA och tillgängligt tack vare 
korta avstånd mellan banor, hål, klubb- 
hus och parkering. 

Klubbhusets populära restaurang lockar 

Strax	utanför	Helsingborg	finns	fyra	banor	som	bjuder	på	spelglädje	
i världsklass. Ett bevis är att mästerskapsbanan TC utsågs till Sveriges 
bästa bana 2015. 

både spelare och andra, och i golfshopen 
finns allt du behöver för att ytterligare höja 
golfupplevelsen. 

Vasatorps 
Golfklubb 
– här finns Sveriges bästa bana 

SKÅNE

Bo på nya 
Radisson Blu 
Metropol Hotel 
– spela på Vasatorp
i HELSiNgBOrgS SöDrA centrum, bara 300 
meter från Knutpunkten, ligger radisson 
Blu Metropol Hotel. 

Hotellet erbjuder 205 smarta rum med 
attraktiva bekvämligheter som gratis wifi, 
platt-Tv och en generös frukostbuffé. 

Den eleganta designen som genomsyrar 
Metropol påminner om utställningen H-55 
som ägde rum i Helsingborg 1955. 

Hotellets restaurang, Nelly´s Food Etc. 
har en läcker meny med både internatio-
nella och regionala favoriter. i baren kan du 
umgås och avnjuta en välblandad cocktail. 

i anslutning till hotellet finns ett 
parkeringsgarage med hiss till receptionen.

Övernattning och greenfee på 
Vasatorps Golfklubb
I paketet ingår en fantastisk golfupplevelse med 
greenfee, övernattning med del i dubbelrum samt 
en generös frukostbuffé och gym inkluderat i din 
vistelse.
Pris från 1 145 kronor per person/natt, del i dubbelrum.

Två nätter med middag i Nelly’s Food Etc. 
och greenfees
Samma lyxiga paket med två sköna övernattningar 
och två greenfee på Vasatorps Golfklubb samt en 
2-rättersmiddag i restaurang Nelly´s Food Etc.
Här har du möjlighet att uppleva både TC och 
Classic Course.
Pris från 2 685 kronor per person/natt, del i dubbelrum.

Erbjudandet gäller i mån av plats och enligt 2016 
års prissättning.

042-623 79 10 
reservations.helsingborg@radissonblu.com
www.radissonblu.se/hotel-helsingborg

Radisson Blu Metropol Hotel

Sweden's
Best Golf Course

Missa inte!
Den populära restaurangen 
i klubbhuset som serverar den 
berömda lunchbuffén, och så klart 
favoriten Vasatorparen. 

Antal hål  54
Boende   ja, se golfpaket Radisson   
  Blu Metropol Hotel
Husvagnsparkering  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

042-23 50 58 
info@vasatorpsgk.se
www.vasatorpsgk.se 

Vasatorps Golfklubb

SKÅNE

Visste du att!
Nordvästra Skåne tillhör världens 
näst mest golfbanetäta område 
– bara i Florida ligger banorna tätare! 

Antal hål 18 samt 6 håls korthålsbana
Boende  ja, se Scandic och Söderåsen 
 Golf Lodge 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 40
Golf-/serviceshop ja

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

Söderåsens GK

• 1966 - 2016 •

50år

• 1966 - 2016 •

50år

SöDEråSENS gK BiLDADES 1966 och har 
sedan dess etablerat sig mer än väl. Sport-
profilen och medlemmen Henrik ”Henke” 
Larsson säger så här om klubben: 

– Söderåsen har det jag tycker är det 
viktigaste på en golfbana, bra greener och 
en väldigt fin natur som gör att jag aldrig 
tröttnar på att spela där. Dessutom är det 
en väldigt trevlig klubb där jag alltid känner 
mig välkommen.

Söderåsens gK erbjuder sina golfare 
stora generösa träningsområden där både 
sving och närspel kan nötas in. Du väljer 
själv om du vill slå från mattor, gräs eller 
under tak. Drivingrangen är öppen alla 
dagar dygnet runt, med undantag för de 
tillfällen då den cirka tre timmar långa 
klippningen sker.

Klubbens motto är ”man ska alltid känna 
sig välkommen, få bästa service och ha till-
gång till en golfanläggning i bästa kondi-
tion”. Och de lyckas faktiskt. Banarbetare 
underhåller och förbättrar anläggningen 
dagligen. 

Bara 15 minuter från Helsingborg, i natursköna landskap med Söderåsens
sluttningar i horisonten, ligger en komplett anläggning med generösa tränings- 
och spelmöjligheter. Söderåsens GK är en upplevelse som golfare inte bör missa.

restaurangen välkomnar alla när man 
efter en lång runda slinker in för en öl, en 
kaffe, en aptitretare, lunch eller middag. 
Söderåsens golfklubb är en bra anledning 
för att ta med sig golfbagen söderut.

Golfpaket på Scandic Helsingborg Nord
– En övernattning i delat dubbelrum inklusive  
 den stora och ekologiska frukostbuffén
– Greenfee med bokad starttid
– Fri parkering
– Gratis tillgång till relaxavdelning med bastu  
 och pool, välutrustat gym samt biljardbord
– 2-rätters middag inklusive kaffe

Maila din förfrågan direkt till hotellet 
och ange gärna dina önskemål om starttid.
Pris från 950 kronor per person.

042-495 20 00
helsingborg@scandichotels.com
www.scandichotels.se/helsingborgnord

Scandic Helsingborg Nord

Söderåsens GK 
– en 50-årig pärla

Scandic 
Helsingborg Nord 
– ett komplett golfpaket på 
trevligt och golfnära hotell

FråN DET STrATEgiSKA läget tar du dig  
enkelt till Söderåsens golfklubb. Om du 
önskar transport mellan klubben och ho-
tellet går det enkelt att lösa mot en mindre 
avgift. 

Erbjudandet är för dig som uppskattar 
god mat, avkoppling och framförallt golf 
på en förstklassig bana.

Söderåsen Golf Lodge

Här ErBJUDS BOENDE på klubben för upp 
till 10 personer. 

De tre nyrenoverade lägenheterna ligger  
mitt i hjärtat av anläggningen och det är 
inte mer än 10 meter till närmaste putting-
green. 

Golfpaket
– Övernattning (del i dubbelrum)
– Greenfee
– Frukost 

Pris mån-torsdag 795 kronor/person
Pris fre-söndag 945 kronor/person

042-733 37
info@soderasensgk.se

Bo på 
Söderåsens GK!
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Bjäres vackra, kuperade landskap har sin förklaring i att halvön är en del av Hallandsåsen. Från strandängarna i 
sydväst via den branta nordkusten till Hallandsåsens högsta topp är höjdskillnaden 150 meter. Landskapet är  
varierat med naturbetesmarker, fruktodlingar, lövskogar, raviner, böljande dalar, golfbanor och kulturlandskap 
med lämningar ifrån bronsåldern. Högt uppe på åsen med härlig havsutsikt väntar gröna, böljande golfbanor.

SKÅNE

BJÄREHALVÖN 
MED GOLF OCH HAV

Båstad Golfklubb. Fo
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TOrEKOv Hör SAMMAN med havet. Ljuset  
från himmel och hav tycks flöda extra gen e- 
röst längst ut på Bjärehalvön. Torekov Links 
erbjuder havsutsikt från alla håll. 

Nere mot strandängarna ligger Torekovs 
gK, en klassisk linksbana som bjuder på stor 
variation i spelet och en  härligt oberäknelig 
havsbris. Banan har under många år haft 
en framskjuten placering på golf Digest  
50 bästa-lista. Klubben har lyft fram käns-
lan av hur marken runt golfbanan såg ut 
en gång i tiden och under flera år har man 
arbetat med att tydliggöra och förstärka 
banans linkskaraktär.   

åKAgårDENS gOLFKLUBB, som ligger mitt 
på Bjärehalvön, öppnades 1990 och har 
sedan dess utvecklats till den pärla den är 
i dag. Denna kuperade golfbana erbjuder 
många fantastiska vyer över Bjärehalvöns 
sydsluttning och Skälderviken. 

Båda slingorna börjar och slutar vid 
klubbhuset och du kan därför välja att bara 
spela nio hål. Layouten är utmanande och 
intressant med flera möjligheter att välja 
egna spellinjer, men det gäller att hålla koll 
på vinden som alltid är en viktig faktor här. 

Utöver 18-hålsbanan finns här även möj-
lighet att spela en runda på korthålsbanan. 
Den håller samma kvalitet som stora banan 
och de 6 hålen är mellan 45 och 85 meter 
långa, väldigt bra närspelsträning. Nybörj-
aren kan också få en fin introduktion till 
golfen här då det är en Pay and Play-bana. 

Mitt i golfbanan finner du ett boende, 
åkagårdens Lodge. Lodgen är inredd i 
skandinavisk design, fullt utrustat med allt 
du kan tänkas behöva för att få en lyckad 
vistelse. Den är hela 240 kvm stor och här 
finns bland annat matsal, vinterträdgård, 
4 sovrum samt 3 badrum.

årSTiDEN PrägLAr UPPLEvELSEN och gör 
att du kan komma hit flera gånger om och 
alltid mötas av något nytt. Under sommaren 
är detta en av Sveriges hetaste metropoler. 
Då är pulsen hög och folkvimlet intensivt på 
stranden, i hamnen och i byn. Tennistur-
neringen Swedish Open spelas på banorna 
i anslutning till Hotel Skansen och lockar 
massor med folk till Båstad 

Här finns två banor med helt skilda karak- 
tärer, den traditionella gamla banan och 
den utmanande Nya banan, båda numera 
rankade topp 50 i Sverige. 

Med en utmärkt restaurang och bra 
träningsmöjligheter är Båstad golfklubb den 
perfekta platsen för en heldag med golf.

Den gamla banan är en klassisk engelsk 
parkbana i vacker och lagom kuperad miljö, 
där finess är viktigare än brutal råstyrka. 

1990 stod den nya mästerskapsbanan 
signerad Tommy Nordström klar. 

idag är banan något mildare i tonen 
än när den byggdes, men fortfarande är 
det en riktigt härlig utmaning där spelare 
av alla kategorier får användning för alla 
typer av slag.

SKÅNE

Båstad GK

Missa inte!
Gamla Banan på Båstad GK är 
Sveriges näst äldsta 18-håls bana 
och den första som byggdes med 
18 hål direkt.

Antal hål 36 samt en teknikbana
Boende  ja, samarbetar med hotell 
 i Båstad och Torekov 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, på båda banorna 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja, +50
Golfshop ja

0431-783 70
kansli@bgk.se
www.bgk.se

Båstad Golfklubb

Missa inte!
Mitt på banan finns perfekt 
boende för golfgänget och du 
kan boka din starttid på golf.se 
obegränsad tid i förväg gällande år.

Antal hål 18 samt 6 korthål
Boende  ja, välj att bo i den fullt   
 utrustade Lodgen eller   
 på samarbetande hotell  
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 30
Golfshop ja, medlem i Golfstore

0431-41 77 30
info@akgk.se
www.akgk.se

Åkagårdens Golfklubb

Åkagårdens GK

>>>

Torekov GK

Åkagårdens Golfklubb. Fo
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i Torekov kan du koppla av, bara vara och 
släppa massor av måsten. Eftersom byn är 
liten, har alla naturen in på knutarna. Det 
är lätt att få till lek, motion och rekreation i 
och nära havet.

På BöLJANDE KULLAr 150 meter över havet 
sträcker sig Bjäre golfklubb. vyerna över 
Skälderviken, Kullaberg och Danmark gör 
detta läge till en pärla av rang. Här andas 
man anor och historia och detta område lik-
nas med Toscanas  landskap. Den natursköna 
banan, ritad av Svante Dahlgren, kan närmast 
beskrivas som en härlig hedbana med engelsk 
karaktär som följer naturens egna former. Här 

Torekov Hotell

Hotel Skansen

Torekov Hotell
MED NärHETEN TiLL ett flertal golfbanor 
och med havet som granne ligger Torekov 
Hotell. De första delarna av hotellet stod 
klara 1980. i början av 2000-talet genomgick 
hotellet en ombyggnation som resulterade 
i en konferens-, SPA- och restaurang- 
anläggning.

Torekov Hotell har idag 54 dubbelrum 
inklusive sviter, möteslokaler, SPA, gym 
och varma japanska bad utomhus.

Maten på Torekov Hotell är känd inte 
bara på Bjärehalvön. Hit kommer folk ifrån 
hela landet för att njuta av välsmakande 
och nyttiga maträtter. i köket lagas tradi-
tionella rätter med nordisk anknytning. 
Under alla årstider präglas menyerna av 
lokala råvaror. 

På Torekov Hotell kan du kombinera 
en härlig golfupplevelse med avkoppling 
i hotellets SPA, promenader i naturen och 
njutbara smaker.

Hotel Skansen
HOTEL SKANSEN LiggEr mitt i Båstad, ett 
stenkast från hamnen och med de världs-
berömda tennisbanorna strax intill. Hotellet 
har anor från 1877 då huset uppfördes som 
ett sädesmagasin. Under 1920-talet byggdes 
det om till hotell och blev mötesplats för 
bad- och tennisgäster. idag är Hotel Skansen 
en charmig blandning mellan gammalt och 
nytt.

Hotellet har successivt byggts ut till ett 
modernt SPA-hotell med en populär vinter-
trädgård och en magnifik SPA-anläggning. 
Hotellet har 173 rum och erbjuder plats för 
320 gäster. Känslan av att promenera på 
den 60 meter långa träbryggan till Kallbad-
huset är något alldeles extra. Där kan du ta 
ett dopp i havet för att sedan fortsätta njuta 
i Skansens japanska pool och bastu med 
blick över horisonten. 

 Med utsikt över havet ligger stilfulla 
restaurang Sand. Här finns det plats för 
250 gäster och under tennisveckorna i juli 
är Sand landets hetaste ställe.  Menyerna 
sveper över årstiderna med lokala produkter 
i fokus.

Golfpaket Torekov Hotell – 1 dygn
Boka ett lyxigt golfpaket! 
I paketet ingår en övernattning i dubbelrum 
med frukostbuffé, 2-rättersmeny, SPA med  
bastu, varma bad och japanska utomhuspooler, 
och en greenfee.
Pris från 1 795 kronor/natt/person i dubbelrum.
 
Golfpaket Torekov Hotell – 2 dygn
Samma lyxiga golfpaket med två sköna över-
nattningar och två greenfee. Dessutom taxiresa 
tur och retur till en av golfrundorna. 
Pris från 3 195 kronor/natt/ person i dubbelrum.

Båda paketen erbjuds hela 2016.

0431-47 16 00
info@torekovhotell.se
www.torekovhotell.se

Golfpaket Hotel Skansen – 1 dygn
I paketet ingår en övernattning i dubbelrum
med frukostbuffé, 3-rättersmeny, gymentré
och en greenfee.
Pris från 1 795 kronor/natt/person i dubbelrum.

Golfpaket Hotel Skansen – 2 dygn
I paketet ingår två övernattningar i dubbelrum
med frukostbuffé, 3-rättersmeny, gymentré
och två greenfee.
Pris från 3 590 kronor/natt/person i dubbelrum.

Paketen erbjuds ej under tennisveckorna 28 och 29.

0431-55 81 00
info@hotelskansen.se
www.hotelskansen.se

Hotel Riviera 
Strand
På SAMMA PLATS SOM det anrika riviera 
från 1930-talet, ligger nybyggda Hotel rivi-
era Strand. Med havsutsikt och naturskönt 
läge i Båstad har hotellet återuppstått i ny 
fräsch tappning. 

Här finns 148 lägenhetssviter med gene-
rösa balkonger och flexibla planlösningar. 
Lägenheterna med plats för upp till sex 
personer är perfekta för större golfgäng. 

Lägenheterna kompletteras med ett 
välutrustat gym och en härlig inomhus-
pool. Naturligtvis finns också det oändliga 
havet utanför dörren så du fritt kan blanda 
sött och salt. 

i restaurangen, med plats för 200 per-
soner, kan man luta sig tillbaka och njuta av 
maten i  en avslappnad och skön atmosfär. 
varför inte hugga in på rivieras klassiska 
och berömda skaldjursbuffé som serveras 
varje fredag?  

Golfpaket Hotel Riviera Strand – 1 dygn
I paketet ingår en övernattning i dubbelrum med 
frukostbuffé, 2-rättersmeny, entré till  
inomhuspool och japanska utomhuspooler,  
gym och en greenfee.
Pris från 1 545 kronor/natt/person i dubbelrum. 
4-bäddsrum från 1 395 kronor/person och natt.

Golfpaket Hotel Riviera Strand – 2 dygn
I paketet ingår två övernattningar i dubbelrum 
med frukostbuffé, 2-rättersmeny, entré till  
inomhuspool och japanska utomhuspooler,  
gym och två greenfee.
Pris från 3 090 kronor/natt/person i dubbelrum. 
4-bäddsrum från 2 820 kronor/person.

Paketen erbjuds ej under tennisveckorna 
28 och 29. 

0431-785 00
info@rivierastrand.se
www.hotelrivierastrand.se

Hotel Riviera Strand

Missa inte!
På böljande kullar 150 meter 
över havet sträcker sig Bjäre 
Golfklubb, 6 kilometer från Båstad.

Antal hål 18 samt korthålsbana
Boende  ja, Hotell & Lodge finns på   
 banan 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, efter hål 2, 9 och 15 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja, 60
Golfshop ja

0431-36 10 53
info@bjaregolfklubb.se
www.bjaregolfklubb.se

Bjäre Golfklubb 
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Bjäre GK

Torekov Golfklubb.

Bjäre Golfklubb.

Missa inte!
Längst ut på Bjärehalvön ligger 
Torekovs GK, en klassisk linksbana 
med utsikt över Hallands Väderö 
och havet från alla hål.

Antal hål 18 samt en övningsbana   
 med 6 hål
Boende  ja, golfpaket i samarbete   
 med Torekov Hotell 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Torekov Golfklubb erbjuds fem olika tees med en variation som 
tillfredsställer golfare på alla nivåer. Partier 
med hög ruff som sinkar spelet är undanröjda 
men utmaningar saknas definitivt inte. 

Den fikasugna finner kiosken efter hål 2, 9 
och 15 där det alltid erbjuds lättare fika och 
till exempel hembakade kanelbullar.

Hos Bjäre gK har du aldrig mer än 100 
meter till de olika faciliteterna. Klubben er-
bjuder inte bara utmärkta träningsområden 
och en fantastisk golfbana, här finns även 
Bjäre golf Academy för dig som vill vässa 
spelet, Hotell & Lodge för övernattning och 
restaurang Salomon Krog med närodlade 
råvaror för den ultimata Bjäreupplevelsen 
som sent ska glömmas.

Bjäre golfklubbs motto ”Snabbare, gladare 
golf i Skånes Toscana” 
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Missa inte!
Här spelar du två fantastiska 
golfbanor vid Östersjökusten, 
i underbar Österlennatur. 
Klubben ligger 7 kilometer norr om  Simrishamn.

Antal hål 36 samt 6-håls korthålsbana
Boende  ja, golfpaket bokas på 
 0414-270 00 eller via mail 
 info@lillavik.se
Husbilsparkering ja, intill klubbhuset på Djupadal
Restaurang ja 2, med uteservering
Kiosk ja, en på varje bana
Golfbilar ja, 24
Golfvagnar ja
Golfshop ja, på Lilla Vik
Studio ja, vinterhalvåret på Djupadal

0414- 41 52 50
info@osterlensgk.com
www.osterlensgk.com

Österlens Golfklubb

LiLLA viK, parkbanan med seasidekänsla, 
löper delvis på östersjöns strandbrink och 
bjuder på vackra naturupplevelser. 

Havsutsikten och den ypperliga kvaliten 
på banan  leder nästan alltid till en varak-
tig och djup förälskelse. Om våren skimrar 
skir äppelblom som i skördetid byts till ett 
färgsprakande skådespel.

DJUPADAL är EN öppen, vacker hedlands-
bana byggd på ren sandjord. Utsikten från 
högsta punkten är magnifik. vid klart väder 
ser du tvärs över Hanöbukten ända till  
Blekinge. Med inbjudande fairways och ut-

ÖSTERLENS GOLFKLUBB  
– kom hit och bli förälskad
På Österlens Golfklubb hittar du Lilla Vik och Djupadal – två fantastiska 
18-hålsbanor som ger dig stora upplevelser av både golf och natur i ett 
underbart landskap, oavsett årstid.

manande greenområden är Djupadal en 
storslagen golfupplevelse och spännande 
för alla golfspelare.

TAcK vArE KLUBBENS läge i Skåne och vid 
kusten erbjuds här golf på ordinarie greener 
praktiskt taget året runt. Många  väljer att 
tidigarelägga säsongstarten på klubben 
eller förlänga säsongen långt in på hösten. 

Här kommer du garanterat att njuta,  
gammal som ung, ensam, ett par eller ett 
helt gäng. österlens golfklubb och hela 
österlen visar upp sin bästa sida för att du 
ska få en fantastisk totalupplevelse.

Missa inte!
S:t Arild Golfklubb rankas årligen 
som en av de bästa av tidningen 
Golf Digest.

Antal hål 18 samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket se hemsidan
Husvagnsparkering   ja, 4 med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 70
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja

042-34 68 60
golf@starild.se
www.starild.se

S:t Arild Golfklubb 

Den vackra 18-hålsbanan på S:t Arild Golfklubb håller hög internationell 
standard och rankas årligen som en av de bästa av tidningen Golf Digest.

S:t Arild Golfklubb 
– allt du kan önska

S:T AriLD LiggEr inte långt från de välkända  
semesterorterna viken, Mölle, Skäret och 
Arild. Många trädholmar, skogsdungar och 
idylliska småsjöar utgör naturliga hinder i den 
vackra 18-hålsbanan. Här finns även en myck-
et inspirerande 9-håls par 3-bana, komplett 
med snabba greener, vattenhinder, bunkrar 
och trädholmar. Klubben har en avslappnad 
atmosfär på den gamla skånegården, med 
härlig uteservering och mat som lagas från 
grunden med fina råvaror och mycket kärlek. 

Här finns också en golfstore Flagship Store 
med generös butiksyta där du hittar det 
mesta och det bästa inom golfutrustning, 
inklusive mängder av läckra golfkläder och 
ett brett utbud av testklubbor.

i golfstore Studio finns avancerad launch 
monitor och all teknisk utrustning i kombina-
tion med klubbens Head Pro Therés Larssons 
grundliga kunskap. En perfekt miljö för 
lektioner, träning och utprovning av exakt 
rätt utrustning för ditt spel.

SKÅNE

Missa inte! 
Klubben vågar också påstå att 
man har ett av Sveriges bästa 
övningsområden där du kan slå och 
nöta i stort sett vilka slag som helst. 

Antal hål 18 samt 9 
 håls Pay and Play
Boende  ja, 10 dubbelrum 
 samt en lägenhet 
 för 7 personer  
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering och   
 öppet året runt
Kiosk ja, man passerar restaurangen  
 mellan 9:an och 10:an där   
 fikapaus kan tas
Golfbilar ja, 4
Golfshop ja

kansli 0411-53 32 33
hotell/restaurang 0411-53 36 40
info@abbekasgk.se
www.abbekasgk.se

Abbekås Golfklubb

SKÅNE

Längs väg 9, kustvägen mellan Ystad och Trelleborg i sydligaste Skåne, ligger Abbekås GK ungefär en bra drive från havet. 
Här spelas golf hela året tack vare det gynnsamma klimatet och ett optimalt sandunderlag för att släppa igenom regn. 
Oftast spelas det till ordinarie greener även mitt i vintern!

Abbekås Golfklubb – solsäkrast på skånska sydkusten!

ABBEKåS gK BiLDADES 1985 och alltså firade 
klubben förra året 30-årsjubileum, men ban-
an och anläggningen som den ser ut idag, 
stod klar 1991. Utöver 18-hålsbana finns också 
en 9-håls Pay and Play-bana samt en 6-håls 
Knattebana. Eftersom man också erbjuder 
boende på anläggningen, med 10 dubbelrum 
samt en lägenhet för 7 personer, så gästas 
klubben varje år av många junior och elitlag 
från Sverige och Danmark för träningsläger. 
Totalt kan cirka 30 personer hysas samtidigt. 

Självklart är också andra välkomna att bo på 
hotellet. Krögarna, som också driver hotel-
let, har satt samman ett attraktivt golfpaket

På Abbekås gK läggs mycket fokus på 
att arrangera attraktiva tävlingar tidigt på 
säsongen. Sedan tre år tillbaka går här en 
tävling som ingår i Nordea Future Tour, i år 
kallad ”Wake Up Skurup! Open”. Under året 
kommer klubben också att stå värd för en 
SgF Seniortour tävling i H 50 klassen samt en 
Skandia Tour riks tävling i september.
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STrAX UTANFör HäSSLEHOLM i norra 
Skåne ligger Skyrup golf & Hotell som på 
senare år verkligen har utvecklats till en 
komplett anläggning med golfbana, hotell 
och restaurang. Här får du en golf- och 
naturupplevelse på en och samma gång, 
och spelar på greener i mästerskapsklass. 

Skyrups golfbana tillhör en av Skånes  
vackraste golfbanor. golfbanan har en vackert  
skiftande karaktär som växlar mellan park, 
sjö och skog. Den ligger intill Finjasjön där 
ett par av hålen spelas utmed sjön och ger 
en härlig utsikt och inramning. övriga banan 
böljar fram i park- eller skogskaraktär och är 
en utmaning för alla typer av golfare. Det är 
en risk/reward-bana som lämpar sig väl för 
matchspel med många vattenhinder, strate-

Vid foten av Matterödsåsen och med utsikt över Finjasjön 
mitt i Snapphaneland ligger denna Skånska golfpärla.

giskt placerade för den bättre spelaren. För 
den lite mer oerfarna är det en behaglig 
runda med ruffar där du alltid hittar bollen 
och har god chans till ett bra resultat. 

Hål 14 är anläggningens signaturhål, som 
för övrigt är avbildat som S:et i klubbens 
logotyp. 

Boende och klubbhus ligger bara 50 me-
ter från första tee i fantastiska och historiska 
lokaler med anor från 1700-talet.

Hotellet har anor från 1400-talet, och 
miljön är en idyll med vacker natur och 
enastående utsikt över både golfbanan och 
Finjasön. 

Här kan du verkligen unna dig något 
speciellt och njuta av bra golf, god mat, fint 
boende och en bit svensk historia.

Skyrup Golf & hotell 
– med greener i mästerskapsklass

ArASLövS gOLFPAKET har snabbt etablerat  
sig som ett av Sveriges mest populära och 
riktar sig mot gäster med högt ställda 
förväntningar på golf, boende och mat. 

Norra banan är en skogs- och parkbana i 
vacker lövskog. Banan är ritad av den popu-
lära banarkitekten Sune Linde och är känd 
för sin höga kvalitet, sina snabba greener 
och avslutningshålet som marknadsförs 
som ”Sveriges häftigaste 18:e hål”. 

Södra banan har även den skogs- och 
parkkarraktär. Banan är ritad av Tomas ryd 
och är årligen spelplatsen för proffstävlingen 
Araslöv Open. 

Båda banorna erbjuder ett ”hektometer-
system” ett tee-markeringssystem där du 
själv väljer spellängd och svårighetsgrad. 
Utöver fullängdsbanorna finns fina tränings-
möjligheter på Araslövs 6-håls par-3 bana, 

Araslöv Golf & Resort 
– här börjar en fantastisk golfupplevelse!
Strax	norr	om	Kristianstad,	en	timme	från	Malmö	ligger	denna	vackra	36-hålsanläggning.

övningsgreenerna och rangen. Perfekt för 
inte minst träningsläger.

ingen glömmer maten på Araslöv. Här 
rekommenderas den förstklassiga restau-
rangen som verkligen ramar in verksam-
heten. restaurangen serverar allt från frukost 
till golfpaketets 3-rätters ”fine-dining” 
middag. i restaurangen möts du av en 
välkomnande, rofylld miljö med mat som 
fulländar dagen. Som synes ovan anordnas  
årligen flertalet bröllop där inte sällan 
golfen har ett finger med i spelet. 

Araslövs golfhotell har fin utsikt över  
Södra banan och Araslövssjön. Hotellrummen  
ligger alla på markplan med egen parkering 
och privat uteplats. golfkanalen finns givet-
vis i Tv-utbudet, och för de som vill ladda 
lite extra inför golfrundan rekommenderas 
ett dopp i boendets utomhus 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

Missa inte!
Avslutningshålet på Norra 
banan som marknadsförs som 
”Sveriges häftigaste 18:e hål”. 

Antal hål  42 varav 6 korthål
Boende   ja, se golfpaket nedan
Spa/Gym  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

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

Araslöv Golf & Resort

945

Missa inte!
Skyrup Golf & Hotell är kända för 
sina bra greener och det natursköna 
läget med Finjasjön mitt i banan. 
Med hotell på banan är detta en golfpärla dit 
många åker för ett uppskattat golfpaket.

Antal hål 18 samt en korthålsbana
Boende  ja, hotell på banan, mycket  
 attraktiva golfpaket 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med fullständiga 
 rättigheter
Halfway house ja, bemannat
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

 0451-531 11
info@skyrupsgk.se
www.skyrupsgk.se

Skyrup Golf & Hotell 
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… och inte bara vita sandstränder eller pittoreska gator, utan också en golfklubb 
– Kristianstads Golfklubb i Åhus – med två fantastiska 18-hålsbanor. Banorna är 
byggda på en bädd med 11 meter djup sand, vilket innebär att det aldrig blir vått 
eller lerigt. Du kan spela golf i Åhus året om, så länge det är snöfritt förstås.

Åhus – inte bara vodka …

DETTA FörSTOD MAN redan på 1920-talet. 
Därför anlade man den första golfbanan re-
dan då. Den kallas åhus östra och är rankad 
bland de 20 bästa banorna i Sverige av golf 
Digest 2015. Den andra – åhus västra – är 
bara 10 år gammal, men redan en beprövad 
mästerskapsbana. När du slår ut på 18:e hålet 
siktar du på kyrktornet i byn. Banorna ligger 
nämligen mitt i åhus. 

Förutom den höga kvaliteten på banor-
na är nog tillgänglighet nyckelordet när 
det gäller golf hos oss. Banorna är spelbara 
nästan hela året och med ordinarie greener 
så länge vädret tillåter. 

Utbudet av boende, utsökt mat och miljöer 
där du kan slappna av och diskutera dagens 
rond är stort, därför skräddarsyr Kristianstad 
gK ditt golfpaket efter just dina önskemål. 

Missa inte!
Åhus Östra är rankad bland 
de 20 bästa banorna i Sverige 
av Golf Digest 2015.

Antal hål 36
Boende  ja, stort utbud av golfpaket  
 på närliggande hotell 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Kristianstads Golfklubb

bLEKINGE

Missa inte!
Sölvesborgsveckan. 9-14 juli 
spelas Sölvesborgsveckan med 
fantastiskt roliga tävlingar.

Antal hål 18 samt 9
Boende  ja, välutrustade stugor 
Husvagnsparkering   ja, med el och grillplats
Spa/Gym ja, eluppvärmd badtunna   
 och gym
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0456-706 50
info@solvesborgsgk.se
www.solvesborgsgk.se

Sölvesborg Golfklubb 

SPELAr DU gOLF i Sölvesborg, spelar du inte 
bara på Sveriges 3:e bästa golfanläggning 
(agolf, 2015) och 29:e bästa bana (golf Digest,  
2015). Här får du också den bästa upplev-
elsen både före, under och efter golfrundan. 

Sölvesborgs golfklubb erbjuder 18 hål vid 
Sölvesborgsviken. golfbanan är charmig, lätt-
vandrad och lagom svårspelad. Barr- och 
lövträd kantar fairway och från de flesta hål 
ser du havet. Europas längsta gång och cykel-
bro på 756 meter över Sölvesborgsviken, bind-
er samman banan med centrala Sölvesborg.

Klubben har tillsammans med banarki-
tekt christian Lundin tagit fram en master-
plan för banan och inför säsongen 2015 
byggdes alla bunkrar om. På drivingrangen 
erbjuds en toppmodern träningsstudio med 
den senaste tekniken, nya mattor och bollar.

Missa inte!
Karlshamns Golfklubb ligger 
naturvackert vid den berömda  
Mörrumsån, cirka 12 kilometer 
från Karlshamn.

Antal hål 36 samt 5 korthål
Boende  ja,  samarbete finns med  de  
 flesta hotellen i kommunen
Husvagnsparkering   ja, med el och grillplats
Restaurang ja, med uteservering ?
Kiosk ja
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja

0454-50085
info@karlshamnsgk.com
www.karlshamnsgk.com

Karlshamns Golfklubb 

Carlskrona GK Sölvesborgs GK Karlshamns GK 

Att	spela	Degeberga-	Widtsköfles	banor	ska	vara	ett	sätt	att	
umgås på och njuta av de vackra omgivningarna – som i Skottland. 

Degeberga-Widtsköfle GK   
– så nära Skottland man kan komma i Sverige

gOLFENS vAggA STOD i Skottland, på en 
vindpinad strandhed längs Skottlands ost-
kust. Skottarna har kul på golfbanan, är inte 
så resultatorienterade och tar det inte så all-
varligt – ett arv som är viktigt att vårda. Det 
är den känslan Degeberga-Widtsköfle gK vill 
förmedla. Banarkitekten Tommy Nordström 
hämtade sin inspiration i golfens hemland 
när han designade Degeberga-Widtsköfles 
18-hålare i mitten av 80-talet. Den öppna 

hedlandsbanan innehåller många skotska 
karaktärsdrag med sina kullar, bunkrar och 
de hårda och undulerade greenerna. Med 
den sandrika jorden och ständigt närvarande 
vinden ger det en sann känsla av att befinna 
sig på en traditionell hedbana i Skottland. 

DWgK:s golfbana har en extra härlig 
karaktär om sommaren när tees och greener 
är gröna och fairways är gyllenbruna av sin 
solbränna. Korthålsbanan är en 9-håls par 3 

Missa inte!
Korthålsbanan är en 9-håls par 3- 
bana som håller väldigt hög klass.

Antal hål 18 samt 9 (90-160 meter)
Boende  ja, golfpaket och på klubben
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas 
Golfvagnar ja
Golfshop ja

044-35 50 35
info@dwgolfklubb.se
www.dwgolfklubb.se

Degeberga-Widtsköfle GK

bana som håller väldigt hög klass. 
Klubbens träningsmöjligheter tillhör  

landets bästa. Drivingrangen med en 
naturlig grästee ger dig bästa tänkbara 
verklighetskänsla i träningen. Möjligheter  
till närspelsträning och puttning ger själv-
förtroende. Tillsammans med Pro Peter och 
Måns har du alla möjligheter till att förbättra 
ditt spel. Avrunda med ett besök i restaurang- 
en till en god matbit eller något att dricka. 

cArLSKrONA gK LiggEr på Almö i den här-
liga, Blekingska skärgården. Utmärkande för 
banan är de hundratals vackra ekarna och 
den ständiga närvaron av hav och skärgård. 

rundan inleds på västra sidan av vägen 
som delar såväl banan som hela Almö i 
två delar. redan på trean sätts du på prov 
på ett av banans signaturhål. Tredje hålet, 
liksom det andra signaturhålet – det fem-
tonde, är två riktigt charmiga par-3 hål mot 
östersjön. Det sextonde hålet, som löper 
längs strandkanten hela vägen från tee till 
green, blev 2014 utsett till ett av Sveriges 
100 bästa golfhål.

Efter rundan kan du slå dig ner på den 
mysiga klubbhusterrassen, äta och dricka 
något gott och njuta av fantastisk utsikt 
över 18:e green ut mot vattnet. 

På KArLSHAMNS gOLFKLUBB erbjuds två 
fina banor i fantastisk natur, där varje hål är 
en härlig spelupplevelse. Med två banor är 
speltillgängligheten hög och du har lätt att 
hitta en speltid. Klubbens drivingrange har 12 
platser under tak, mattor ute och möjlighet 
att träna från gräs. Träningsanläggningen har 
även en 5-håls korthålsbana samt närspels-
område för pitch, chip och bunkerträning. 

Karlshamns golfklubb har en omtyckt 
restaurang som för året har ny krögare. Här 
erbjuds en populär buffélunch hela veckan 
och på uteserveringen har du utsikt över 
gamla banan.

2015 utsåg golfhäftets gäster klubben till 
tredje bästa klubb i Sverige!  Kommer du 
hit med husbil eller husvagn finns uppställ-
ningsplats.

Här ger vi dig tre av de åtta banorna som utgör Sveriges Golfkust. Klassiskt svenska banor av helt olika 
karaktär	som	ger	dig	både	omväxling	och	utmaning.		Alla	med	inslag	av	Blekinges	ekdungar	och	stenmurar.

blekinge – Sveriges golfkust 

Visste du att!
Carlskrona GK är Sveriges tredje 
äldsta klubb, bildad redan 1906. 
1955 hamnade verksamheten mitt 
ute i den vackra Blekingska skärgården på Almö.

Antal hål 18
Boende  ja 
Husvagnsparkering   ja, med el
Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0457-351 23
www.carlskronagk.com

Carlskrona Golfklubb 

CA
RLSKRONA

GOLFKLUB
B

Sölvesborgs Golfklubb. Karlshamns Golfklubb.Carlskrona Golfklubb.
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Ringenäs Golf & Konferenshotell

Missa inte!
Nytt för i år på Ringenäs är
Balance Golf-center – ett
träningscenter med en långsiktig
plan för att utveckla din golf.

Antal hål  27
Boende  ja
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

035-16 15 90
golf@ringenasgk.se
www.rigk.se

Ringenäs Golfbana

HALMSTAD gOLFKLUBB, Tylösand bildades 
1930 och består idag av 36 hål och har över 
3 200 medlemmar. Klubben har två banor, 
Norra och Södra banan. 

NOrrA BANAN är KäND som spelplatsen 
för de största mästerskapen. På senare tid 
kan nämnas 2007 års Solheim cup, som var 
en alldeles speciell upplevelse och innebar 
ett stort lyft för banorna. 

2011 genomfördes Europamästerskapen 
för amatörer på Norra banan, som prisades 
av spelare såväl som ledare för dess fina 
naturupplevelse och utmanande karaktär. 
2015 stod Norra banan värd för European 

På Halmstad Golfklubb hittar du allt du behöver för en fantastisk golfupplevelse 
– banor av toppklass, utsökt restaurang och en av Sveriges största on course-shopar.

Amatuer Team championship, och därmed 
fortsätter klubben sin tradition med stora 
mästerskap. 

SöDrA BANAN är ETT utmärkt komple-
ment och är av medlemmarna speciellt 
högt skattad. Flest ronder spelas faktiskt 
här och anses av många som en dold pärla. 

gOLFKLUBBEN HAr EN omtalad kö för 
medlemskap med ungefär 2 300 personer  
registrerade. Den förväntade kötiden är 
cirka 15 år och påvisar Halmstad golf-
klubbs starka attraktionskraft. Här finns 
också en stor juniorverksamhet med över 

300 ungdomar i träning varje år. 
På Halmstad golfklubb hittar du också 

en av Sveriges största on course-shopar 
med ett utbud som är svårt att matcha. 

restaurangen utsågs 2012, 2013, 2014 
och 2015 till ”årets golfkrog” och serverar  
den bästa maten som går att finna på 
Sveriges golfklubbar. 

HALLAND

riNgENäS är EN komplett anläggning med 
golfbana, hotell, restaurang, konferens och 
padeltennis. Här finns en toppmodern 
studio och Balance golf-center där du kan 
utveckla ditt golfspel.

BANAN är TrEvLig för den vanliga golfaren 
men samtidigt spännande för låghandi-
caparen, där det erbjuds birdiechanser 
med jämna mellanrum. Både spelare med 
lågt och högt handicap trivs här. Spelar du 
strategiskt brukar det betala sig.

Banan har tre 9-hålsslingor – Seaside, 
Links och Hills. Som namnen avslöjar har 
de olika karaktär vilket gör banan omväx-
lande. Samtliga slingor börjar och slutar vid 
klubbhuset.

Klubben har under åren fått fram många 
landslagsspelare. 2015 vann ringenäs damer 
lag-SM, vilket var en stor framgång.

Ringenäs 
– golfbana, hotell och restaurang 
med fantastisk utsikt
Ringenäs Golfbana är otroligt vacker med sin utsikt över havet. 
Från 21 av 27 hål och från samtliga hotellrum har du havet i blickfånget. 

HALLAND

Ringenäs Golf 
& Konferens- 
Hotell
FråN DET MODErNA hotellet har du bara 
50 meter till närmaste green.

Hotellet ligger vackert mitt på golf-
banan med utsikt över havet. Alla rum har 
balkong eller terrass. Frukost, lunch och 
middag serveras i den mysiga restaurangen, 
som även har en uteservering med utsikt 
över vattnet vid hål 9. För den som vill ta 
ett bad ligger stranden bara cirka 500 från 
hotellet.

vill du kombinera golf och konferens 
har du hittat den optimala lösningen med 
ringenäs konferensanläggning som ligger 
i klubbhuset.

Golfpaketet HIO 2016 innehåller:
Logi, frukost och 2 greenfee för 18 hål, 2-rätters 
middag, fri hyrvagn, rangebollar och ett startkit 
med bland annat banguide ingår.
Du kan även komplettera med padeltennis eller 
konferens.
Pris: 1 595 kronor per person/natt i dubbelrum 
med ankomst en söndag.
Enkelrumstillägg 300 kronor per person.

Missa inte!
2015 utsågs Halmstad
Golfklubb till ”Sweden´s Best
Golf Course” av World Golf Awards.

Antal hål  36
Boende   ja, Hotel Tylösand
Spa/Gym  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 12
Golfvagnar ja, 100
Golfshop  ja
Studio  ja

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

Halmstad Golfklubb

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfpärla 
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Om du söker en klassisk golfupplevelse i modern tappning, som tar dig 
bort från vardagen till en välkommande och vacker miljö, missa då inte 
ett besök på Laholms GK.

Laholms Golfklubb 
– två klassiska parkbanor i södra Halland 

LAHOLMS gOLFKLUBB HAr två banor, val-
len och Stegan. 18-hålsbanan vallen, är en 
klassisk parkbana vackert inbäddad i löv-
skog runt Smedjeån som slingrar sig genom 
banan. 9-hålsbanan Stegan gränsar vackert 
till Stegasjön. Den påminner om vallen med 
sin parkkaraktär men är något mer kuperad  

och har vatten i spel vid åtta av de ondulerade 
greenerna, vilket gör den till en utmaning för 
såväl elitspelare som medelgolfare. 

Utöver två mycket bra banor i toppskick 
har Laholms gK en av Sveriges största 
on course-shopar, ett komplett övnings-
område med chip-, pitch-, bunker- och 

Missa inte!
Laholms GK har en toppmodern 
studio för dig som vill träna och 
utveckla ditt golfspel.
Latitud: 56.43614
Longitud: 13.11832

Antal hål  27
Boende   ja, flera samarbetspartners
Husvagnsparkering  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0430-306 01 
kansli@laholmsgk.se
www.laholmsgk.se

Laholms Golfklubb

puttningsgreener samt en stor drivingrange. 
Här finns även en supermodern tränings-
studio, för den som vill utveckla sitt golfspel. 

Besök gärna klubbens restaurang, som 
drivs i egen regi och serverar god svensk 
husmanskost. i anslutning till klubbhuset 
finns parkering för husbilar och husvagnar. 

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

Falkenbergs Golfklubb  
– trivsel i park- och skogsmiljö 

MED SiNA 27 HåL uppdelade på en 18-håls-
bana och en 9-hålsbana vill Falkenbergs gK 
ge dig en härlig och utmanande golfupp-
levelse i skön miljö. inom klubbhusområdet 
finns drivingrange och fina övningsområden 
med en 5-håls teknikbana. 

Före och efter ronden kan du fika eller 
äta i restaurangen med utsikt över banan. 

Under ronden finns ett ”halfway-house” 
efter 9 hål.

Du kan också besöka den välutrustade 
shopen som drivs av Active golf på anlägg-
ningen för köp av det senaste inom utrust-
ning. Hos Active golf kan du även beställa 
träning av välutbildade tränare. 

Med endast fem kilometer till Falkenbergs 

Missa inte!
Att bada på Skrea Strand när du 
är i Falkenberg och spelar golf.

Antal hål  27
Boende   ja, klubben samarbetar med  
  flera hotell i Falkenberg  
Restaurang ja, med utsikt över banan
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar ja, cirka 30
Golfshop  ja

0346-502 87
info@falkenbergsgolfklubb.com
www.falkenbergsgolfklubb.se

Falkenbergs Golfklubb  

centrum eller Skrea Strand är det lätt att ta 
sig till banan från det boende du väljer. De 
hotell klubben samarbetar med hittar du på 
Falkenbergs golfklubbs hemsida. Här kan 
du boka både boende och golftid. Ska du 
endast boka tid kan du göra detta genom 
att ringa klubben eller boka direkt via Min 
golf, 21 dagar före speldagen.

gOLFBANAN På HAvErDALS gK har seaside-
karaktär och ligger på ett underlag av sand-
jord, som ger en lång golfsäsong i utmärkt 
skick. Det flacka markområdet gör att 
promenaden är behaglig och avslappnande. 
vinden är alltid en faktor att räkna med på 
de omväxlande långa och korta hålen. 
Avslutningen i den vackra skogsmiljön med 
majestätiska tallar är spännande och rolig.

I	maj	är	Haverdals	Golfklubb	stolta	arrangörer	av	”PGA	Halmstad	
Ladies	Open”,	en	deltävling	på	Let	Access	Series	och	Nordea	Tour.

Haverdals Golfklubb 
– härlig klubbkänsla med gemenskap och glädje 

Missa inte!
Spana in Haverdals Golfklubbs 
Facebook-sida för de senaste 
nyheterna.

Antal hål  18
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

035-14 49 90
info@haverdalsgk.se
www.haverdalsgk.se

Haverdals Golfklubb

Här finns utmärkta träningsmöjligheter 
med stor range, korthålsbana, djungelbana 
och ett övningsområde för egna bollar.

Klubbens shop och träningsverksam-
het drivs av Halmstad golfakademi. Anders  
israelsson och Fredrik Wetterstrand är enligt 
golf Digest två av Sveriges 25 bästa instruk-
törer, samt Olle Karlsson som har mångårig 
erfarenhet från spel på Europatouren. 

Haverdals golfkrog erbjuder utöver 
servering av god mat i klubbhuset även 
olika arrangemang. i juli varje år lockar 
den populära Haverdalsveckan, med många 
gäster som kommer tillbaka år efter år.

Haverdals golfklubb är medlem i Svenska 
golfförbundet sedan 1989 och banan är  
ursprungligen ritad av Anders Amilon. Nu 
anlitas christian Lundin som banarkitekt.

HALLAND

Missa inte!
Skogaby GK är en varierad upp-
levelse i ett omvittnat gott skick. 
Den brukar kallas för en ”dold pärla”. 
Golfpaket finns från 895 kronor och uppåt! 

Antal hål 18
Boende  ja, 6 fullt utrustade lägenheter  
 med plats för 24 personer 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja 
Golfshop ja

0430-601 90
info@skogabygk.se
www.skogabygk.se

Skogaby Golfklubb 

Skogaby golfklubbs bana är välskött och har 18 hål med ondulerade greener.

Skogaby Golfklubb 
– mellan Halmstad och Laholm

iNSPräNgD i SvErigES kanske bästa golf-
region ligger Skogaby gK, en varierad upp-
levelse i ett omvittnat gott skick. Den brukar 
kallas för en ”dold pärla”. Skogaby golfbana är 
medelsvår och erbjuder en skön promenad 
i parkmiljö. gångavstånden mellan greener  
och nästa tee är minimala.

Skogaby golflägenheter, med ett natur- 

skönt läge med utsikt över golfbanan, består 
av sex lägenheter med bäddar för fyra per-
soner i varje lägenhet. i lägenheterna finns 
dusch, toalett, ett sovrum med två enkel-
sängar samt ett allrum med pentry och 
bäddsoffa. Pentryt är utrustat med kylskåp, 
mikrovågsugn och kaffekokare. Det finns 
tillgång till glas, porslin och bestick samt 

Tv, Wi-Fi. varje lägenhet har dessutom möb- 
lerad altan, med utsikt över banan.

Till första tee har du cirka 100 meter, du 
bor granne med klubbhuset, restaurangen, 
golfshopen och övningsområdet. i restau-
rangen serveras frukost, lunch och middag. 
Parkering för husbil och husvagn erbjuds 
också till billig dygnshyra där även el ingår. 

Laholm  
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I Kungsbacka shoppar du på hög nivå. Innerstaden bjuder på handel i charmig sekelskiftsmiljö. Köpcentrumet 
Kungsmässan har nästan 100 butiker under samma tak. Vill du fynda på en riktig outlet är det Freeport som 
gäller. Kungsbacka är också känt för sina många golfbanor som erbjuder stor variation. Vallda påminner om 
skotska linksbanor och har etablerat sig bland Sveriges tio högst rankade banor. Allra mest variation erbjuder 
Kungsbacka GK och där har många stjärnor med Fredrik Jacobson i spetsen fostrats. Passa också på att njuta 
av bad från kala klippor och härliga sandstränder längs Hallands norra kuststräcka.

Vallda Golf & Country Club.

Vallda G&CC
vALLDA HAr 18 NyByggDA hål i skotsk stil. 
Bakom designen står British Open-arkitekten 
Martin Hawtree, erkänd för sina karak-
täristiska bunkrar och böljande greenom-
råden. Du kommer att mötas av en bana 
som utmanar ditt strategiska spelsinne. 

Här utlovas en golfupplevelse som du 
normalt bara kan hitta på de brittiska öarna.

Fler och fler greenfeespelare vallfärdar 
till vallda för varje år. även de svenska golf-
tidningarna har uppmärksammat nykom-
lingen. golf Digest rankar varje år Sveriges 
50 bästa banor och i den senaste rankingen 
har vallda avancerat till sjunde plats. Tid-
ningen Svensk golf har utsett Sveriges 100 
bästa golfhål. De 18 bästa har ingen in-
bördes ordning och där finns valldas hål 13 
med. 

väl framme i klubbhuset serverar Lyxells 
mat att njuta av. Krogen har tidigare lång 
erfarenhet, alltifrån lunchkrogar till finkrog  
i centrala göteborg. Där lyckades de erhålla 
en stjärna i guide Michelin och få guld-
medalj från gastronomiska Akademin.

Missa inte!
Krogen Lyxells som tidigare 
var finkrog i Göteborg med en 
stjärna i Guide Michelin och en 
guldmedalj från Gastronomiska 
Akademin.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket bland annat på  
 Best Western Hotell Halland 
Husvagnsparkering   ja, med el
Padeltennis/Tennis ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, förboka
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Vallda G&CC

Kungsbacka
– golf, shopping och salta bad

För Dig SOM viLL SPELA i en avslappnad 
miljö med familjär atmosfär är gräppås 
golfklubb det rätta valet. 

Klubben ligger 30 kilometer söder om 
göteborg och sju kilometer väster om Kungs-
backa, mitt på Onsalahalvön. gräppås 
golfklubb som bildades 1991 erbjuder en 
18-hålsbana som är belägen i en naturskön 
miljö. vacker skog och inslag av ek ger en 
fin inramning åt banan som har en spän-
nande och varierad layout, där den mest  
taktiske golfaren ofta slutar som vinnare.

Den attraktiva slopade 9-hålsbanan 

Missa inte!
Efter avslutad golfrunda har du 
möjlighet att träna golf på de 
fantastiska träningsområdena eller 
äta och dricka gott i restaurangen, 
allt inom 100 meter.

Antal hål 18 samt 9
Boende ja, golfpaket på Pensionat   
 Strandkullen och Best   
 Western Hotell Halland 
Husvagnsparkering ja, med el
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas, läkarintyg krävs
Golfvagnar  ja, begränsat antal
Golfshop  ja, med servicesortiment
Studio  ja

0300-285 55
info@grappasgk.se
www.grappasgk.se

Gräppås Golfklubb

Gräppås Golfklubb
spelar du på cirka en timme och ingen för-
bokning krävs, då bollränna används. För 
gäster som vill prova på att spela golf erbjuds 
Pay and Play på denna bana. 

Kommer du med husbil/husvagn så finns 
platser med el. Efter avslutad golfrunda har 
du möjlighet att träna golf på våra fantas-
tiska träningsområden eller äta och dricka 
gott i restaurangen, allt inom 100 meter.

vill du bo på hotell så erbjuder gräppås 
golfklubb golfpaket i samarbete med flera 
boendeanläggningar.

Shopping, bad 
och natur
EN rESA TiLL KUNgSBAcKA är så mycket 
mer än bara golf. Kungsbacka och är en 
av västsveriges största handelsplatser. Det 
genuina och traditionella lever fortfarande 
kvar sida vid sida med de nya och moderna 
shoppingcentren.

Kungsmässan är flerfaldigt belönat som 
Sveriges trivsammaste köpcenter. På Free-
port du hittar du välkända varumärken till 
fyndpriser. innerstaden bjuder på pittoresk 
och mysig atmosfär med caféer, restau-
ranger och butiker.

Kungsbacka har fantastisk natur på nära 
håll – allt från trolska skogar till vidsträck-
ta ljunghedar och öppet hav. Längst i norr 
lockar mjuka klippor och i söder barnvän-
liga sandstränder. 
www.visitkungsbacka.se >>>
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Gräppås Golfklubb.

HALLAND
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KUNgSBAcKA är DEN äLDSTA av de sju 
banorna som finns i kommunen och har 
under de senaste 45 åren stått värd för 
många tävlingar av hög klass. Senast var det 

Missa inte!
Kungsbacka har under de
senaste 45 åren stått värd för
många tävlingar av hög klass.
Senast var det Nordea Tour Championship 2012.

Antal hål 27 samt 9 korthål
Boende  ja, golfpaket på Best Western  
 Hotell Halland och   
 Pensionat Strandkullen
Husvagnsparkering  ja
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja, 60
Golfshop ja
Studio ja

031-93 81 81 
kansli@kungsbackagk.se
www.kungsbackagk.se

Kungsbacka GK

Nordea Tour championship 2012 hosted by 
Fredrik Jacobson.

Klubben har genom årens lopp fostrat 
många av våra förnämsta golfare, såsom 
Fredrik Jacobson, Sophie gustafson och 
Johan Edfors, men även många kommande 
stjärnor har Kungsbacka gK som spelplats.

Smarholmens badplats i Kungsbacka.

Kungsbacka GK Kungsbacka gK har 27 hål plus 9 korthål och 
en runda på 18-hålsbanan är garanterat en 
av de mest variationsrika du överhuvudtaget 
kan hitta i Europa. åtta hål har parkkaraktär, 
sex hål har seasidekaraktär och fyra hål 
spelas bland skog och berg. Anläggningen 
förfogar även över en 9 hålsslinga (par 36) 

HALLAND

Best Western Hotell Halland

Best Western
Hotell Halland

Golfpaket Vallda G&CC, Kungsbacka GK 
och Forsgårdens GK
1 övernattning & 1 greenfee 1 250 kronor.
1 övernattning & 2 greenfee 1 750 kronor.
2 övernattningar & 3 greenfee 3 000 kronor

Golfpaket Gräppås GK och Sjögärde GK
1 övernattning & 1 greenfee 1 100 kronor.
1 övernattning & 2 greenfee 1 450 kronor.
2 övernattningar & 3 greenfee 2 550 kronor.

I samtliga paket gäller del i dubbelrum och 
frukost ingår.
Det finns också kombinationspaket och tillägg.
Se www.hotellhalland.se och klicka på Golf i 
Kungsbacka.

0300-775 30
info@hotellhalland.se
www.hotellhalland.se

i KUNgSBAcKA, ENDAST 25 minuter från 
göteborg, finner du det trestjärniga 
familjeägda hotellet Best Western Hotell 
Halland.

Hotellet har perfekt läge i Kungsbackas 
charmiga innerstad och de kan erbjuda  
golfpaket som kan bokas en eller flera nätter 
och med en eller flera greenfee inkluderat. 
golfpaketen skräddarsys utifrån längd på 
vistelse, val av banor och antal rundor.

i golfpaketet ingår alltid Best Breakfast 
by Tina Nordström, fri wifi, tillgång till  
bastu och fri parkering utanför hotellet.

golfpaket kan bokas även om inte båda i 
dubbelrummet vill spela golf. 

Bokar du golfpaket på Hotell Halland har 
du förutom suverän golf, tillgång till shop-
ping i världsklass.

Pensionat 
Strandkullen

Golfpaket på Strandkullen
– En greenfee på Gräppås GK
– Del i dubbelrum 
– Kvällens 3-rättersmiddag
– Strandkullens personliga frukost
Pris per person 1 250 kronor.

0300-625 69
info@pensionatstrandkullen.se
www.pensionatstrandkullen.se

Pensionat Strandkullen

MELLAN NATUrLigA skogsdungar och vatten- 
hinder sträcker golfbanan ut sig i vår allra 
bästa svenska natur. Sjögärde ligger mitt 
mellan Kungsbacka och varberg, en verklig 
pärla som fortfarande är en hemlighet för 
många golfspelare. 

redan vid parkeringen möts du av en 
puttinggreen framför entrén till ett mäktigt 
klubbhus. Utsikten från klubbhuset är mag-
nifik. Du ser 12 av de 18 hålen från terrassen.

roligare golf är ett begrepp som genom-
syrar hela klubben. glädje på banan ger fler 
medlemmar, återkommande gäster och bra 
resultat. Sjögärde är således ingen mäster-
skapsbana utan en bana som ger golfspel-
aren en maximal spelupplevelse. 

Naturen runt Sjögärde bidrar också till 
en rogivande upplevelse!
0340-65 78 65, www.sjogarde.se.

Sjögärde GK

med park- och skogskaraktär, samt en 9 håls 
korthålsbana, en drivingrange med ett av 
Sveriges största gräsutslag (150 meter långt). 
En stor och välsorterad golfshop sköts av Per 
Nellbeck som varit klubbens pro i många år.

Kungsbacka gK är variationen du aldrig 
tröttnar på!

På ONSALAHALvöN, strax söder om göte-
borg hittar ni Strandkullen, 10 minuters 
promenad till salta bad och sex kilometer 
till närmsta tee. 

Strandkullen är ett charmigt ställe med 32 
bäddar fördelat på 12 nyrenoverade rum och 
ett fristående hus med upp till åtta bäddar. 
Utsikten över Kungsbackafjorden är vacker 
från både restaurang och innergård där 
middagar och frukost serveras. 

Kungsbacka Golfklubb.

Sjögärde Golfklubb.

HALLAND
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HiLLS gOLF & SPOrTS cLUB, som ligger  
vackert i en avskild dal gränsande till  
Sandsjöbacka naturreservat nära göteborgs 
centrum, ger dig en golfupplevelse att min-
nas. Banan är ursprungligen en skapelse av 
de erkända arkitekterna Arthur Hills och 
Steve Forrest. Delägaren och proffsgolfar-
en Johan Edfors, har med varsam hand 
förädlat och nyskapat nio av banans 18 hål 
och banan nyinvigdes därför i juni 2014. 

Hills har fått beröm, dels för sin 
avancerade och nytänkande bandesign, 
dels för detaljarbetet. Många som spelar  
Hills säger att ”ju mer du vågar, desto större 

Vackert	belägen,	strax	utanför	Göteborg,	ligger	Hills	Golf	&	Sports	Club.	
Banan, som sedan många år rankas som en av Sveriges bästa, bjuder på 
en golf- och naturupplevelse av högsta klass. Hills karakteriseras av breda, 
böljande fairways och väl placerade bunkrar, ofta med flera sätt att spela 
in mot greenområdena. 

blir belöningen”, andra kallar det för ”risk 
and reward”. Beroende på vilken tee du 
väljer att spela ifrån, upplevs banan som om-
växlande och att den presenterar sig i väldigt 
olika skepnader med olika utmaningar.

Hills har Sveriges största golfbilspark 
med total 60 bilar. Klubben har också en 
mycket omtyckt restaurang som nyinvig-
des inför säsong 2016; Hills gastronomiska 
vardagsrum. 

Ett etablerat samarbete med Elite Plaza 
Hotel och Elite Park Avenue Hotel erbjuder 
ett förmånligt hotellpaket inklusive spel på 
Hills golf & Sports club. 

Hills Golf & 
Sports Club
– presenterar sig som Sveriges 
bästa golfupplevelse

GöTEbORG

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

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket i samarbete med  
 Elite Plaza Hotel och Elite   
 Park Avenue Hotel 
Spa/Gym ja
Restaurang ja, nyinvigd för säsongen 2016
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja 
Golfshop ja

031-727 15 00
info@hillsgolfclub.se
www.hillsgolfclub.se

Instagram #hillsgolf
Facebook Hills Golf

Hills Golf & Sports Club

elite hotels golfpaket 

på prisbelönta Hills Golf & SC
Upplev golf utöver det vanliga på en av Sveriges bästa banor Hills Golf & SC. Vi lovar dig 

en spelupplevelse att minnas. Sov sedan gott på något av våra två hotell i Göteborg. På Elite 
Park Avenue Hotel bor ni bekvämt i moderna rum mitt på paradgatan Avenyn med hela 

stadens nöjesliv utanför dörren. På femstjärniga Elite Plaza Hotel bor ni lyxigt och 
bekvämt i en palatsliknande byggnad från 1800-talet.

Pris från 1595:- p.p.
med del i superior dubbelrum alt. enkelrum samt greenfee på Hills Golf & SC. 

I priset ingår även del i golfbil, frukost, gratis WiFi, en värdecheck till The Bishops Arms 
samt vattenflaska och frukt på rummet.

Boka på www.elite.se/golf eller 031-727 10 18.
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MED SiTT LägE intill havet, i hjärtat av  
Bohuslän, är Lyckorna en sann golf- och 
skönhetsupplevelse. Med några utmanande 
hål är den anrika park-/seasidebanan ganska 
svår för elitspelaren – men snäll mot medel-
golfaren med sina breda fairways. 

Lyckorna ritades av Anders Amilon 1967 
och ligger i ett vackert landskap med stora 
ekar och naturliga vattendrag. Hål sju räknar 
de flesta som Lyckornas signaturhål, här 
öppnar banan sig mot dalgången och tee 
ligger högt ovanför hålets fairway. Största 
utmaningen är utan tvekan hål tolv, en av 
golfsveriges tuffaste par treor!

KLUBBEN STOD 2013 värd för kvalet till  
Europatourtävlingen Nordea Masters och 
arrangerade även den internationella junior-
tävlingen Skandia Junior Open. Lyckorna 
golfklubb utsågs av Svenska golfförbundet 
till årets Tävlingsarrangör samma år.

golfrestaurangen har fullständiga rättig- 

Lyckorna – ett minne för livet
Besök den klassiska kurorten Lyckorna, stanna ett par dagar för att komma 
ner i varv och njut av de fina omgivningarna. Spela en golfrunda på Lyckorna 
Golfklubb, en välrenommerad parkbana med hänförande havsutsikt.

heter och en stor uteservering med fantas-
tisk utsikt över golfbanan och havet. vill man 
lyxa till det med en gourmetmiddag ligger 
villa Sjötorp, en restaurang som är repre-
senterad i White guide såväl som i Sveriges 
Bästa Bord, granne med golfklubben.

EN äKTA OcH gENUiN upplevelse får ni till-
sammans med Musselbaren och M/S Märta. 
Följ med på en musselexpedition som tar 
er ut i skärgården och innerfjorden mellan 
fastlandet och Orust. Ni gör ett strandhugg 
för att tillaga och njuta av blåmusslan, en av 
havets allra bästa delikatesser.

Lyckorna är en minidestination med en 
välkomnande atmosfär. Kom över dagen 
eller stanna längre, i det omkringliggande 
området finns aktiviteter som passar alla 
och den bohusländska naturen är alltid när-
varande. Hotell och vandrarhem som har  
samarbete med golfklubben hittar du också 
på hemsidan.

bOHUSLÄN

Marcus Kinhult med inspel mot 18:e green på Lyckorna.

Hitta hit!
Lyckorna ligger i Ljungskile,
40 minuter från Göteborg längs
E6. Från Oslo tar bilresan knappt
tre timmar.

Antal hål  18 samt korthålsbana,
  Pay and Play, och fullängd  
  drivingrange
Boende  ja, hotellpaket erbjuds med  
  flera närliggande anläggningar
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang  ja, med rättigheter och stor  
  uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop  ja

0522-201 76
info@lyckornagk.se
www.lyckornagk.se

Lyckorna Golfklubb

Optical Excellence Since 1917 www.nikon.se/so/golf

Förbättra ditt spel - med Nikon.

Nikon COOLSHOT är din perfekta följeslagare på golfrundan. 
Med en  enkel knapptryckning mäter du snabbt avståndet till 
flaggan,  bunkerkanten eller vattenhindret. COOLSHOT mäter 
upp till 550 m, och 6x förstoring  tillsammans med det breda 
synfältet och den kontinuerliga mätningen gör att du enkelt 
mäter flera avstånd i följd. 

Inga fler gissningar. Mycket roligare.

IS NOW?

HOW

14165_NIK_ANZ_Golf_Unten_LE_CS_20_Prod_Golf_210x270mm_4c_SE.indd   1 10.02.16   16:36

Villa Sjötorp.
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I Södra Bohuslän, 15 minuter från sommarens största metropol Marstrand, 
ligger Lycke Golf & Country Club. Banan fyllde 10 år i augusti 2015 men trots 
sin ringa ålder har den redan stått värd för Damernas Europatour. Lycke är en 
18-håls, variationsrik seaside-parkbana i ett avkopplande kulturlandskap. 

Lycke Golf & Country Club 
– naturskön mästerskapsbana i Södra Bohuslän

Här ErBJUDS gOLFArEN stora, snabba och 
måttligt ondulerade USgA-krypvensgreener. 
Banan, och framförallt greenerna, är av 
mycket hög kvalitet och uppskattas högt 
av både gäster och medlemmar. Banan är 
designad bland annat av en av Sveriges 
största golfstjänor genom tiderna, Helen 
Alfredsson, som senast 2007 var kapten 
för Europas Solheim cup-lag. Helen har 
bidragit med ett kvinnligt perspektiv som 
gör att Lycke är en bana lika rolig att spela 
för damer som för herrar. 

Läget nära havet innebär fler soltimmar 
och mindre regn. Dessutom blir vinden en 
faktor att bemästra – precis som det ska 
vara på en kustbana.

Ta en paus från vardagen och unna dig 
några härliga dagar på Tofta Herrgård med 
anor från 1700-talet! Endast 35 minuter från 
storstaden göteborg erbjuds här olika bo-
endepaket och weekendpaket året om. Njut 
av fantastisk golf, underbar natur och mat 
i toppklass i herrgårdens vackra matsalar. 
Här har du även gångavstånd till första tee.

För dig som kommer med husbil- eller 
vagn erbjuds åtta nya ställplatser till 2016 
med tillgång till el, toalett, dusch och bastu. 
varför inte avnjuta en fin golfrunda med 
något gott att dricka på denna moderna 
golfanläggnings terrass med utsikt över 18:e 
green. Lycke golf & country club erbjuder 
en golfupplevelse i världsklass!

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

Missa inte!
Banan är designad av en av 
Sveriges största golfstjärnor 
genom tiderna, Helen Alfredsson.

Antal hål 18
Boende  ja, se nedan
Husvagnsparkering  ja, 8 platser till 2016 med   
 tillgång till el, toalett, dusch  
 och bastu
Restaurang ja, med rättigheter och 
 stor uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 30
Golfshop ja, en liten

0303-625 72
reception@lyckegc.se
www.lyckegc.se

Lycke G&CC

bOHUSLÄN bOHUSLÄN

NärHETEN TiLL väSTErHAvET och det 
varma vattnet ger möjligheter till en lång 
golfsäsong. 

Under tidig vår och sen höst har banan 
spelkvaliteter som inte många andra banor 
kan erbjuda. Här hittar du en vacker bana som 

passar alla spelare med såväl lågt som högt 
hcp och samtidigt är utmanande för alla kate-
gorier!

i klubbhuset som byggdes 1990 finns 
en välsorterad golfshop och trevlig golf-
restaurang med utsikt över Evert Taubes 

Orust Golfklubb är en seasidebana med linkskaraktär på västra Orust vid Malö Strömmar. Här erbjuds  havsutsikt från 
nästan alla hål. Banan har en fantastisk, varierande miljö med 4:ans tee och 8:ans green nästan nere vid strandkanten. 

Visste du att!
Svensk Golf utnämnde år 2014
hål 2 till ett av Sveriges bästa
golfhål.

Antal hål 18
Boende  ja, olika golfpaket erbjuds
Båtplats ja, 6
Restaurang  ja, utsikt över Malö
  Strömmar
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja

0304-531 70
info@orustgk.se
www.orustgk.se

Orust Golfklubb

Orust Golfklubb 
– banan vid Malö Strömmar

besjungna Malö Strömmar.
1984 byggdes de första nio hålen och 

banan öppnades formellt för spel den 15 
juni 1985. Svensk golf utnämnde år 2014 
hål 2 till ett av Sveriges bästa golfhål, med 
utsikt över Björnsundsfjorden.

gOLFBANAN är BELägEN mitt på Tjörn och 
från klubben är det nära till kustsamhällen, 
sevärdheter, restauranger och salta bad. 

Tjörns golfklubbs vackra bana mitt på 
Tjörn inbjuder till rundor med lagom ut-
maning för alla kategorier. Det är en 18-håls 
skogs- och parkbana med varierad terräng.  

Tjörns Golfklubb erbjuder en bana som är vacker på utsidan, 
spelas på insidan och går i berg och dalar.

Tjörns Golfklubb 
– mitt på Tjörn

Det kuperade bohuslänska landskapet 
bjuder på spännande och ibland tekniskt 
krävande hål. Den taktiske spelaren belönas 
oftast mer än den långtslående. Banan bru-
kar ofta kunna öppna tidigt på säsongen, 
eftersom det omgivande vattnet hjälper till 
att ordna milt vårväder och fina greener.

vackra vyer med både bondlandskap, 
skog och hav dyker upp längs banan. glöm 
inte att stanna till och njuta av utsikten när 
du puttat i bollen på 16:e hålet.

Tjörns golfklubb har idag cirka 1 750 
medlemmar och är störst i Bohuslän i antal 
medlemmar. Klubben präglas av gemytlig 
atmosfär och har cirka 6 500 gästspelare 
varje år.

Missa inte!
Det vackra och varierande 
landskapet och den fantastiska 
utsikten.

Antal hål 18
Boende  ja, flera olika golfpaket   
 erbjuds
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, en väldigt omtyckt lunch- 
 restaurang
Kiosk ja, efter 9 hål
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Tjörns Golfklubb



5554

Boka ett golfpaket med en övernattning 
• En greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK och Torreby GK
• Logi i trevliga dubbelrum med kabel-TV, dusch och wc
• Middag i vår mysiga restaurang samt stor frukost
• Tillgång till bastu & relaxrum
• Vårt kök står öppet 06.00-24.00, öl & vinrättigheter

www.rasta.se/haby.htm   •   Tel 0524-232 10

SOTENäS gOLFKLUBB är en pärla för golf-
spelare. Här finns en 27-hålsbana i toppklass 
som ger tillfälle till såväl golf- som natur-
upplevelser då banan ligger granne med de 
bohusländska klipporna vid västerhavet.

2011 hade klubben sin största tävling 
hittills. 140 av Sveriges bästa spelare i klass 
H45 Deltog. H45 innebär att man under året 
ska vara minst 45 år gammal. Den feedback 
spelarna lämnade efter avslutade tävling-
ar gav lysande betyg till såväl banan som  
arrangemangen.

Den välförsedda shopen lockar med ett 
rikt urval av kvalitetsprodukter. inte minst 
inomhusstudion med sin avancerade data-
utrustning är värd ett besök för den som vill 
finslipa swingen eller puttningen.

TOrrEBy gOLFKLUBB är Bohusläns äldsta  

Golf på Sotenäset 
och Torreby 
– så mycket mer än en golfupplevelse
Torreby GK och Sotenäs GK ligger drygt två timmar längs E6 söderut från Oslo. 
Här	erbjuds	du	en	oförglömlig	golfupplevelse	kryddad	med	det	lilla	extra.	

golfbana, belägen i en engelskinspirerad  
slottspark med storslagen utsikt över 
Sveriges djupaste fjord, gullmarsfjorden.

Här erbjuds inte bara spel på en ut-
manande 18-hålsbana utan det finns även 
en övningsbana för nybörjare och för dem 
som vill träna sitt närspel. 

i närheten av klubbhuset ligger en väl-
skött drivingrange med belysning för att 
förlänga träningskvällar och din golfsäsong. 
vill du svalka dig efter golfrundan lockar 
salta bad bara några hundra meter från 
treans green. För långväga gäster erbjuds 
även golfpaket med övernattning på slottet. 

Torreby slott byggdes av den norske 
grosshandlaren Niels georg Sörensen 1887. 
Familjen hade många kända gäster på 
besök, bland annat de svenska prinsarna, 
greta garbo och Monacos kungafamilj. 

från 
795 kr per 

person i 
dubbelrum!

Torreby Golfklubb

Missa inte!
Den avancerade inomhusstudion.

Antal hål 18
Husvagnsparkering   ja, med el 
Restaurang ja 
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0523-523 02
info@sotenasgolf.se
www.sotenasgolf. se

Sotenäs Golfklubb

Missa inte!
Salta bad nästan vid treans green.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med 
 uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 11
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0524-285 30
kansliet@torrebygk.se
www.torrebygk.se

bOHUSLÄNbOHUSLÄN

i EN SvårFOrcErAD TErräNg – både i 
form av komplicerade markägarförhåll-
anden och bohuslänsk gnejs blev Skaftö gK 
en 18-hålsbana 1993. Boplatser från järnåld-
ern var det sista banhindret vilket numera är 
utforskat, återställt och nysått för spel sedan 
år 2000. Skaftö har blivit en av Sveriges mest 
natursköna golfbanor. 

18-hålsbanan har en teknisk karaktär 
och hålen slingrar sig likt torrlagda farleder 
mellan klipporna. Förstagångsspelaren vet 
aldrig riktigt vad som väntar bakom hörnet.  
Banan kräver observation av vindriktning  

Skaftö Golfklubb bildades 1963 med fyra spelbara hål och ett fyrtiotal 
medlemmar med herrarna Arvid Melin, Sigvard Edberg, Gunnar Brinck 
och Gösta Hedén i spetsen. Här erbjuds lätt kuperad och naturskön 
18-hålsbana med utsikt över klippor och hav.

och spel med “silkeshandskar”. Har du inte  
tämjt vilddjuret i dig kostar det några bergs-
studsar. rakt taktikspelande lönar sig alltså 
och långtslående kan med fördel reservera 
drivern till hålen 2, 8, 11, 16 och 18 och dess- 
emellan välja säkrare klubbor.

Klubbstämningen är mycket fin mellan  
olika spelarkategorier och här finns ett 
naturligt umgänge mellan Skaftöbor och  
sommarboende medlemmar. Skaftö golf-
klubb vill även i framtiden vara känd för ett 
varmt välkomnande med gott golfkunnande 
och god mat.

Skaftö Golfklubb 
– Årets Golfklubb 2016

Hitta hit!
Väg E 6, ta av i Torpmotet cirka 
10 kilometer N Uddevalla.
Kör väg 161 mot Lysekil. Efter 
cirka 15 kilometer kör väg mot 
Fiskebäckskil, sen mot Grundsund. Efter 500 meter 
ligger banan till höger.

Antal hål 18 
Boende  ja, eget boende i klubbhuset  
 samt golfpaket i samarbete   
 med Gullmarsstrand och   
 Rågårdsviks Pensionat 
Husvagnsparkering   ja, med elplatser i anslutning 
 till klubbhuset 
Restaurang ja
Kiosk ja, på drivingrangen  
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja, hyrvagnar finns     
Golfshop ja, fullsortimentsshop med 
 alla aktuella märken      

0523-232 11
kansliet@skaftogk.se
www.skaftogk.se 

www.ragardsvikspensionat.se
www.gullmarsstrand.se

Skaftö Golfklubb

Rågårdsviks Pensionat.

Skaftö GK.

Gullmarsstrand.
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NärHETEN För DE NOrSKA golfarna har gjort Strömstad gK till en 
favoritbana i Sverige. Anledningen är en god atmosfär och en golf-
anläggning med 18 hål i bästa kvalitet.

Strömstad golfklubb bjuder dig en fantastisk vacker upplevelse 
i ett landskap där hålen slingrar sig fram mellan höga klippor i ett 
enastående naturområde. ibland ställer dessa berghällar till förtret, 
men det händer också att bollen får en lycklig studs och landar på 
green. Det havsnära klimatet gör att du kan spela större delen av 
året på sommargreener.

Passa på och ät en god lunch i lugn miljö på golfkrogen före 
eller efter rundan. Du väljer mellan en smaklig fisk- eller kötträtt. 
På kvällen rekommenderas ett besök på någon av restaurangerna 
i hamnen där du kan njuta av färska räkor, havskräftor med mera.

Strömstad gK erbjuder tillsammans med hotell och campin-
gar golfpaket med en eller flera övernattningar. Här finns också 

många andra aktiviteter 
förutom golf. Njut av 
den vackra skärgården 
och salta bad eller 
unna dig ett spabesök 
på en av norra Euro-
pas bästa spaanlägg- 
ningar. Du hittar den 
precis intill green på hål 
3. Eller gör ett besök på 
Syd- eller Nordkoster 
där det inte är tillåtet 
med biltrafik utan du tar 
dig fram med cykel eller 
till fots. 

Här i Strömstad kan 
du spela golf på en av 
Bohusläns allra vackraste 
banor.

I solsäkra Strömstad, precis vid gränsen mot Norge och 
med havet som granne, ligger Sveriges västligaste golf-
bana – Strömstad Golfklubb.

Strömstad 
Golfklubb 
– solsäker golfupplevelse

viLL DU BO cENTrALT men också nära havet ska du välja Laholmen 
Hotell. Här erbjuds det idealiska stället för dig som vill kombinera 
golf med en trevlig vistelse i Strömstad. 

Laholmen ligger på en halvö i hamnen i centrala Strömstad, 
och bara ett stenkast nedanför hotellet finner du stadens rika 
utbud av butiker, restauranger och skärgårdsaktiviteter. 

Laholmen samarbetar sedan lång tid tillbaka med flera golf-
banor i området och det tar inte lång tid att ta sig dit med bil. 
Hotellet arrangerar, bokar och löser allt du behöver för en perfekt 
dag på banan och efter golfrundan väntar fantastisk mat, härlig 
avkoppling och sköna sängar.

Missa inte!
Gör ett besök på Kosteröarna!
Kosterhavets Nationalpark 
ligger precis utanför Strömstad.
Åk med någon av de många dagliga båtarna.

Antal hål  18 samt 3 övningshål
Boende   ja, se golfpaket 
  Laholmen Hotell
Husvagnsparkering  ja
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja

0526-617 88
kansli@stdgk.se
www.stdgk.se

Strömstad Golfklubb

I Laholmens golfpaket ingår följande: 
– Logi inklusive hotellets fantastiska frukostbuffé med frukostkock 
– 3-rätters vällagad middag i restaurangen 
– Greenfee på en av hotellets samarbetsbanor

0526-197 00
laholmen@laholmen.se 
www.laholmen.se

Laholmen Hotell

Laholmen Hotell 
– golfpaket på Laholmen

BANAN är Av semi-seasidekaraktär och 
golfen påminner om linksgolf då närheten 
till havet gör att vinden alltid måste tas med 
i beräkningarna och de fasta greenerna 
kräver ofta att bollen rullas in. 

Här har du naturen som utmanare. På 
elva av hålen är vattnet med i spel och 

Utmed Anråsälvens mynning breder Fjällbackas vackra golfbana ut sig. 

Fjällbacka GK 
– Bohusläns bästa golfupplevelse

det nervkittlande första utslaget sker över  
Anråsälven där den möter havet. På Fjäll-
backa golfklubb får varje spelare ta del av 
Bohusläns bästa golfupplevelse. 

Anläggningen öppnar banan i början av 
mars, och stänger som tidigast i slutet av 
oktober. Ofta spelas det ända fram till jul!

Missa inte!
På elva av hålen på Fjällbacka 
GK är vattnet med i spel!

Antal hål 18
Boende  ja, hotell och vandrarhem   
 nära banan
Husvagnsparkering  ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, välsorterad

0525-311 50
fjallbacka.gk@telia.com 
www.fjallbackagk.se

Fjällbacka Golfklubb

DU KAN väLJA ATT SPELA på 18-hålsbanan 
som har fem olika utslagsplatser från 4 203 
meter till 6 488 meter. Det finns även en 
9-håls par 3 bana (Pay and Play). 

På anläggningen finns också en under-
bar restaurang som 2015 blev framröstad 
som en av Sveriges bästa golfrestauranger. 

Bryngfjorden som anläggning erbjuder golf på sommaren 
och skidåkning på vintern, samt boende året om.

Bryngfjorden – en bana för alla

Bryngfjordens golfbana ska tillhöra de rolig-
aste banorna i Mellansverige. Det har varit 
klubbens vision sedan starten. En bana som 
passar alla spelare i ett område där folk bor 
nära anläggningen. Precis som i Skottland, 
golfens vagga, finns Bryngfjorden som en 
grön lunga mitt i bebyggelsen.

Hitta hit!
Bryngfjorden ligger cirka fem 
kilometer från Karlstads centrum.

Antal hål 18 samt en korthålsbana, 
 Pay and Play
Boende  ja, golfpaket på eget vandrar- 
 hem och samarbete med 
 Scandic  
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, vid hål 10 
Toaletter  ja, vid hål 6, 10, 15
Golfbilar ja, 4
Golfvagnar ja, 30
Golfshop ja

054-21 70 30
info@bryngfjorden.com
www.bryngfjorden.com

Bryngfjorden

bOHUSLÄN bOHUSLÄN

vÄRmLAND
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DOFTEN FråN HAvET är salt och frisk, 
utsikten oslagbar och lusten att slå ut är så 
stark. grönhögen är en riktig linksbana. De 
90 tvärtorvade bunkrarna, signifikant dub-
belgreen och havet ständigt närvarande.

Det är Pierre Fulke som designat och 
förverkligat och som toppar golf Digest 
ranking i estetik.

När DU SPELAr grönhögen får du garan-
terad vind. vindstyrkan och vindriktning- 
arna gör att grönhögen är en ny bana varje 
dag, som lever upp till devisen att ”på 
grönhögen kan man spela ett helt liv utan 
att det blir tråkigt”. 

Detta till trots så presenteras grönhögen 

Grönhögen – här är livet underbart

Det finns stunder i livet då man stannar upp, tar ett djupt andetag, ser sig 
omkring och konstaterar att livet är rätt underbart! För den som sätter sin 
fot på Grönhögen Golf Links är känslan just så. 

med ny årsmodell varje år efter justeringar 
och ombyggnader på banan – för att göra 
den ännu vackrare och mer utmanande.

Till årets säsong har banan berikats 
med ytterligare en bro och en ö som gjort 
det möjligt att göra två nya vackra drop-
zoner på hål nio och arton, för rättvisare 
spel.

Här MåSTE DU ANväNDA huvudet och 
fantasin för att få till bra golfspel. Sedan 
starten 2005 har över 200 000 golfrundor 
spelats på grönhögen och så vitt är känt 
har enbart 19 spelare lyckats spela på sitt 
Hcp under sin första runda. När så sker så 
firas det på grönhögen. Du måste prova!

Missa inte!
En golfupplevelse utöver det 
vanliga. Topprankad för banans 
estetik av Golf Digest.
LinksGolf is GolfPassion.

Antal hål 18, varav två hål topp-100,   
 enligt Svensk Golf
Boende  ja, rent, skönt och bekvämt  
 på banan 
Husvagnsparkering   ja, med el
Bastu/Relax ja
Restaurang ja, en av arton utvalda   
 Golfilicious restauranger
Bistro Ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfshop ja

0485-665 995
info@gronhogen.se
www.gronhogen.se

Grönhögen Golf Links

öLAND

SKiNNArEBO gOLF är en naturlig skogsbana 
med bara 10 minuters bilresa in till centrala  
Jönköping. På klubben finns allt du kan 
tänkas behöva för din golf. En förstklassig  
18-hålsslinga, en fullsorterad PQ-shop, 
ett av Sveriges modernaste Fitting- 
center i samarbete med cobra Puma och 
callaway, restaurang, övernattningsmöj-
ligheter och en 9-håls Pay and Play-bana 
av hög kvalitet. Här får du alltid fin service 

Skinnarebo 
– golfarens val, klubbarnas förebild 
Strax	utanför	Jönköping	ligger	Skinnarebo	G&CC.	Inför	2016	satsar	man	
ännu mer. Nya maskiner för att kunna hålla banan i ännu bättre skick. 
Fyra stugor för övernattning som komplement till uppställningsplatsen 
för husbilar. På ställplatsen finns egen dusch och toalett i direkt anslutning.

med ett positivt bemötande. 
– vi finns på plats för att göra din upplevelse 
så bra som möjligt, säger klubbchefen Unni 
Ekenberg (utsedd till ”club manager of the 
year” 2014).

På SKiNNArEBO gOLF & country club väntar 
en underbar bana, fyra nya stugor på banan 
med sammanlagt 16 bäddar och en fräsch 
uppställningsplats där det mesta finns.

SmÅLAND

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

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

och toalett
Spa/Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

036-690 75
skinnarebo.golf@telia.com
www.skinnarebo.nu

Skinnarebo G&CC
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WirEDAHOLM är EN golf- och konferens-
anläggning, vackert beläget vid vireda- 
holmssjön i underbara Småland.

Här kan du njuta av såväl utmanande golf 
som god mat på närproducerade råvaror. 

i restaurangen erbjuds allt från dagens 
lunch till 3-rättersmenyer. Maten är i första 
hand klassisk svensk mat med moderna 
inslag. Du kan även koppla av i baren, som 
har ett gediget utbud av avec. varför inte 
testa någon av de drygt 120 sorters calva-
dos som finns i samlingen? 

På anläggningen finns 46 bäddar fördelat 
på 21 dubbelrum och ett större hus med 

På	Wiredaholm	Golf	&	Konferens	i	underbara	Småland	hittar	du	allt	du	kan	önska	
för en trevlig golfstund. Den som en gång har varit här, återvänder gärna!

plats för fyra personer. rummen har hotell-
standard och ligger i direkt anslutning till 
huvudbyggnaden med restaurangen och 
uteserveringen. 

Banan är en naturskön park- och skogs-
bana, som ger spelaren en utmaning även 
om du är låghandikappare.

Närheten till gränna och visingsö gör 
Wiredaholm till ett populärt resmål för hela 
familjen. På anläggningen finns även bad-
brygga med bastu och en boulebana. vill du 
prova på golf finns en korthålsbana i direkt 
anslutning till hotellet, där du får spela även 
om du inte har grönt kort.

Wiredaholm Golf 
& Konferens 
– allt du behöver för en lyckad golfsemester

Missa inte!
På Wiredaholm finns 
Skandinaviens största 
Calvadossamling! Provning kan 
bokas i samband med er vistelse.

Antal hål 18 samt 9 korthål
Boende  ja, stora golfpaketet från 
 1 400 kronor inklusive 
 3-rätters middag, lilla golf-  
 paketet från 930 kronor 
Husvagnsparkering   ja, med el
Spa/Gym bastu vid badplats
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk enbart kaffe, ingår i greenfee 
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja, förbrukningsartiklar, 
 bollar och handskar

0390-311 40
info@wiredaholm.se
www.wiredaholm.se

Wiredaholm Golf & Konferens 

SmÅLAND

Missa inte!
Sand Golf Club är en unik
linksbana som ligger mitt i
inlandet, bara 12 kilometer från
Jönköping med fantastiska greener
från tidig vår till sen höst.

Antal hål  18
Boende  ja, golfpaket från 1 295 kronor,  
  boende, frukost, 2-rätters-   
  middag och 18 hål golf
Gym  ja
Restaurang  ja, med terrass vid 18:e green
Golfbilar  ja
Hyrset  ja
Grästee på rangen Ja
Golfshop ja
Golfpro Ja

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

Sand Golf Club

EN Av värLDENS MEST berömda golfbane-
arkitektfirmor, Arthur Hills & Steve Forrest, 
letade efter en plats med ren sandjord för 
att kunna bygga den ultimata golfbanan av 
yttersta världsklass. Sandtäkten hittades 
strax utanför Jönköping och plötsligt fanns 
potential att skapa något som Europa aldrig 
tidigare skådat; en svensk inlands linksbana 
med det bästa från Skottland och irland.

Här finns fantastiska spelytor skyddade 
av praktfulla sanddyner och klitter. Banan 
har 138 bunkrar, varav ett flertal djupa, och 
även en spektakulär vulkanbunker som  
reser sig mäktigt över landskapet. Ett antal 
större dammar och waste-areas omsluter 
banan.

Banlayouten är unik för landet. varje hål 
har fem tydligt åtskilda tees vilket ger möj-
lighet att spela banan på helt olika sätt med 
olika strategier. greenerna är uppbygg-
da enligt senaste rön och är sådda med 

Sand Golf Club 
– en svensk linksbana mitt i landet

krypvengräset Penn A4. De är fantastiskt 
jämna och snabba, oftast ligger stimp runt 
10,5-11. Närspel och puttning kan tränas på 
fyra övningsgreener av samma höga kvalitet 
som banans greener. Banans moderna kon-
struktion gör att den är spelbar med högsta 
kvalitet från mycket tidig vår till sen höst. 

SAND gc HAr FåTT mycket uppmärksam-
het i golfpress både nationellt och inter-
nationellt. redan ett år efter öppnandet 
rankades banan som nummer 82 bland de 
bästa banorna i världen av amerikanska 
golf Digest. Därefter har banan bland annat 
blivit rankad tvåa i Norden och 79 i Europa. 

KLUBBEN gäSTAS vArJE år av tusentals 
gäster som i många fall väljer att bo på 
klubbens eget hotell. Sand golf har över 30 
rum med sammanlagt 65 bäddar vilket gör 
att vi kan ta emot stora sällskap och företag 

eller bara paret som vill komma iväg några 
dagar. Du kan välja mellan två kategorier, 
rum med dusch/Wc på rummet eller rum 
med gemensamma dusch/Wc. Alla rum är 
utrustade med Tv, sköna sängar, wifi och 
fantastisk utsikt.

Hotellet är beläget mitt i händelsernas 
centrum, cirka 100 meter från första tee och 
alldeles bredvid det magnifika klubbhuset.

Här finns reception, restaurang med 
härlig terrass vid 18:e green, fina konferens-
miljöer, golfshop, inomhusrange, gym och 
relaxavdelning.

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 

Golfhotellet ligger bara en kort chip från klubbhus och tee.

SmÅLAND
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KALMAr gOLFKLUBB sätter medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rum-
met. i arbetet med att ständigt utvecklas har 
klubben tagit tillbaka originalsträckningen  
av den gamla Banan, som alltid varit ett 
kvalitetsbegrepp i golfsverige, och samtidigt  
renoverat alla greener. Nu erbjuder Kalmar 
spel på två banor med helt olika uttryck och 
med målet att hålla toppkvalitet.

Den gamla Banans sträckning är av 

Kalmar Golfklubb – alldeles vid Kalmarsund

mästerskapskaraktär och med nya greener 
utgör den en spännande utmaning.

Den Nya Banan som karakteriseras av 
tallridåer har fått en första signatur av 
klubbens bästa spelare Joakim Haeggman 
och åsa gottmo – hål 9 och 10 bjuder på helt 
nya utmaningar. golfshopen, drivingrangen 
och båda banornas första tee ligger alldeles 
intill klubbhuset. restaurangen rankas alltid 
i topp bland golfrestauranger i Sverige.

Kalmar Golfklubb, som grundades redan 1947, är känd för sin vackra miljö, höga kvalitet och för att vara en proaktiv 
klubb som satsar framåt. I år har Nya Banan uppgraderats med ideér från 
klubbens tidigare Europatourproffs Joakim Haeggman och Åsa Gottmo.
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Missa inte!
Att äta lunch eller ta en öl på 
verandan med utsikt över hela 
Kalmarsund. Det är livskvalitet!

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

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

Kalmar Golfklubb 

Här SLår EN gärNA TANKEN: ”vad fanns 
här förr?” 1725 anlades ett järnbruk där 
det idag finns klubbhus och parkering. i 
180 år bedrevs en framgångsrik järnbruks-
verksamhet. Här har det med andra ord slagits 
järn i flera hundra år.

isaberg gK har två fina golfbanor, västra 
och östra, som genom åren fått många lov-
ord och har åtskilliga gånger rankats högt i 

Isaberg – historia och framtid

olika omröstningar. 2015 rankades isaberg 
gK som 31 i Sverige.

östra banan står årligen värd för Nor-
dea Tour tävlingen isaberg Open hosted by 
Patrik Sjöland. Tävlingen är mycket upp-
skattad av spelarna som tycker att banan 
alltid är i topptrim med grymma greener.

Klubben har fem stugor samt tre lägen-
heter till uthyrning. Totalt kan 46 personer 

Isaberg har en av Sveriges vackrast belägna golfbanor – terrängen är lagom 
kuperad, mjuka fairways omgivna av stolta furor, gröna kullar med liljekonvaljer 
och vackra enebuskar. Och Nissan med det imponerande fallet och vilda forsen.

Isaberg Golfklubb 

SmÅLAND

bo över. golfkrogen är precis nyrenoverad 
och erbjuder god mat från morgon till kväll.

På klubben finns dessutom isaberg golf 
Academy som drivs av Erik Andersson. 
isaberg gK och isaberg golf Academy kan 
2015 titulera sig som Titleist Performance 
& Practice center, ett koncept tillsammans 
med Titeist där expertis och utprovning av 
ny utrustning står i centrum. 

Missa inte!
2015 rankades Isaberg GK 
som nummer 31 i Sverige.

Antal hål 36 samt korthålsbana
Boende  ja, 5 stugor och 3 lägenheter 
Husvagnsparkering   ja, 10 elplatser, 150 kronor/dygn
Bastu ja, i klubbhuset
Restaurang ja, nyrenoverad golfkrog   
 med stor uteservering som   
 har utsikt över banan
Kiosk ja, 2, på västra och östra banan
Golfbilar ja,  8, förbokas via receptionen
Golfvagnar ja, 3-hjulingar cirka 50 st
Golfshop ja, Isaberg Golf Academy
Studio ja, Isaberg Golf Academy

0370-33 63 30
info@isaberggolf.com 
www.isaberggolf.com

i år När KrögArE Dahlgren & co har 
övertagit hotellet och renoverat rummen 
bor du dessutom förträffligt en pitch ifrån 
första tee. 

Börja gärna dagen med ett morgon-
dopp i sjön Sommen. värm sedan upp med 
18 hål i lättgången men varierad terräng, 
ofta med vatten i sikte, och koppla av med 
en ”dagens” på första parkett, med Svartån 
och 18:e green i fonden. Här blir du serverad 
vid bordet för bekvämlighets skull!

BEHövEr DU PUTSA på svingen eller kom-
plettera utrustningen står PgA-pro Karl 
ragneby till tjänst. Hett tips: Kalle är Ad-
vanced club Fitter licensierad av PgA, så 
passa på att boka en custom-fitting eller 

Vakna till vågskvalp, pegga upp på David Lingmerths hemmabana och 
avrunda dagen på Golfsveriges högst rankade ’vattenhål’: Norraby Krog. 
Ingen svensk golfkrog får så höga betyg: 6 peggar av 5 möjliga! 

en lektion i svingstudion när du ändå är på 
plats! Du kanske är laddad för 18 hål till? 
Kör hårt! chansen finns att du får tampas  
med strandskator, svanar och andra sköna 
birdies, som hägrar runt fairway. (Just hägern 
har det vackra men fruktade sjöhålet invid 
Svartån som hemmahamn.) 

Såvida du inte hellre finslipar närspelet 
på korthålsbanan, vill säga. Det ingår också 
i greenfeen. 

När DU väL HåLAT UT för dagen väntar en 
kall öl och en utsökt 3-rätters middag. åt-
minstone för dig som varit så klok att du 
valt ett golfpaket. 

vem vet, du kanske får mersmak? Då är det 
bara att ta med sig gänget och komma igen. 

Lingmerth-land, Inklusive allt!  
– Tranås Golfklubb med Golfstore Flagship, Norraby Hotell & Krog 

Missa inte!
Naturskön skogs- och parkbana 
vid sjön Sommen. Golfstore 
Flagship & Studio i Karl Ragnebys 
regi. Golfpaket från 1 095 kronor 
inklusive boende & mat på Norraby Hotell & Krog. 

Antal hål 18 samt korthålsbana 9 hål
Boende  ja, Norraby Hotell, en pitch 
 från första tee 
Husbilsparkering   ja
Spa/Gym ja, för hotellgäster
Restaurang ja, Norraby Krog med 
 uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfshop ja, Golfstore Flagship
Studio ja

0140-311 661
www.tranasgk.se
www.norrabykrog.se
www.golfstore.eu/tranas

Tranås Golfklubb

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

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

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

Vetlanda Golfklubb

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

2015 invigdes och öppnades vetlanda 

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

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

På anläggningen finns en av Smålands 
största och mest välsorterade golfstore- 
butiker. givetvis finns också en restaurang 
här. Den har fullständiga rättigheter med en 
tillhörande uteplats i vacker småländsk natur.
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BANAN HAr 18 HåL och är en kombinerad 
park- och skogsbana. Här bjuds spelaren 
på öppna vyer blandat med skogshål om-
givna av vackra bergknallar. 

Flera av hålen är både utmanande och 
luriga och ställer krav på såväl klubbval 

Mjölby GK – Östergötlands pärla
Mjölby GK:s golfbana ligger vackert belägen endast ett stenkast från E4:an.

Missa inte!
Golfklubbens återkommande 
golfvecka vecka 29, fem dagar 
med roliga tävlingar! 

Antal hål 18
Boende  ja, hotellboende mitt på   
 banan, med prisvärda   
 golfpaket
Husvagnsparkering   ja, 5 med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja
Golfshop ja

Hotell 0142-803 50
kansli@mjolbygk.se
www.mjolbygk.se

Mjölby Golfklubb 

som spelstrategi. Här kan både nybörjaren 
och den mer erfarna golfaren hitta spän-
nande utmaningar. 

Mitt på banan, endast 25 meter från 
första tee, ligger Hotell Miskarp. Ett fri-
stående privatägt, 3-stjärnigt hotell med 

prisvärda golfpaket som inkluderar boende, 
frukost, greenfee och 3-rätters middag. 

i det nyrenoverade klubbhuset inryms 
en ljus och fräsch restaurang med välsmak-
ande mat samt en välsorterad shop som 
erbjuder det mesta en golfare kan önska sig.

öSTERGöTLAND

öSTERGöTLAND

Missa inte!
I Ombergs Golf Resorts nya
Golfstudio finns all modern
utrustning och här arbetar
klubbens pro Terry Burgoyne
med individanpassad utbildning.

Antal hål 18 samt en korthålsbana
Boende ja, med golfpaket med   
  boende på moderna hotell
Relax  ja
Restaurang ja, med nyupptagna 
  Vätternkräftor i augusti
Kiosk ja, (efter 9 hål)
Golfbilar ja, 19
Golfvagnar ja, 70
Golfshop ja
Studio ja

0144-121 60
info@ombergsgolf.se
www.ombergsgolf.se

Ombergs Golf Resort

gOLFBANAN LiggEr i Stora Lund vid vät-
terns östra strand. De svagt kuperade 18 
hålen, som designats av Pierre Fulke och 
Bengt Lorichs, är naturligt utlagda och följer 
den unika naturen för området. Här hittar du 
vackra omgivningar som präglas av närheten 
till vättern. Från vindsvepta hedlandskap till 
skog, idylliska hagar och stränder som ger 
banan dess variation.

Du bor i de moderna golfhotellen med  
totalt 122 bäddar, som ligger alldeles i anslut- 
ning till golfbanan och restaurangen. Hotellet 
har dessutom en avkopplande relaxavdelning 
med bastu, bar och bubbelpool. Ett upp-
friskande bad i vättern är också möjligt.

DEN NyA gOLFSTUDiON har all tänkbar 
modern utrustning som finns. Det är klubbens  

pro Terry Burgoyne som ser till att du får en 
utbildning anpassad för dig. Du som är ny-
börjare eller för dig som vill utvecklas i ditt 
golfande finns det också en golfskola samt 
traditionell undervisning i form av lektioner.

i restaurangen arbetar kockarna med 
de finaste råvarorna och gör allt för att din 
måltid ska bli en del av den upplevelse du tar 
med dig hem. Här äter du vällagad buffé med 
husmanskost till lunch och 3-rätters till 
middag. Allt lagas och serveras med stor om-
tanke och service. i augusti får du inte missa 
de färska och nyupptagna vätternkräftorna.

Under hela din vistelse är naturligtvis 
baren öppen, en självklar samlingspunkt 
med bland annat storbilds-Tv och fantas-
tisk utsikt över banan. Här serveras även 
enklare rätter.

På OMBErgS gOLF rESOrT är gästen alltid 
i centrum. Här får du en spännande och 
otroligt vacker bana, där varje del erbjuder 
nya utmaningar som förhöjer spelet. vackra 
vyer som får dig att tappa andan!

Du äter gott, umgås och bor bekvämt. 
Med personlig service och omtanke gör 
Ombergs golf resort allt för att ge dig 
Sveriges bästa golfupplevelse.

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

Ombergs Golf Resort
– en av landets bästa golfbanor med storslagna vyer över Vättern
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vESTErBy HAr ETABLErAT Sig som en av 
östergötlands mest omtalade och upp- 
skattade golfbanor. intresset för banan,  
boendet, relaxen, restaurangen och olika 
evenemang är på topp. Läget är underbart i 
en av östergötlands vackraste delar nära till 
sjöarna Stora och Lilla rängen och ett unikt 
eklandskap inpå knutarna. Banan smälter 
fint in i naturen samtidigt som man till-
varatar de utmaningar naturen erbjuder. 

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

vesterbys boende är mycket uppskattat  
bland weekend-, bröllops- och konferens-

Landeryd – en upplevelse med fokus på njutning
En vision ska bli verklighet i klubben som satsar på framtiden – Landeryd ska bli Sveriges attraktivaste golfklubb. 
Förutsättningarna finns på klubben som har två anläggningar i sin ägo, Vesterby och Landeryd.

gäster. Terrassen mot 18:e green är en under- 
bar plats under soliga dagar. Boendet finns  
i varierande standard, från hotell till gemen- 
samt boende i gästlängor. Allt ligger i direkt 
anslutning till banan och restaurangen.

vesterbys restaurang serverar en väl-
lagad meny, men gör det med råvaror från 
lokala gårdar. Färskt, fräscht och otroligt gott.

vESTErBy är EN DEL Av Landeryds golf-
klubb. Det innebär att du har tre mycket 
fina 18-hålsbanor att välja mellan. Alla banor 
har varierande karaktär från park och hed 
till skog och links. Dessutom finns en fin 
korthålsbana med 7 hål där du kan vässa 
närspelet.

På Landeryds golfklubb finns Södra och 
Norra Banan. På Södra Banan är preci-
sionen i fokus. Det finns inte mycket plats 
för den som tror att golf bara är att slå långt. 
Banan är lite kortare och det är med avsikt. 
Det är inte lättare utan bara mer spännande 

och kan vara mycket roligare. Där har också 
arbetet med att förändra bunkrarna börjat. 
Fem hål har nu helt nya fairway- och green-
bunkrar. 

Norra Banan, som är spelplatsen för en 
Nordea Tour-tävling för herrar för fjärde 
året i rad, är egentligen tre banor i en. Den 
skiftar från ett vänligt parkområde in i ett 
skotskt hedlandskap och fortsätter in i 
svensk skog med ekdungar och berg runt 
hålen. Avslutningen går i ett öppet parkland-
skap mot klubbhuset. Från backtee håller 
banan mästerskapsmått och från klubbtee 
är den ett utmärkt test på ditt handicap.

öSTERGöTLAND

Missa inte!
Klubben erbjuder ett stort utbud 
av golfpaket anpassade efter olika 
behov och önskningar. 
Ta del av utbudet på 
www.landerydsgolf.se/bo-pa-golfbanan. 

Antal hål 54, samt en korthålsbana
Boende  ja 
Husvagnsparkering  ja, 6
Spa/Gym ja, med bubbelbad
Restaurang ja, med uteservering mot   
 18:e green
Kiosk ja, 3 
Golfbilar ja, 17
Golfvagnar ja, 90
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja, 2

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

Landeryd & Vesterby 

öSTERGöTLAND

På Mauritzberg har du möjligheten att spela en utmanande och 
lättpromenerad golfbana i vackra natursköna omgivningarna 
med ett slott från 1500-talet vid Arkösunds skärgård.

Mauritzberg 
– golf i attraktiv slottsmiljö

DET UNiKA MED Mauritzbergs resort är att 
man även kan nå den sjövägen. Man lägger 
till med båten vid gästbryggan, njuter av 
lunch i bistron, en golfrunda och en härlig 
bastu på en flotte. Därefter kan man inta en 
läcker måltid på slottet för att sedan fortsätta 
seglatsen, eller kanske bara ligga kvar vid 
bryggan och smida planer inför morgon-
dagens golfslag.

För de som kommer landsvägen ligger 
anläggningen en och en halv timme söder 
om Stockholm och tjugofem minuter från 
Norrköping. Det vackra och trivsamma 
slottet erbjuder kungligt boende i 17 rum. 
För grupper är de två lodgevillorna med fyra 
rum per villa mycket uppskattade. De nya 
gästhusen  med sex  bäddar och  självhushåll 
är  populära för familjer eller goda vänner, 
som vill spela golf tillsammans. 

Andra beslutar sig för att köpa en tomt 
och blir helårs- eller säsongsboende vid 
golfbanan.

BANAN väXEr i popularitet år för år 
både bland besökande och medlemmar.  
Tävlingar och andra arrangemang på klub-
ben är öppna för alla. i Juli 2016 arrang-
eras SM i H30 klassen och i månadsskiftet 
september/oktober går SgF senior tour av 
stapeln, H50,  på Mauritzberg.

HåL 4, ETT PAr 3 med 151 meter, klassas 
som 18–håls banans ”signaturhål”. greenen 
ligger inbäddad i en grönskande dal och 
greenområdet ligger på en halvö omgärdad   
av vatten och en bunker.

Mauritzberg Slott & golf är idag en 
träffpunkt, ett golf- och konferenshotell, 
ett natur- och kulturområde och en golf-
anläggning.

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

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket i slott, lodge-  
 villor, gästhus 
Husvagnsparkering  ja
Båthamn  ja 
Bastu ja
Restaurang ja, bistro och slottsrestaurang
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 30
Golfshop ja

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

Mauritzberg

Mauritzberg Slott
– Bråvikens pärla

Mauritzberg Slott

Golfpaket
För golffrälsta grupper med 8 eller fler spelare 
erbjuds det attraktiva golfpaket ”Eagle” från 
1 290 kr/person.
För större grupper rekommenderas ”Condor” med 
två golfrundor och exklusiv tillgång till hela slottet.
Läs mer om golfpaket och boka på 
www.mauritzberg.se.  

Kreativa möten
Söker du en plats för en lyckad konferens? 
Mauritzbergs slott är det perfekta valet. En 
plats i avskildhet men ändå nära, med historiskt 
hänförande miljö. Lägg därtill delikat mat och 
personlig service. I slottets inspirerande miljö 
genomför du effektiva möten och konferenser 
för mindre och större grupper. 

HUr MåNgA gåNgEr har du drömt om att 
vakna upp i ett kungligt rum på ett slott 
från 1500-talet? Att i gryningen kunna ta en 
promenad till slottsbryggan för att se solen 
gå upp i horisonten. Bli serverad frukost i en 
salong innan första utslaget på slottets egen 
golfbana?  Eller bara ta det lugnt och leva 
slottsliv med eftermiddagskaffe och en oför-
glömlig middag?

Allt detta är möjligt på Mauritzbergs slott, 
som ligger ståtligt beläget på Silverklippan  
vid östersjön och i Norrköpings kommun. 
Bara en och en halv timme med bil från 
Stockholm och med närheten till tre flyg-
platser (Norrköping, Skavsta och Linköping). 
Mauritzberg är en komplett anläggning med 
74 bäddar, kapell, slottsrestaurang och bis-
tro, en 18-hålsbana, marina och tomter för 
semester- och åretruntboende.

Ta tillfället i akt och besök Mauritzberg 
för att njuta av maten, naturen, golfen, om-
givningarna, utsikten … Ja, för att bara ”vara”.
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Knistad Herrgård 

UTTrycKET ”HErrgårDSgOLF” är i många 
sammanhang välanvänt. Det är likväl en 
klockren beskrivning av vad en tur runt 
Knistads golfbana erbjuder. Banan ligger i 
ett naturskönt läge, mitt ute i det västgötska 
slättlandskapet. Den är ursprungligen ritad 
av den kända amerikanska bandesignern 
Jeremy Turner och har en väl avvägd bland-
ning av både bunkrar och vattenhinder. Flera 
utslagsplatser på varje tee erbjuder möj-
ligheten att justera svårigheten till önskad  
nivå. Banan har cirkulär layout. i mitten 
ligger ståtliga Knistad Herrgård med anor 
från 1300-talet. Herrgårdens hotell har to-
talt 165 bäddar, fördelade på 76 rum och fyra 
sviter. Däribland en lyxigt inredd golfsvit. i 
herrgårdens mysiga restaurang serveras 
genuina rätter, tillagade efter säsong på 
företrädesvis lokala och närproducerade 
råvaror. restaurangen har både lunch och 
kvällsmeny. Herrgården har dessutom en 
klassiskt inredd bar med inspiration från 
den engelska landsbygden, samt en stäm-
ningsfull vinkällare.

i år HAr DET SATSATS stort på att göra 
Knistads golfbana till en av Sveriges bästa 
golfresorts. Banansvarig har klippt ner och 
tunnat ut högruffen och dränerat banan. 

Knistad G&CC
– tillgänglig och vacker bana i äkta 
herrgårdsmiljö

Allt enligt förra årets golfgästers synpunkt-
er. Sedan ägarbytet 2014 har golfen på 
Knistad Herrgård utvecklats starkt. Ett nytt 
roligt projekt som tar form under sommaren 
och hösten är en liten by precis längs med 
hål 7 – namnet på den mycket speciella byn 
är äppelbyn och husen och området är ritat 
av Jonas Bohlin.

Knistads golfbana har mycket gott rykte i golfkretsar. Den natursköna, 
måttligt kuperade hedbanan har elliptisk layout med stor tillgänglighet 
till och från herrgårdens faciliteter.

vÄSTERGöTLAND

Knistad Herrgård

Golfpaket
Boka Knistads förmånliga golfpaket och få 
greenfee till Knistad Golf & Country Club, 
välkomstkaffe med hembakat kaffebröd, besök 
i vinkällaren från 1300-talet där hovmästaren 
tar er genom Knistad Herrgårds spännande 
historia, 3-rätters supé, övernattning i dubbel-
rum samt en gedigen herrgårdsfrukost.
Pris från 1 295 kronor/person.

KNiSTAD HErrgårD HAr anor från 1300- 
talet. Här har du alltid möjlighet att få en 
avkopplande och rofylld hotellvistelse.

Hotellkonceptet är format kring det 
spännande mötet mellan dåtid och nutid. 
rummen i byggnaderna, som alla har sin 
egen unika historia, speglar olika epoker 
av herrgårdens 700-åriga livstid. Från villa 
Ekeblad, där viktorianska detaljer ger en 
känsla av stil och klass, till villa Hammar-
hjelm med sin rustika och mysiga atmosfär 
av allmogemått.

Utöver den klassiska fernissan är alla 
rum utrustade med modern teknik och 
komfort. Naturen runt hörnet och en res-
taurang som är med i White guide säker-
ställer njutning och avkoppling på alla 
övriga plan.

Herrgården har också utmärkta konfe-
rens- och kick off-möjligheter, med flera 
fina mötesrum och ett brett utbud av sido-
aktiviteter.

nyrenoverade rum & knistad Äppelby
Det händer mycket på Knistad Herrgård! Tack 
vare den ökade beläggningen har man kunnat 
renovera de fantastiska herrgårdsrummen. 
Under sommaren kommer också Knistad  
Äppelby växa fram. Följ det unika och spänn-
ande projektet på www.appelbyn.se.

Missa inte!
Ett nytt roligt projekt som tar 
form under sommaren och hösten 
är en liten by precis längs med 
hål 7 – namnet på den mycket 
speciella byn är Äppelbyn.

Antal hål 18
Boende  ja, Knistad Herrgård 
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0500-49 90 00 
info@knistad.se
www.knistad.se

Knistad G&CC

A
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vÄSTERGöTLAND

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

MArKS gOLFKLUBB BiLDADES redan 1962 
och förfogar över en 18- och en 9-håls bana 
(gamla respektive Nya banan). Flaggskeppet, 
gamla banan, är känd för sin varierade lay-
out i vacker kuperad parkmiljö. 

Just variationen är en stor orsak till att 
medlemmar och gäster vill spela banan om 
och om igen. Banan blir aldrig långtråkig.

Nya banan, 9 hål, ligger i kuperad skogs- 
och parkmiljö och är ett utmärkt komple-
ment om du har begränsat med tid. Här är 
sällan kö och det är spontangolf utan tids-
bokning som gäller. 

På scorekortet ser gamla banan ganska 
beskedlig ut. Par 70, drygt 5 300 meter från 
gul och knappt 4 600 m från röd tee, men 
låt inte skenet bedra. Banan är lite av typen 
”risk and reward” och din spelstrategi är 
viktig. Den går att spela ganska enkelt och 
säkert, men det finns även flera hål som 
inbjuder till tuffa spellinjer, som både kan 
hjälpa och stjälpa.  

NAvET i KLUBBEN är det fantastiska klubb-
huset från sekelskiftet. Här finns en mycket 
uppskattad restaurang med altan i söder-
läge och utsikt över det avslutande 18:e 
hålet samt en välsorterad golfshop.

Från klubbhuset når man enkelt driving-
range, chip- och puttinggreener, korthåls-
bana, Nya banan och gamla banan och 
ställplats för husbilen. 

Klubben har stått värd för många tävlingar, 
inte minst Kinnaborg Open som tillhörde 
Telia- och Sverigetouren under många år. 
Under 2015 var man också värd för SM äkta 
makar och omdömet från deltagarna, oav-
sett spelnivå, var bara positivt. 

En härlig känsla och mycket vänligt be-
mötande, mycket rolig varierande bana i 
toppskick var omdömen som nämndes.

Tillsammans med Lydde gård kan Marks 
gK också erbjuda kompletta golfpaket, 
perfekta för kompisgänget, familjen eller 
klubben som vill ha tillgång till en kanon-
anläggning för träningslägret.

LyDDE gårD LiggEr ”vägg i vägg” med 
Marks golfklubb. gårdens huvudbyggnad 
är en för trakten typisk förläggargård, ett 
kulturarv från en textil storhetstid under 
1800-talet. Husen har totalrenoverats med 
äldre tekniker och drivs i dag som pensionat 
med totalt 30 bäddar.

Till gården hör en gammal bakstuga 
från tidigt 1700-tal. Bakstugan och den 
gamla bakugnen ger tillfällen till pizza- och  
tunnbrödsbakning. Solceller på taken gör 
gården självförsörjande på el. Solfångare 
hjälper till att värma duschvattnet och här 
finns en anläggning som ger regnvatten till 
tvättmaskiner och toaletter.

vid sällskap om minst 12 personer  
reserveras hela huvudbyggnaden vilket  
innebär att man har självständig tillgång till 
balkonger och andra gemensamhetsutrym-
men. Till sällskap erbjuds också 3-rätters 
middag i huvudbyggnadens matsal, eller om 
man vill, egen pizzabakning i den gamla bak-
stugan. Lydde gård ger också möjlighet till 
kickoffer och konferenser. För gäster ges fri 
tillgång till grillplats och cyklar.  

Lydde Gård

Golfpaket 
Greenfee, övernattning i dubbelrum,  
frukost samt lunch på golfrestaurangen.  
Pris: 1 070 kronor/person.  

Golfpaket inklusive 3-rätters middag på kvällen. 
Pris: 1 330 kronor/person.  

Önskas ytterligare en övernattning med greenfee, 
lunch och frukost tillkommer 860 kronor.

0320-121 10 
info.lyddegard@tele2.se 
www.lyddegard.com

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

Antal hål 27 samt 6 hål teknikbana
Boende  ja, se Lydde Gård 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja
Kiosk ja, Gamla banan 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Marks Golfklubb 
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Slite Strandby

Alltid 20% rabatt för Dormy bonus-
medlemmar på Askersunds Golfklubb.

Gäller alla i bollen, alla dagar.

STOCKHOLm

viSBy gOLFKLUBB BiLDADES 1958 och har 
sedan starten lockat golfande turister från 
världens alla hörn.

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

visby golfklubb är en seasidebana med 

Visby – något utöver det vanliga!
Rosor, ruiner, pittoreska gränder och kulinariska upplevelser. Visby och 
Gotland erbjuder även en golfupplevelse utöver det vanliga. 20 minuters 
bilfärd söder om Visby hittar du Kronholmen och Visby Golfklubb.

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

GOTLAND

Missa inte!
Banan anses av många vara en 
av Sveriges och Europas allra bästa 
och vackraste. Även ”The Rolex-
WORLD´S TOP 1 000 GOLF COURSES” 
anser att banan tillhör topp 300 i världen.

Antal hål 27
Boende  ja, 6 bäddar i fyrvaktmästare- 
 bostaden vid första tee 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 100
Golfshop ja
Studio ja

0498-20 09 30
info@visbygk.com
www.visbygk.com

Visby Golfklubb

I
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2009 öppnade banan upp efter en 
renovering signerad av Pierre Fulke och 
Adam Mednick och har hyllats sedan dess. 

”Ni vet den där frågan om vilken bana 
man vill spela resten av sitt liv. Det här är 
en sådan bana!”, säger Patrik Sjöland, 
Europatour-vinnare.
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Missa inte!
Slites fantastiska bana i vacker 
gotländsk miljö uppskattas av både 
nybörjaren och den vana golfaren. 

Antal hål 18
Boende  ja 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas, rabatt vid   
 läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0498-22 61 70 
info@slitegk.se
www.slitegk.se

Slite Golfklubb

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

Antal hål 18 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja 12, förbokning krävs,   
 rabatt om du har läkarintyg
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0583-349 43
info@askersundsgolfklubb.se
www.askersundsgk.com

Askersunds Golfklubb

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

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

även som naturupplevelse är banan svår-
slagen, den leder golfaren genom en kultur- 
historisk miljö präglad av den svenska 
gruvnäringen och brytningen av zink, och 
med en fantastisk utsikt över norra vättern.

i golfrestaurangen erbjuds luncher och en 

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

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

Seasidebanan vid 
norra Vättern

NÄRKE

SLiTE gOLFKLUBB LiggEr på historisk 
mark och både silverskatter och gamla bo-
platser har hittats kring banan. Aner å rinner 
genom området, rik på vatten större delen 
av året. Slite gK är en omväxlande, snabb och 
gemytlig 18-hålsbana med ett välfungerande 
övningsområde och restaurang. golfbanan 
är ritad av Peter Nordwall och kännetecknas 
av att naturen utnyttjas på ett fint sätt och 
ger en utmanande bana som uppskattas av 
så väl nybörjaren som av den vana golfaren. 
Banan utvecklas hela tiden och ambitionen 
är en 18-hålsbana av absolut högsta klass.

Här erbjuds spel för alla golfspelare 
oavsett handicap och ålder, på en av de 
bästa anläggningarna på gotland. 

slite gk 
– när golf är som bäst
“Det enda som kan få mig att lämna 
Fårö på somrarna är att åka till Slite GK 
för att spela på en fantastisk golfbana 
och träffa alla trevliga människor i en 
avspänd	miljö”	
/Thomas Bodström  Här BOr DU i MODErNA Drömstugor direkt 

på stranden. På anläggningen ligger gotland 
Sports Academy med Sportcenter där du 
bland annat kan hyra cyklar, kajaker, S.U.P 
och annan utrustning. På gångavstånd finns 
tennisbanor, fotbollsplan, ishall och affärer. 

Slite Strandby

Golfpaket i samarbete med Slite GK 
från 795 kronor per person.
I priset ingår följande:
– Del i stuga
– Greenfee
– Frukost på Slite strandby
– Lunch på banan
– Middag på Slite Strandby

073-542 84 00
www.gotlandsportsacademy.se SPORT-HÄLSA-AKTIV FRITID
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NYKÖPINGS GOLFKLUBB 
– nu med boende vid första tee!
Helt	nära	den	vackra	”gästabudsstaden”	Nyköping	ligger	två	banor	som	
man gärna återvänder till. Här finns alla möjligheter att uppleva golf när 
förutsättningarna	är	de	bästa:	utmanande	och	omväxlande	hål,	god	mat,	
stor golfshop och spännande utflyktsmål i vackra omgivningar.

UNDEr 2016 FyLLEr Nyköpings golf  klubb 
65 år. Under åren har anläggningen stått 
värd för stora såväl nationella som inter-
nationella tävlingar.

Klubben har två 18-hålsbanor som lig-
ger natur skönt utlagda av banarkitekt 
Sune Linde. östra banan har lite mer av 
skogskaraktär, medan västra banan är öpp-
nare – men båda är lika uppskattade bland 
medlemmar och gäster. Dessutom finns en 
stor och modern träningsanläggning och 
en korthålsbana där man inte behöver ha 
grönt kort eller vara medlem i någon klubb 
för att få spela. Det finns möjlighet att låna 
klubbor i golfshopen.

 
NyHETEN iNFör 2016 är en satsning på 
golfboende alldeles i anslutning till res tau- 
rang, kansli och golfshop och helt nära första 
tee på både banorna. 

 Klubben erbjuder bekvämt boende 
med upp till 40 bäddar fördelade på åtta 
separata hus. Det finns också åtta uthyr-
ningsplatser för husvagnar och husbilar.

– Jag är naturligtvis lite partisk när jag 
säger det här, eftersom jag växte upp med 
Nyköpings golfklubb, säger Mats Hallberg, Mats Hallberg, Nyköpings Golfklubb.

tidigare proffs på Europatouren och nu-
mera kommentator på c More golf, men 
faktum är att mina två hemmabanor fort-
farande är lika roliga att spela varje gång, 
trots ett oräkneligt antal ronder.

SöRmLAND

Missa inte!
Nyköpings Golfklubb ligger 
cirka fem kilometer från 
Nyköping. Här spelas närmare 
50 000 golfronder per år. 

Antal hål 36 samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende   
 i fullt utrustat parhus/hus  
Husvagnsparkering   ja, med el
Spa/Gym ja, vid bokning av hotellpaket
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 13
Golfvagnar ja, 150 kostnadsfria
Golfshop ja

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

Nyköpings Golfklubb 

ALLDELES i NärHETEN av pittoreska Trosa,  
en knapp timme med bil från centrala 
Stockholm, hittar du vad som enligt hotell- 
och greenfeegäster samt klubbens med-
lemmar är en av Sörmlands absolut bästa 
golfbanor. En vacker park- och skogsbana 
med roliga, ibland kluriga golfhål, med on-
dulerade greener som utmanar spelaren 
från tee till green.
Dagens moderna klubbhus innehåller 
dusch, bastu och en härlig restaurang. Den 
soldränkta terrassen är perfekt för After 
golf-snack. När det är dags för återhämt-
ning är hotellet nära och på morgonen har 
du sällan mer än någon minuts promenad 
från sängen till första tee. 

Sammantaget är åda golf & country club 

Det unika läget mellan skogen och havet, där en gång det ursprungliga 
Trosa låg, har gjort Åda till en attraktiv mötes- och handelsplats ända sedan 
1200-talet. 

ett perfekt mål för golfresan, oavsett om det 
gäller en ”romantisk weekend” eller är dags 
för den årliga golfuppgörelsen.

Att det står “No wildboars allowed –
everyone else welcome” i entrén är helt 
naturligt. Anläggningen ligger nämligen i 
ett av åda gods tidigare hägn för vildsvin 
och dovhjort. 

För den som inte spelar golf eller vill 
ha omväxling efter rundan erbjuds fanta-
stiska möjligheter till outdoor-aktiviteter 
som exempelvis traillöpning (fast 3 och 11 
kilometers slinga), multibana för träning i 
naturen, vandring på Sörmlandsleden samt 
löp- och jaktkurser.

Som sagt, “No wildboars allowed – every-
one else welcome”.

Åda Golf & Country Club  
– Sörmlands gladaste golf- och konferensanläggning

Missa inte!
För den som inte spelar golf eller 
vill ha omväxling efter rundan 
erbjuds fantastiska möjligheter till 
outdoor-aktiviteter.

Antal hål 18
Boende  ja, 18 dubbelrum 
Husvagnsparkering   ja, 4 med el
Spa/Gym möjlighet att springa och   
 träna utomhus
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

Välkommen till 
härliga Åda Golf & 
Country Club i Trosa.

Golfpaket från

985  kr/per person 

Nöj dig bara med

Det bästa

adagolf.se

Åda Golf & Country Club

SöRmLAND
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KATriNEHOLMS gOLFKLUBB valdes till 
årets golfklubb 2015 av golfhäftet och hade 
Sveriges nöjdaste golfgäster alla kategorier.

2016-2018 står klubben som stolt värd 
åt European challenge Tour med tävlingen 
Swedish challenge hosted by robert Karls-
son. 2016 kan även du göra som flera av 
Europas bästa spelare, kom till Katrineholm 
och få en magisk golfupplevelse!

robert själv säger: ”Katrineholm gK har 
27 hål med 9 nya hål i skogen, 9 hål i parkland 

Gör som Europaproffsen, spela på en av Sveriges bästa 
banor på Robert Karlssons hemmaklubb!

och 9 hål vid sjön. Detta erbjuder golfaren en 
fantastisk variation och test av sitt golfspel, 
ett test som har producerat flera elitspelare 
och svenska mästare från Katrineholm ge-
nom åren. Jag kan verkligen rekommendera 
ett besök.”

På hål 5 kanske du måste stanna för en 
sekund och njuta av banans signaturhål. Tar 
du chansen från tee och utmanar vattnet 
eller lägger du dig kort för ett hårresande 
inspel ned mot ögreenen på bilden ovan?  

Katrineholms Golfklubb 
– spela Sörmlands stolthet!

valet är ditt och oavsett hur du spelar så 
kommer du gå knäsvag mot sexan efter ett 
hål när golf är som bäst – otroligt vackert, 
fullt av spänning och för alltid något du kom-
mer minnas med dina vänner. 

www.ericsberg.se

Café i Logi i Slottspark i Museum
Konferens i Guidning i Jakt

VÄLKOMMEN  
TILL ERICSBERG

SöRmLAND

Missa inte!
Gör som Europaproffsen, spela på 
en av Sveriges bästa banor och se 
Robert Karlssons hemmaklubb!

Antal hål 27
Boende  ja, se golfpaket Hotell Statt  
 Katrineholm och Ericsberg 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 150
Golfshop ja
Studio ja, launch monitor

0150-392 70 
info@katrineholmsgolf.se.
www.katrineholmsgolf.se 

Katrineholms Golfklubb 

Missa inte!
Här bor du i hotell på 1:ans 
backtee. Rummen är inredda på 
den gamla höskullen. De flesta 
med synliga originalbjälkar i taket.

Antal hål 18
Boende  ja, hotell med 55 bäddar  
Husvagnsparkering  j a
Restaurang j a
Kiosk ja 
Golfbilar j a
Golfvagnar j a
Golfshop j a
Studio j a

016-39 50 80
info@strandgolf.se
www.strandgolf.se

Strand

Strand – en ny pärla med gammal historia 

iDAg är gårDENS gAMLA ladugård ombyggd 
till hotell och restaurang och du sitter på  
gamla foderbordet och avnjuter kockens 
3-rätters middag. Kaffe och avec avnjuts 
lämpligen i hotellets synnerligen smakfulla 
lounge på plan två.

Efter middagen kan du avnjuta kaffet och 
avec i byggnadens synnerligen smakfulla 
lounge på plan två, med utsikt över Mälaren 
åt öster och golfbanans hål 1 och 18 åt väster. 
När det är sovdags tar du in på ett av rum-
men som är inredda på skullen där hö till 
korna tidigare förvarades. Originalbjälkarna 

Gården	Strand	bär	på	känd	historia	från	1250-talet	då	”	Erik	den	läspe	och	haltes”	gemål	Katarina	huserade	på	Strand.	
Bo Jonsson Grip, Hertig Karl, Drottning Margareta är andra kända personer som ägt Strand.

är synliga i de flesta rummen och med 
utsikt över banan eller sjön kan du hitta  
din favorit med morgonsol eller kvällssol.

På morgonen tar du en kort promenad 
ner till bryggan 100 meter från hotellet och 
njuter av soluppgången över Söderfjärden. 
Här finns även en vedeldad bastu och bad-
tunna att koppla av i efter dagens golfrond 
på Strands omväxlande 18-hålsbana. 

DAgS ATT PEggA UPP på hål 1 som ligger 10 
meter från hotellet. Hålet, en par 3, har en 
sandbunker till vänster om green och en 
gräsbunker bakom green. Dessutom sitter 
kioskens gäster på parkett och bedömer 
ditt utslag, så full koncentration gäller. 
Banan ligger i omväxlande Sörmlands- 
natur med skogshål och öppna partier med 
ständig närhet till backar och skogspartier. 
Några hål på banan har högt liggande utslag 
som bitvis ger dig en hänförande utsikt över 
golfbanan. Man kan förstå att Hertig Karl 
blev förtjust i Strand och hade han spelat 
golf hade han säkert sett möjligheterna här. 

Efter hål 9 kommer du in till kiosken och 
tar en välförtjänt fikarast. Här har du möj-
lighet att bedöma utslagen från 1:an, det du 
nyss själv var utsatt för när du startade för 
dagen. Du kan även se utslagen från 18:e tee 
samt hålla uppsikt över sällskapet bakom dig, 
när de spelar in mot 9:ans green.

Efter en lyckad rond i goda vänners lag, 
med många spännande nya hål, hänförande 

utsikt, närheten till Mälaren, betande djur in-
till hål 6, kanske nåt utslag in i skogen på hål 13 
och en tuff stigning från hål 17 är du så på tee 
18. Här har du hela golfpärlan Strand fram-
för dig med gamla magasinet från 1600-talet 
till vänster om hotellet, gårdens flygelbygg-
nad från 1700-talet, huvudbyggnaden och  
ladugård från 1800-talet med en altan där alla 
dina vänner nu sitter och spänt förväntar  
sig att du får en kanonträff så bollen träffar 
flagg och vem vet ...

SöRmLAND
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På KALLFOrS KAN DU både spela golf, sova 
och konferera. På anläggningen finns ett 
personligt hotell med 17 dubbelrum med 
såväl konferensdel som relaxavdelning 
med bastu. Du kan också få en behandling 
på Kallfors Spa. Alla rum har utsikt över 
golfbanan. Klubbhus, övningsområden och 
första tee ligger cirka 50 meter från hotellet.

i klubbhuset hittar du restaurangen 
Kallfors Kök. Här hittar du god, vällagad 
mat i mysig miljö. Från den generösa ute-
serveringen har du utsikt över hela 18:e 
hålet. Kallfors Kök passar även utmärkt 
som festvåning och catering. 

i den välfyllda shopen hittar du både 
golf-, active- och lifestyleprodukter. Från 
och med 2014 finns här, för första gången 
på en golfbana, Peak concept corner – både 
kul och unikt. Shopen vill nu helt enkelt mer 
än bara golf!

Du kan även träna på Kallfors utegym 
med 18 stationer som ligger i en skogsdunge 
nära klubbhuset, eller ta en joggingtur i 
löpspåret runt golfbanan. 

golf Digest motivering från 2013 sam-
manfattar Kallfors väl:

Kallfors “Numera med ett utegym. Bara en sån sak. 
Steg för steg utvecklas en av Sörmlands och 
Stockholms bästa anläggningar för boende, 
trivsam atmosfär, relax, mat och framförallt 
rolig golf. Kallfors signum.

Tidigare har man visat att banan håller 
för tävlingar på den svenska touren. Spel-
ytorna och kringytorna sköts med perfek-
tion, designmässigt finns flera hål med höga 
poäng i kategorin risk och belöning”.

viDByNäS gOLF cLUB LiggEr strax utan-
för Nykvarn, endast 30 minuter med bil från 
centrala Stockholm. Här finns två 18-håls-
banor, skogsbanan North course samt 
South course, en öppen parkliknande bana 
av mästerskapskaraktär. South course är 
rankad som den bästa banan i Sörmlands 
golfdistrikt, som topp 3 i Stockholms län 
och topp 20 i Sverige. Klubbens greenom-
råden har också blivit valda till de bästa i 
Sverige.

vidbynäs skräddarsyr också lösningar 
för företagsgolf.

golf Digest rankade vidbynäs gc:s golf-

STOCKHOLm

Golf South Sthlm
– Golfen förändras och vi utvecklas. Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf South Sthlm – ett nytt koncept där du får 
södra Stockholms två bästa och mest trivsamma golfklubbar i ett och samma medlemskap, säger Pelle Sättare, 
vd på Golf South Sthlm. 
Tillsammans erbjuder Golf South Sthlm 72 hål och i stallet finns bland annat regionens två högst rankade banor, 
Vidbynäs South Course (1) och Kallfors 18-hålsbana (2).

paket som nummer två i Sverige 2012. Föru-
tom de två högt rankade 18-hålsbanorna av 
olika karaktär erbjuder klubben ett boende 
av hög klass på vidbynäs gård & Konferens. 

i golfklubbens restaurang, vidbynäs Kök 
& Bar, kan du stilla din hunger med olika 
kulinariska matupplevelser.

Vidbynäs

Kallfors Golfklubb.Vidbynäs Golf Club.

Missa inte!
Det ”vilda och vackra” Vidbynäs 
och den ”roligare golfen” på Kallfors.

Antal hål 36/36
Boende  ja, Kallfors Hotell/Vidbynäs  
 Gård & Konferens 
Husvagnsparkering   ja, med el
Spa/Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

 Golf South Sthlm
HUSBy gc öSTErHANiNgE är en öppen 
parkbana där de naturliga förutsättningarna 
tagits till vara. Husbyåns breda raviner utgör 
naturliga hinder på många hål. 

På väg till 10:ans tee passerar du igenom 
den gamla såg- och kvarnladan vid vatten-
fallet och slår sedan ut över kvarndammen. 

Njut av den fantastiska utsikten från tee 
vid 14:e hålet som vunnit Strokesavers om-
röstning om ”Sveriges vackraste golfhål”. 

Banan kännetecknas av stora undulerade  

På soliga Södertörn, bara 20 minuter från centrala Stockholm, i genuin 
lantbruksmiljö ligger denna välskötta och utmanande golfbana.

greener, formklippta fairways och högruff 
med vajande rödsvingel. Banan är par 71 och 
mäter 6 200 meter från backtee och 4 300  
meter på kortaste slingan. 

Den utmärkta dräneringen bidrar till en 
lång säsong. Husby gc österhaninge är en 
av de första banorna att öppna och sista att 
stänga för säsongen i Stockholms omnejd. 

Här finns goda möjligheter till träning på 
egen hand eller med hjälp av pro i golfstudio.  

Den rustika restaurangen erbjuder, för-

Husby GC Österhaninge – vänlig och trivsam atmosfär 

utom fräscha lunchrätter, även drycker och 
smörgåsar. 

Hitta hit!
Husby GC ligger bara 20 minuter
söder om Stockholm vid väg 73.
Här skiner solen när det regnar i stan!

Antal hål  18
Boende  Husby GC rekommenderar   
  Horsfjärdens vandrarhem
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop  ja
Driving range  ja
Studio  ja

08-500 322 85
info@husbygolfbana.se
www.husbygc.se 

Husby GC
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På STräNgNäS gK behandlas gäster som 
hedersmedlemmar och här fixar man enkelt 
starttider som passar ditt sällskap. är det full-
bokat på 18-hålsbanan finns plats på röda 
banan – pay and play på nio ”fullvuxna” hål. 
greenfee gäller heldag med möjlighet att spela 

Strängnäs GK 
– här är du hedersmedlem
Spela	golf	i	Sörmlandsnatur	med	ekar	obetydligt	yngre	än	Gustav	Wasa.	
Strängnäs är en parkbana där strategi och precision betyder mer än monsterdrivar.

både 18- och 9-hålsbanan till samma pris. 
Här kan du också njuta av extra bra er-

bjudanden som gratis parkering för husbilar  
och vagnar (inklusive el och vatten), en 
drivingrange och övningsområde för träning 
med egna bollar, svinglektion enskilt eller i 

grupp med klubbens pro samt morgonfika, 
lunch eller öl efter ronden på golfkrogen. 

Du har nära tillgång till Sommarsträngnäs 
med västervikens lockande utomhusserver-
ingar. Klubben erbjuder också golfpaket till-
sammans med lokala hotell i centrum.

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

Antal hål 27
Boende  ja, paket med lokala hotell 
 i centrum 
Husvagnsparkering   ja, gratis (inkl. el och vatten)
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0152-147 31
info@strangnasgk.se
www.strangnasgk.se

Strängnäs GK

SöRmLAND STOCKHOLm
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STOCKHOLm

TANKArNA På EN golfbana på Drottning-
holm daterar sig långt tillbaka, närmare 
bestämt till 1930-talet. Dessa tankar avfärd-
ades dock av HKH gustaf v med orden “en 
sådan gubbsport”! 

Två decennier senare blommade det upp 
igen. 1956 gjorde arkitekt Anders Tengbom 
samt eldsjälarna Herbert Kastengren och Ein-
ar Bristedt ett nytt försök att bilda en ny klubb 
i Stockholm och nu började snöbollen rulla.

Legendariske banarkitekten rafael Sund- 
blom, pappa till totalt 16 banor i Sverige, 
hade under flera års tid skissat på en bana 
på Drottningholm. Nu skred han åter till 
verket med ny glöd i pennan. Tyvärr fick 
Sundblom aldrig se sin sista bana förverk-
ligad. När han dog 1958 övertogs arbetena 
av Sundbloms lärjunge, Nils Sköld.

DEN NyBiLDADE KLUBBEN hade stort stöd 
av gustaf vi Adolf och det var naturligt-
vis otänkbart att någon annan än kungen 
skulle inviga banan den 26 september 1959.
Det berättas att kungen blev så förtjust i 
spelet vid invigningen att han sköt upp en 
väntande middag och försvann ut på golf-
banan med vännerna Herbert Kastengren, 

Kungl. Drottningholms golfbana har ett oslagbart läge intill 
Drottningholms slottspark, mitt i stan men ändå på landet. 

Anders rabenius och ragnar Sachs.

DrOTTNiNgHOLM vAr UNDEr många år 
den stora mästerskapsbanan i Sverige. 
Klubben har ett oslagbart svenskt rekord 
som arrangör för nio stora internationella 
mästerskapstävlingar. 

Den första stora tävlingen var volvo 
Open 1970 där Jack Nicklaus missade en 
putt för särspel och kom ett slag efter seg-
raren Jean garailde. 

1973 spelades Scandinavien Enterprise 
Open där Sven Tumbas vision var att täv-
lingen skulle bli den femte största tävlingen 
i världen. Den senaste stora tävlingen som 
spelades på klubben var HP Open 2003 där 
Annika Sörenstam slutade trea efter Sophie 
gustafsson och Suzann Pettersen. 

EFTEr rENOvEriNgEN som genomfördes 
2010-2011 har arkitekt Johan Benestam 
lyckats bevara den vackra hålsträckningen 
från 1958. Med sin nya layout har klubben 
fått ett nytt vackert ansikte som verkligen 
förhöjer golfupplevelsen. Med avrinnings-
områden (run-offs) runt greener med fore-
greenklipphöjd, välplacerade bunkrar på 

Kungl. Drottningholms GK 
– en upplevelse utöver det vanliga

fairway och runt greener får golfaren att 
planera sin golf. Förändringen att skapa en 
golfbana där det är spelskicklighet och inte 
längd som gäller är fulländad.

TiDNiNgEN gOLF DigEST placerade klub-
ben som fjärde bästa bana i Stockholm. Topp  
100 golf courses placerade klubben på en 
19:e plats i hela Sverige. 

Visste du att!
Klubben har ett oslagbart svenskt 
rekord som arrangör för nio stora 
internationella mästerskap.

Antal hål 18 samt 8 korthål 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

08-759 00 85
info@kdrgk.se
www.kdrgk.se

Kungl. Drottningholms GK 

Mälarö GK Skytteholm 
–	linksgolf	strax	utanför	Stockholm

gOLF är EN TrADiTiONSriK sport. Spelet är 
detsamma idag som under förrförra seklet. 
Du spelar bollen som den ligger och banan 
som den är. Det är grunden. Ofta byggdes 
banorna på sandhedar utefter havet där 
vinden var en viktig faktor och där kullar med 
oklippt ruff markerade en böljande fairway. 

Men alla banor kunde inte ligga utefter 
havet, så efter en tid byggdes skogs- och 
parkbanor. Det är inget fel med det. Det är 
bara något helt annat än den där vind- 
pinade golfen med hårda bruna fairways, 
där saker som backspinn och lobbslag är 
okända fenomen.

MäLArö gOLFKLUBB LiggEr långt ifrån 
havet. Markerna är en blandning av gammal 
sjöbotten och fin åkerjord. Men på Mälarö 
lever drömmen om linksgolf. Här finns den 
öppna banan där vinden alltid är med i spel-
et, där ruff och kullar avgränsar ett hål från 
ett annat, där pottbunkrarna är torvade och 
ibland så runda och små att du knappt kan 
svinga i dem. Alla de ingredienser vi för-
knippar med linksgolf, ja bortsett då från att 

Mälarö Golfklubb Skytteholm är en bana för alla som uppskattar den 
golf som spelas på de brittiska öarna. Så som golf var från början. 

sanddynerna är få och havet heter Mälaren. 
Mälarö bär den engelska golftraditionen 

vidare på många sätt. Här är banan num-
mer ett och klubbhuset ett hus att samlas i.  
ingenting överdådigt. En okonstlad restau-
rang och en shop som har det nödvändiga. 
Det räcker så, både medlemmar och gäster 
åker hit för golfen. 

BANAN BESTår iDAg Av tre slingor, där den 
vanligaste artonhålsbanan är 1–18 och sista 
slingan, 19–27, fungerar som niohålsbana 
– sannolikt en av Sveriges tuffaste niohåls-
slingor från backtee när det blåser. De första 
arton hålen invigdes 1994 och den senaste 
slingan 2003, och är båda ritade av Tommy 
Nordström. Under åren har greenområdena 
renoverats, bunkrar torvats och kullar 
byggts, hela tiden med linksgolfen i åtanke. 

idag är banan känd för sin ovanligt långa 
säsong och att den ofta håller fantastisk 
kvalitet sent in på hösten. vintern 2015/2016 
drog klubben detta till sin spets och lät 
9-hålsslingan vara öppen hela vintern. De 
som då i december, i några få plusgrader, 

STOCKHOLm

Missa inte!
Ett besök på vackra Skytteholms 
Herrgård. Ett modernt hotell med 
anor från 1600-talet.  

Antal hål 27 samt en korthålsbana
Boende  ja, Skytteholms Herrgård cirka  
 300 meter från klubbhuset 
Husvagnsparkering   ja, med el 
Restaurang ja, med uteservering
Spa/Gym ja, Skytteholms Herrgård
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

08-560 233 36
kansli@malarogk.se
www.malarogk.se

Mälarö GK Skytteholm 

samlades på första tee och la en boll i rän-
nan, återvände i någon mån till golfens 
början. vinden, vädret och naturen ger 
förutsättningarna och bollen spelas som 
den ligger, så som det alltid har varit.
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SALEMS gOLFKLUBB är SöDrA Stockholms 
bästa golfanläggning. Svensk golf skrev 
under 2015 att Salem är mycket ”Prisvärt 
bland de dolda pärlorna”. Tidningen golf 
Digest placerade klubben som sjätte bästa 
banan i Stockholm. 

Anläggningen är en komplett 27 håls-
anläggning där 9-hålaren är öppen året om 

Salems Golfklubb 
– en pärla i Stockhom
Salems Golfklubb är den riktiga golfklubben 
där kvalitet och upplevelse överträffar förväntningarna.

Missa inte!
På Salems golfklubbs hemsida 
kan du följa med på en digital 
flygtur över hela banan.

Antal hål 18 samt 9
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja
Studio ja

08-550 940 50
kansli@salemsgk.se
www.salemsgk.se

Salems Golfklubb 

med ordinarie greener. Klubben ligger i ett 
lugnt och stillsamt område med varierad 
karaktär och omväxlande layout. Banorna 
är lätta att gå och det är nära mellan hålen. 
Klubben har även hektometersystem och 
5 tee-system. Här hittar du också en trivsam 
restaurang och en bra och fullsorterad shop 
som ingår i golfstore. 

 

Missa inte!
Här erbjuds även personlig
träning i klubbens gym, samt
kroppsscreening för bästa möjliga
välbefinnande.

Antal hål  18 samt korthålsbana (6 hål)
Husvagnsparkering  ja, möjlighet till parkering,  
  dock ej el
Spa/Gym  ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 8
Golfvagnar  ja, 40
Golfshop  ja
Studio  ja

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

Sollentuna Golfklubb

Sollentuna Golfklubb – mer än bara golf!
I	en	naturskön	miljö	strax	norr	om	Stockholm	ligger	Sollentuna	Golfklubb,	en	medlemsklubb		med	den	rätta	känslan	
för både stora som små. Sollentuna GK är en idrottsförening som bildades 1967 och bedriver verksamhet i en positiv 
idrottsanda	under	mottot	”idrott	för	alla	på	alla	nivåer”.

FörUTOM KLUBBENS FiNA 18-hålsbana 
finns här även en korthålsbana som är öppen 
för alla.

Sollentuna golfklubb har två välutbildade  
PgA-instruktörer samt stor kunskap inom 
custom fitting. Här erbjuds även person-
lig träning i klubbens gym, samt kropps-

screening för bästa möjliga välbefinnande.
i den välsorterade golfstore-shopen hittar  

du ett stort urval av golfprodukter och här 
strävar man alltid efter en hög personlig  
servicenivå. 

Både medlemmar och gäster kan känna 
sig väl omhändertagna här.

Arninge Golfklubb
– trevlig hemmaklubb som gillar gäster!

ArNiNgE är EN komplett anläggning med 
18-hålsbana, korthålsbana (6 hål), generös 
drivingrange med målgreener, bra övnings-
område, norra Stockholms största proshop, 
välutrustad golfstudio, väldigt populär 
restaurang samt mycket goda mötes- och 
konferensutrymmen. Arninge är också en 
positiv klubb med en av Sveriges största ju-
niorsatsningar. 

golfstores shop på Arninge är en Flag-
ship Store, vilket innebär att sortimentet är 
stort på såväl klubbor, vagnar, golfkläder, 
skor, bollar och bagar. Du hittar allt du 
behöver för din golf.

KLUBBEN BiLDADES 1988 och alla 18 hålen 
var klara 1997. Nu återstår bara finputs så att 
finishen blir ännu bättre. 

Arninge är känt för att ha väldigt jämna 
och fina greener hela säsongen. Klubbens 
mål är att alla ska kliva av 18:e green med 
känslan att vilja spela banan igen.  

Arninge golfklubb har medvetet valt att 

Är du på visit i Stockholm, då är ett besök på Arninge Golfklubb 
perfekt. Banan ligger endast en kvart från stan vilket gör den till 
ett utmärkt utflyktsmål för den golfsugne. 

ha lite färre medlemmar, för att skapa en 
större tillgänglighet till banan. Det innebär 
att såväl medlemmar som gäster i stort sett 
alltid kan få starttider. Det är naturligtvis 10 
minuter mellan starttiderna så att det inte 
blir trängsel på banan. 

En golfrunda på Arninge är en positiv 
upplevelse i ett bra tempo. Den avslutas 
med fördel på restaurangens stora uteplats 
med utsikt över det utmanande 18:e hålet 
samt Ullnasjön. 

HAr DU iNTE SPELAT Arninge så är det hög 
tid att göra det i år! gäster är alltid välkomna 
och de behandlas som medlem för en dag. 
På Arninge har man det trevligt och det är 
något som du som gäst känner när du kom-
mer på besök!

Arninge gK har idag drygt 50 företag 
som är medlemmar och använder klubben 
som plats för möten, med eller utan golf-
spel. Fler företag är välkomna till klubben. 
Det finns gott om plats! 

STOCKHOLm

Missa inte!
När du spelar på Arninge ingår 
alltid vagn och banguide. 
Klubben är ensam om att ha 
utsetts till Årets golfklubb i Stockholm två gånger 
(2001 och 2012). 

Antal hål 18 samt en korthålsbana
Boende  ja, samarbete med närliggande  
 Scandic Hotell, Täby 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, ingår
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja

08-514 412 00 
kansliet@arningegk.se. 
www.arningegk.se

Arninge Golfklubb

STOCKHOLm
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BANAN LiggEr SAgOLiKT vackert i ett 
gammalt kulturlandskap, direkt vid Mälaren, 
krönt av det renoverade Bro Hof Slott. 
varenda detalj har putsats till fulländning 
och ledordet perfektion har svävat över 
alla inblandade. Honnörsorden är kvalitet 
och hög tillgänglighet. 

Från klubbhuset, Bro Hof Slott, kan du 
blicka ut över The Stadium course, som 
blev spelklar 2007. På The Stadium course 
är allt stort: längre hål, större greener, 
mer vatten, större och mer välplacerade 
bunkrar. Dessutom är vinden alltid i spel.

Bro Hof Slott 
– golf i världsklass

Bro Hof Slott är en golf- och naturupplevelse i världsklass, designad 
av Robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golfbanedesigners. 

Missa inte!
Boka både The Stadium Course 
och The Castle Course vid samma 
tillfälle för 2 195 kronor. Spela båda 
banorna samma dag eller välj två olika tillfällen. 
Vagn, banguide och rangebollar ingår.

ÖPPNA TÄVLINGAR PÅ BRO HOF
21 juni The Black Tee Challenge
11-12 juli Bro Hof Summer Week 
  (anmälan görs via golf.se)
24 juli Bro Hof Slott Amateur Masters 
  (anmälan görs via golf.se)
21 aug Bro Hof Ladies Masters 
  (anmälan görs via golf.se)
30 aug  The Battle of the Castle

Antal hål 36
Boende  ja, Golfpaket via Thoresta   
 herrgård, Villa Aske, Friibergh 
 herrgård, Tammsvik, 
 Lejondals slott och   
 Quality Hotel Friends
Restaurang ja, med uteservering
Halfway house  ja 
Golfbilar ja, förbokas
Hyrset  ja, förbokas 
Golfvagnar  ja, ingår i greenfeen
Golfshop ja
Svingstudio ja

08-545 279 90 
info@brohofslott.se
www.brohofslott.se

Bro Hof Slott

The Stadium course är en ”lakeside-
bana” och en spelupplevelse för alla kate-
gorier golfare, beroende på hur man väljer 
att spela. The castle course öppnade som-
maren 2010. 

Banan ska genomgående ha samma 
kvalitet, men en helt annan karaktär: det 
blir mindre vind och vatten, men mer träd, 
mindre och tuffare bunkrar samt spelbara 
”sandy waste areas”. 

Klubben är komplett med restaurang, 
företagsgolf och ett stort utbud av roliga 
och utmanade företagstävlingar under året.
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STOCKHOLm

Missa inte!
Kommer du långväga ifrån ligger 
Arlanda flygplats cirka 40 minuters 
bilresa bort. Transfer till och från 
golfbanan går självklart att ordna.
 
Antal hål 45
Boende  ja, golfpaket
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, förbokas 
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

08-540 851 65 
kansli@ostgk.se 
www.ostgk.se 

Österåkers Golfklubb

Österåkers Golfklubb
– spela och bo!

På öSTEråKErS golfanläggning finns två 
18-hålsbanor, mästerskapsbanan västerled 
och den något bredare och lättare österled. 
Dessutom har Hagby golf en niohåls Pay 
and Play-bana i toppklass. Det är en kom-
plett anläggning med hela 45 hål, vilket er-
bjuder golfarna hög tillgänglighet och alltid 
en möjlighet att få starttid. 

österåkers golfklubb är en upplevelse 
för alla kategorier golfspelare. Klubben 
grundades 1988 och har stått som värd för 
Ladies European Tour, European challenge 
Tour, Lag-EM, Lag-SM, Match-SM samt ett 
antal nationella tävlingar. 

Det är inte så att klubben lever på sin 
historia och gamla meriter, men man har 
samlat på sig en mycket stor erfarenhet och 
kunskap som kommer gästerna och med-
lemmarna tillgodo. 

österåker är en väldigt bra golfklubb på 
många sätt och det fick man bevis för 2011 
då Sveriges golfjournalister utsåg österåkers 

Österåkers Golfanläggning är en av landets största och rymmer både 
klubbarna Österåker och Hagby. Här erbjuds du full valfrihet med 45 hål 
och trevligt boende bara ett stenkast från banan. 

golfklubb till årets golfklubb i Sverige.
västerled blir intressant att spela 

framöver. Under hösten har österåkers 
golfklubb uppgraderat mästerskapsbanan 
genom att bygga om alla bunkrar i läcker 
”linksstil”.

– Ett arbete som vi är riktigt stolta över. 
resultatet får ni själva bedöma, säger klub-
bens vD Andreas Ljunggren.

Då klubben äger all sin mark så har och 
kommer ytterligare mark att avyttras för 
bostäder och kommersiella verksamheter. 
Detta ger klubben en unik chans att bygga 
om hela anläggningen finansierat helt med 
eget kapital.

Utanför knuten ligger roslagens vackra 
natur med vandringsleder, kulturupplev-
elser och Stockholms norra skärgård som 
lockar med bad och segling. roslagsbanan 
ligger inte långt från banan och tar dig till 
centrala Stockholm med alla dess sevärd-
heter och nöjen på bara 35 minuter. 

STOCKHOLm

BOENDEPAKET från 700 kr/person!

08-540 208 25 
www.domarudden.se

08-55 80 9000
www. publichotel.se

08-555 380 00
www.runo.se/konferens

08-790 59 80
www.lemat.se
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vÄSTmANLAND

Upsala Golfklubb – mer än bara golf

DET vAr På UPSALA golfklubb golfen intro-
ducerades i Uppland. Klubben bildades 1937 
då man fram till början av 60-talet spelade 
på en 9-hålsbana i Hågadalen i utkanten av 
Uppsala. 1964 invigdes den nya 18-hålsbanan 
vid Håmö gård i Läby någon mil utanför  
Uppsala, där man idag erbjuder golf på 36 hål.

i AUgUSTi 2007 påbörjades en totalreno-
vering av 18-hålsbanan – greener, tees och 
fairways. renoveringen stod helt klar till  
säsongsöppningen i maj 2010. Klubben har 
använt sig av den absolut senaste teknologin 
vad gäller dränering, bevattning, avrinning 
och uppbyggnad av greener, fairways och 
tees. Det gör att greenfeegäster och med-
lemmar i Upsala golfklubb har tillgång till 
en bana som bara kommer att bli bättre 
med åren. 

Klubben rankades 2015 som nummer 31 
i Sverige av golf Digest, och många spår 
att framtidens Upsala golfklubb kommer 

På Upsala GK spelar du på en 18-hålsbana i absolut toppklass vad gäller greener, greenområden, fairways 
och tees. Upsala Golfklubb rankades 2015 som 31:a bästa golfanläggning i Sverige enligt Golf Digest.

att bli en av de bästa i Mälardalen, kanske 
i hela Sverige. idag erbjuds här en 18-håls-
bana, par 72, av mästerskapskaraktär, en 
fullängds 9-hålsbana, par 35, och en kort-
are 9-hålsbana, par 31, som är en Pay and 
Play-bana, mycket uppskattad av nybörjare 
och seniorgolfare. inför säsongen 2013 
byggdes även drivingrangen om. 

EN BrA gOLFANLäggNiNg består inte bara 
av golfhål, utan även av klubbhus, restau-
rang, shop och en komplett utemiljö. Klub-
ben har därför även renoverat klubbhuset, 
restaurangen, köket, shopen och uteserve-
ringen. Många nöjda gäster besöker klubben 
under sommaren och åker från Uppsala för 
att äta lunch ute på Upsala golfklubb. 

2013 blev Upsala golfklubb, som 6:e klubb 
i Sverige, gEO-certifierad (golf Enviroment 
Organization) vilket innebär att klubben idag 
har den högsta miljöcertifiering som finns 
att uppnå i Europa.

Upsala Golfklubb – Nr 1 i Uppland.

UPPLAND

Hitta hit!
Upsala Golfklubb är Uppsalas 
stadsnära golfbana, endast 
1 mil från Uppsalas centrum.

Antal hål 36
Boende  ja, klubben samarbetar 
 med de flesta hotellen 
 i Uppsala 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

018-46 01 20  
info@upsalagk.se 
www.upsalagk.se

Upsala Golfklubb

i ENKöPiNg FiNNS en av Mälardalens abso-
lut bästa banor. Klubben jobbar hela tiden 
med att förbättra och utveckla banan. 

Här finns tre fräscha stugor som kan ta 
emot upp till 12 personer samtidigt. Stug-
orna är belägna alldeles vid 18:e green. vill 
du ha eget boende med dig har man under 
vintern färdigställt en större uppställnings-
plats för husbilar och husvagnar som öpp-
nar vid säsongstart. 

Enköpings Golfklubb 
– nära till allt
Kom	till	”Sveriges	närmaste	stad”	och	låt	dig	förföras	i	fyra	timmar.

När ”matklockan” ringer kan du njuta av 
god mat på en av Enköpings bästa krogar 
direkt vid 1:a tee och 18:e green. restau-
rang och kök är nyrenoverat och klubben 
hälsar Daniel Di grazia välkommen tillbaka 
som krögare. Enköpings gK tar också gärna 
emot företag och ordnar hela din företags-
golf från början till slut.

Banan ligger väldigt stadsnära och är en 
variation av björkalléer, enbackar och öppet  

Missa inte!
Enköpings GK ligger bra till, 
endast 7 mil från Stockholm 
och blir mer och mer populär 
för varje år. Här erbjuds golfpaket.

Antal hål 18 samt övningsområde   
 med 3 hål
Boende  ja, tre fräscha stugor med   
 plats för 12 personer, samt
 bra och prisvärda golfpaket 
Husvagnsparkering   ja, med el, utökad i år 
 med plats för upp till tio 
 vagnar/bilar
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja, cirka 25
Golfshop ja

0171-364 84 
info@enkopinggolf.se 
www.enkopinggolf.se

Enköpings Golfklubb

FröSåKErS NyA LiNKSBANA erbjuder 9 hål 
med både spelglädje, utmaning och golf-
känsla! Klubben har byggt en golfbana som 
är spelbar och rolig för alla, med tanken att 
golf ska gå att spela snabbt och vara till-
gängligt.

Med sin imponerande huvudbyggnad 
från 1600-talet och 18-hålsbanan anlagd in-
till Mälarens strand, erbjuder Frösåker golf 
& country club såväl högklassig golf som 
härliga naturupplevelser. 18:e hålet är ett 
majestätiskt par 4-hål och har 2005 röstats 
fram som Sveriges bästa avslutningshål. 

intill banan ligger Frösåkers krog, vars 
motto är att ge golfarna det de vill ha – god 

Frösåker Golf & Country Club erbjuder dig en härlig upplevelse i unik miljö. 
Här kan du både spela, äta och bo. Du upplever golf när det är som roligast!

mat, hög stämning och bra tillgänglighet. 
restaurangen serverar dagens lunch och 
à la carte meny, och har fullständiga rättig-
heter. 

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

Matz Evenssons golf Academy är inrikt-
ade på att hjälpa golfare på alla nivåer att 
bli bättre och ha roligare med sin golf. i 
Frösåker golfshop hittar du också ett ut-
märkt sortiment med utrustning för både 
den erfarne och den nye golfaren. 

Frösåker Golf 
& Country Club 
– härligt belägen vid Mälaren

Missa inte!
Från och med 2012 ståtar Frösåker 
med ett av Sveriges finaste centrum 
för professionell utprovning av 
golfutrustning. Här finner du nu Titleist National 
Fitting Center, ett av 4 i Europa.

Antal hål 18 samt 9 korthål med   
 linkskaraktär
Boende  ja, enkelt boende och   
 samarbete med 4 hotell i   
 Västerås 
Husvagnsparkering   ja, 8 platser med el
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja, 12
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

021-30 96 00
info@frosakergolf.se
www.fgcc.se

Frösåker G&CC

UPPLAND

landskap i en härlig blandning. Behöver du 
hjälp med din swing eller puttningsteknik 
står klubbens mycket populära tränare 
veronica och Niklas beredda att rycka in.  
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Söderby Golf Lodge
Säsongen 2014 övergick Söderbys och Edenhofs golfklubbar till en gemensam klubb som heter 
GolfUppsala. Sammanslagningen har varit mycket lyckad och klubben satsar hårt på att utveckla 
båda anläggningarna. Banorna heter givetvis Söderby Golf och Edenhof Golf som tidigare.  

GolfUppsala 
– satsande klubb med två anläggningar

SöDErByS gOLFANLäggNiNg är vAcKErT belägen i natursköna 
Näsdalen, endast 7 minuters bilresa från Uppsala centrum. 9-håls-
banan anlades i mitten av 90-talet och är för många det första 
mötet med Söderby golf. Banan är lämpad för träning, både för 
nybörjare och mer erfarna spelare. Den är väl underhållen och har 
flera utmanande hål med både vatten och bunkrar att ta hänsyn till. 
i anslutning till banan finns också en range.

18-hålsbanan invigdes 2004 och räknas som en av Upplands bästa  
banor, känd för sina fantastiska Penn A4-greener och den om-
givande familjära atmosfären. Banan har en spännande layout och 
många strategiska vattenhinder. vatten är i spel på mer än hälften 
av banans hål. Den är relativt lång och det är många par 4-hål som 
är långa och tuffa. Banan har fem alternativa tees för att kunna 
erbjuda spel åt alla kategorier av spelare. 

vid 18:e green ligger Söderbys klubbhus med restaurangen 
Söderby golf & Krog, som har anor från 1600-talet. i klubbhuset ligger  
även en av Sveriges största on course-golfshoppar, som ingår i 
golfStorekedjan. Under de senaste åren har Söderby utökat med ett 
flertal nyheter, bland annat en nybyggd studio för custom fitting 
samt fem golfsimulatorer för att utveckla vinterträningen. 

2012 arrangerade Söderby för femte gången den mycket pres-
tigefyllda mästerskapstävlingen Nordea Tour och fick väldigt fina 
vitsord av såväl amatörer som de professionella spelarna. 

2015 kom Nordea Tour tillbaka då en av årets 4 finaltävlingar 
spelades på Söderby, även 2016 kommer en av Nordea Tours 
finaltävlingar att spelas där. 

Klubben har även arrangerat Europatouren för Handigolf vid tre 
tillfällen.

18-HåLSBANAN är DESigNAD av Sune Linde. 
Banan är av mästerskapskaraktär och har 18 
mycket spännande och utmanande hål med 
omväxlande karaktär. 

inom anläggningen finns också en 

Hål 18 på Söderby, Nordea Tour.

UPPLAND

Söderby 
Golf Lodge 
MiTT EMOT SöDErByS klubbhus ligger det 
nya golfhotellet Söderby golf Lodge. Hotell-
et består av nio 4-bäddslägenheter där du 
kan boka mycket prisvärda golfpaket med 
boende, golf och middag.

Söderby golf Lodge erbjuder ett person-
ligt och prisvärt boende i naturskön miljö 
endast sju minuter från Uppsala centrum 
och bara ett stenkast från första tee. 

Lägenheterna är 42 kvadratmeter stora 
och har tre rum; ett allrum med (bädd)soffa, 
Tv, kylskåp och vattenkokare. De har två 
sovrum med två enkelsängar i varje rum. 
Toalett med dusch finns och trådlöst inter-
net ingår i alla rum.

GOLFPAKET 2016
Helggolfpaket (tor, fre, lör)
I golfpaketet ingår 1 natts boende i lägenhet med 
frukost, 1 helggreenfee samt en 3-rätters middag.

Pris per person:
4 personer 1 400 kronor
2 personer 1 600 kronor

Vardagsgolfpaket (sön, mån, tis, ons) 
I golfpaketet ingår 1 natts boende i lägenhet 
med frukost, 1 vardagsgreenfee samt en 
3-rätters middag.

Pris per person:
4 personer 1 200 kronor
2 personer 1 400 kronor

Under juni och juli är det sommarerbjudande 
på vardagsgolfpaketen!
Pris: 1 095 kronor per person

Edenhof Golf

Söderby Golf

Hål 18 på Edenhof.

UPPLAND

Visste du att!
Söderby Golf AB driver sedan 
2006 även Edenhof Golf beläget 
i Bälinge, norr om Uppsala.

Antal hål 18 samt en 9-håls 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende 
 i fullt utrustad lodge på    
 Söderby 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja,  50
Golfshop ja

018-33 41 85
johan@edenhof.se
www.golfuppsala.se

Edenhof Golf

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

Antal hål 18 samt en 9-håls 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende 
 i fullt utrustad lodge  
Husvagnsparkering   ja, med el
Gym ja, nybyggt gym och inom-  
 hushall med golfsimulatorer
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 30
Golfvagnar ja,  120
Golfshop ja, en av Sveriges största   
 on-courseshoppar
Studio ja, med Flightscope och full  
 videoutrustning

018-430 19 70
info@soderbygolf.se
www.golfuppsala.se

Söderby Golf

mycket fin 9-hålsbana där alla som vill kan 
få pröva på att spela golf, även utan grönt 
kort. För närspelsträningen finns en stor 
puttinggreen och ett nytt närspelsområde. 

2015 arrangerades både JSM slag och 
Skol-SM på Edenhof, vinnare av JSM var 
Felix Pålsson och Filippa Mörk.

Här finner du också ett komplett 
klubbhus, med bra restaurang, shop och 
omklädningsrum.
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UPPLAND

På åLANDS gOLFKLUBB erbjuds två 18-håls-
banor, Slottsbanan och Kungsbanan, samt 
korthålsbanan Prinsessan.

Slottsbanan breder ut sig längs havs-
viken Slottsundet. Här spelar du på gamla 
kungsmarker. Med sin parklika stil och stor-
slagna utsikt över ålands medeltida slott är 
banan vacker som få och har blivit många 
av våra spelares absoluta favorit.

För dig som söker större spelutmaning 
är Kungsbanan den rätta, där öppnare och 

Ålands Golfklubb ligger på en udde mellan två havsvikar i Kastelholm på nordöstra Åland. Varje år 
lockas över 10 000 golfgäster till de natursköna banorna och den trivsamma atmosfären i Kastelholm.

tajtare hål varvas om vartannat i en natur-
skön och kuperad skogsmiljö.

Hjärtat i anläggningen är klubbhuset.  
Här finns fräscha omklädningsrum, duschar, 
bastu och en mycket välsorterad golfshop som 
drivs av klubbens headpro, chris Waldron.

gOD MAT FörHöJEr upplevelsen av en  
perfekt golfdag. Under fina sommardagar 
trivs restaurangens gäster på den inbjud-
ande uteserveringen. Krögarparet Hasse 

Ålands Golfklubb i Kastelholm 
– golfpärlan i Östersjön!

och Bitte önskar alla golfare välkomna till 
den trivsamma restaurangen.

De snabba 2-2,5 timmars färjeförbind-
elserna mellan Sverige och åland, med 
möjlighet till taxfreeshopping ombord, 
tillsammans med förmånliga paketpriser 
bidrar till att göra ålands golfklubb till 
östersjöns golfpärla.

Kom gärna med egen båt och lägg till i 
Kastelholms prisbelönta gästhamn som 
ligger mittemot Slottsbanan. 
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Ålands 
Golfklubb är 

Finlands bästa 
36-hålsanläggning 
enligt Golf Digests 

banranking 
2015.

Missa inte!
Att du enkelt kan boka 
förmånliga paketresor med 
färjeturer från Sverige till Åland, 
boende och greenfee. Se hemsidan.

Antal hål 36 samt 6 korthål
Boende  ja, finns i närheten
Husvagnsparkering  ja, med el
Båthamn ja, finns i närheten
Relax/bastu ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

+358(0)18 45000  
info@golfclub.ax 
www.agk.ax

Ålands Golfklubb

ÅLAND

Missa inte!
I klubbhuset finns både
restaurang och en relax-
avdelning med pool och bastu.

Antal hål  18 samt 9
Boende  ja
Husvagnsparkering  ja, med el
Relaxavdelning ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja, 30
Golfshop ja

08-514 500 00
info@johannesberg.se
www.johannesberg.se

Johannesberg Golf

Johannesberg Golf
– unik golfupplevelse i enastående Roslagsnatur!

Här, i hjärtat av Uppland, finns här en komplett anläggning som erbjuder allt 
som en golfare kan önska sig. De 27 hålen, ömsint utlagda i vacker Roslagsmiljö 
ger dig som besökare en fantastisk golfupplevelse, oavsett golferfarenhet.

MäSTErSKAPSBANAN OcH den komplette-
rande 9-hålaren är designade av den värld-
skände golfbanedesignern Donald Steel. 
Slingan är en fullängds pay and play-bana 
och har öppet året runt.

i klubbhuset finns restaurang och en 
relaxavdelning  med pool och bastu, vilket 

gör att du garanterat får en fantastisk vist-
else. En välsorterad golfStore-shop ser till 
att inget i bagen saknas.

Här erbjuds även kompletta golfpaket 
med alternativa boenden, det egna golf-
hotellet eller det lite lyxigare Johannesberg 
Slott, som båda ligger på gångavstånd från 

klubbhus, range och första tee. Uppställ-
ningsplatser för husbil och husvagnar ger dig 
som kommer med mobilt boende möjlighet 
att stanna till och njuta av anläggningen.

Johannesberg golf beläget mitt emellan 
Uppsala och Norrtälje, endast 24 minuter 
norr om Arlanda flygplats. 

Här välkomnas alla gäster med både 
kvalitet och en mysig atmosfär.

Burvik Golf Resort 
– en av Sveriges verkliga golfpärlor*
I underbar vacker roslagsnatur , cirka en timme norr om Stockholm 
ligger Burvik som enligt Golf Digest är roslagstraktens bästa golfbana.

BUrviK ErBJUDEr EN högklassig golf-
anläggning för alla, naturligt anpassad till 
roslagsnaturen med allt vad den bjuder av 
enbackar, mäktiga ekar, branta bergväggar  
och slingrande vattendrag. 

Förutom en omvittnat fin bana med upp-
skattade greener så har Burvik dessutom en 
bana som från röd tee är anpassad i längd så 
att även kvinnliga golfare får en roligare golf 

och kan använda alla klubbor i bagen.
idag finns här cirka 180 hus på höjdrygg-

arna runt banan och området utvecklas 
ständigt med nya tomter, hus och bostads-
rätter. Här bor man bekvämt på sin fritid 
eller året runt och det sociala livet är mycket 
omfattande, med golfen som den naturliga 
samlingspunkten. Burvik har också mycket 
populära golfpaket med  12 golfstugor för  

självhushåll 100 meter från 1: a tee. vill man   
inte laga all mat själv så är det nära till  klubb- 
hus och den mycket populära golfrestau-
rangen. Där bokas boende, golf, golfbil, mat 
med mera. vill man förbättra sin golf finns 
PgA-pro Ulf Andersson och hans välsorterade 
golfshop i klubbhuset. 

* enl Svensk golf  

Missa inte!
Burviks GK ligger längs väg 282 
mellan Edsbro och Knutby.  

Antal hål 18 samt 3 hål och ett centralt  
 placerat övningsområde
Boende  ja, prisvärda golfpaket, 
 100 meter från 1:a tee, 
 12 golfstugor med   
 plats för 44-56 gäster
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med fullständiga rättigheter  
 och uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0174-430 60 
info@burvik.se
www.burvik.se

Burvik Golf Resort
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Norrland

Jag har spelat golf från Falsterbo i söder till Björkliden i norr och uppskattar naturens olika 
variationer. Här är två minnesvärda upplevelser. Båda med min kompis Janne från Falsterbo 
som sällskap och i midnattssol.

1. Vi skulle spela Kalottenveckan på  minitouren. Vi värmde upp med en veckas fjällvandring på Kungs-
leden. För att inte komma helt ringrostiga till tävlingarna tog vi med oss en wedge och sex bollar.   
I slutet av veckan började bollarna att tryta. I midnattssolens sken slog vi några wedgar vid foten av 
Kebnekaise. Terrängen påminde om Ljunghusens 190 mil söderut. Vi letade efter Jannes sista boll och 
när jag hittade ‘något’ frågade jag spontant: 

– Spelar du Titleist? (precis som om det skulle ligga en annan boll och skräpa där).

2. Första tävlingen var Tolvslaget i Boden. Vi var först där av alla tävlande, på kvällen två dagar innan 
tävlingen. Efter någon timme på ranchen blev vi inbjudna till banchefen i hans husvagn på grogg. 
Klockan blev midnatt, ljuset var magiskt, vi insåg att det var inspelsdag (-natt) inför tävlingen och vi 
gick ut helt ensamma. Döm om vår förvåning när vi kom till 11:an. Vi kom ikapp en treboll och fick 
vänta. Som tur var hade de backspegel och släppte igenom oss på 12:an.
                    /Pär Fischerström

Best of
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Spela golf på en av Sveriges vackraste golfbanor och 
bo på ett av fjällvärldens mysigaste hotell. God mat och 
dryck, bekväma rum, en skön relaxavdelning och tillgång 
till Idre Fjälls många aktiviteter.

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

Pernilla Wiberg Hotel fr. 870 kr per person/dygn
inkl. frukost och en greenfee. Del i dubbelrum.
Enkelrum 1 120 kr per person/dygn.

Golfpaket på Pernilla Wiberg Hotel

DALARNA

STORSÄTRA FJÄLLHOTELL 
Grövelsjöfjällen. Tel 0253-23 150.  storsatra.se 

T T T T
GOLFPAKET från  

3 dygns helpension
1 greenfee 
           

3875:-

Idrefjällens Golfbana  
– golf på hög nivå

Vissa har allt. Och när man till och med kan övertyga kräsna amerikaner, ja då 
vet	man	att	man	är	något	alldeles	extra,	även	bland	de	bästa.

iDrEFJäLLENS gOLFKLUBB HAr under 
åren fått fina utmärkelser “årets golfklubb”, 
”Sveriges vackraste bana” och “Dalarnas 
bästa bana”. Trots detta var amerikanen 
gene Oberto lätt tveksam när han i sin jakt 
på Sveriges 30 bästa banor för boken The 
Swedish golf Experience, begav sig till idre-
fjällens golfbana. Men efter att ha tagits 
med storm av banan, människorna och den 
magnifika fjällmiljön, blev också han frälst. 
Enligt honom är idrefjällens golfbana utan 

Missa inte!
Hela omådet erbjuder, förutom 
golf, många andra aktiviteter och 
upplevelser. Hit är både proffs 
och amatörer välkomna att spela 
golf, äta gott i klubbens mysiga 
restaurang och botanisera i den välsorterade
golfshopen.

Antal hål 18
Boende  ja, visitidre.se 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, bör förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0253-202 75
kansli@idregolf.se, 
www.idregolf.se 
visitidre.se

Idrefjällens Golfbana  

tvekan Sveriges bästa golfupplevelse.
– Framförallt är det den varierande och 

spännande layouten med vildmarken in på 
knuten och den mäktiga fjällvärlden som 
gör banan så speciell, säger banans Pro, 
Fredrik Litzén.

De som spelat golf på idrefjällens golf-
klubb återvänder. Det som lockar, förutom 
banans höga klass, utmaning och skönhet, 
är klubbens familjära stämning. 

vill man slipa på golfsvingen tar klub-

bens PgA-Pro gärna hand om en. Man bör 
avsätta några dagar. Framförallt om man 
vill ta del av hela områdets aktivitets- 
utbud, som bland annat inkluderar ridning, 
cykling, vandring och forsränning.
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SöDErHAMNS gK är EN skogs- och park-
bana i vacker natur vid Hälsingekusten 
mellan gävle och Hudiksvall, bara två tim-
mars bilresa från Stockholm. 

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

Söderhamns gK är en av södra Norrlands 
bästa och mest välskötta anläggningar med 
stort fokus på finish och helhetsupplevelse.

golfklubben erbjuder en trevlig res-
taurang med fullständiga rättigheter som 
serverar allt från husmanskost till à la carte.

På klubben finns även en välsorterad 

golfshop, golfpro, drivingrange, övnings- 
områden och uppställningsplats för husvagnar. 
vill man bo på golfbanan erbjuds förmånliga 
priser i vandrarhemmet “Torpet” vid nionde 
greenen eller i den nybyggda stugbyn i  
direkt anslutning till klubbhusområdet. 

ENDAST Två TiMMArS bilresa från Stock-
holm hittar du Högbo. Här finns en natur-
skön och varierande 27-håls anläggning 
med goda träningsmöjligheter och boende. 

Unna dig ett besök på Högbo golfklubb 
som utsågs till distriktets bästa bana av 
golf Digest 2015. golfklubben bildades 1962 
och har idag en 18-hålsbana som är en 
blandning av skogs- och parkbana och en 
9-hålsbana som är en mer renodlad park-
bana. gemensamt för båda banorna är att 
Jädraåns vatten slingrar sig förbi ett antal 
av hålen och ger en intressant utmaning. 

Passa gärna på att ta en titt runt det 

Högbo 
Golfklubb

Missa inte!
Högbo blev utsedd till distriktets bästa bana av 
Golf Digest 2015.

Antal hål 27
Boende  ja, Högbo Brukshotell ligger  
 ett stenkast från banan 
Husvagnsparkering   ja, ej el
Spa/Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja
Studio ja

026-215 372
info@hogbogk.com
www.hogbogk.com

Högbo Golfklubb

Missa inte!
Hofors Golfbana blev utnämnd av Svensk Golfs 
chefredaktör Tobias Bergman till en av Sveriges 
två vackraste golfbanor 2011.

Antal hål 18
Boende  ja, åtta dubbelrum med   
 prisvärda golfpaket 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0290-852 40
info@hoforsgk.se
www.hoforsgk.se

Hofors Golfklubb

PÄRLOR I GÄSTRIKLAND 
och HÄLSINGLAND

vackra Bruket i Högbo under ditt besök. För 
dig som är intresserad av hantverk finns det 
i Högbo smed, glasblåsare, textil, doftcenter 
och mycket mer. 

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

HOFOrS gK är EN riktig golfpärla belägen 
mellan Falun och gävle, bara två timmars 
bilresa norr om Stockholm. Om du verkli-
gen vill ha en upplevelse utöver det vanliga 

Golfpärlor rekommenderar att förlägga golfsemestern norrut i år. Några veckor runt midsommar 
kan du spela i princip dygnet runt, en oförglömlig upplevelse säger de som har provat. De tre 
högst	rankade	banorna	strax	norr	om	Dalälven	hittar	du	i	Högbo,	Hofors	och	Söderhamn.	Alla	
klubbarna erbjuder olika former av golfpaket och det går också bra att ta med husbilen.

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

Boka golfpaket från 850 kr! 
-  en natt, del i dubbelrum 
-  en greenfee/person 
-  fri tillgång till relaxavdelning med inomhuspool, bastu  
 och gym 
-  fri bevakad parkering 
-  frukostbuffé

Missa inte!
Upptäck fina krypvensgreener på trivsamma 
Söderhamns GK!

Antal hål  18 samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket i vandrarhem  
  eller stugor
Husvagnsparkering  ja, med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 4
Golfvagnar  ja, 35
Golfshop  ja, Golfstore
Studio  ja

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

Söderhamns GK

Söderhamns 
Golfklubb

ska du besöka banan som blev utsedd till 
distriktets bästa av golf Digest 2014. Banan 
är en skogs- och parkbana som utmanar 
spelare med högt som lågt handicap med 
undulerade greener samt vattenhinder. 
Hofors golfbana blev utnämnd av Svensk 
golfs chefredaktör Tobias Bergman till en 
av Sveriges två vackraste golfbanor 2011 
med motiveringen ”ger sjönära en ny inne-
börd”. Hofors gK fick även utnämningen 
årets golfklubb 2012. 

På anläggningen finns åtta dubbelrum 
med prisvärda golfpaket. campingen med 
elplatser har nybyggda toaletter med dusch.

Hofors gK erbjuder en trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter och ett vari-
erat utbud av maträtter. På klubben finns 
även en välsorterad golfshop, golfpro, samt 
väl tilltagna övningsområden.

Hofors 
Golfklubb

Högbo Golfklubb.

Söderhamns Golfklubb.

Hofors Golfklubb.

GÄSTRIKLAND HÄLSINGLAND
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öSTErSUND-FröSö gOLFKLUBB erbjuder 
en komplett golfanläggning med 18-hål, 
9-håls pay and play samt en äventyrsbana. 
Anläggningen kompletteras med driving-
range, övningsområde samt restaurang. Här 
hittar du också en välsorterad golfshop och 
en erfaren pro. 

Anläggningen, på Frösöns sydsluttning, 
har en fantastisk utsikt över Storsjön och den 
jämtländska fjällvärlden. 18-hålsbanan är 
av kuperad skogs- och parkkaraktär med 
upphöjda greener som utmanar spelaren. 
Svensk golf nr 5 2014 skrev följande om hål 
nr 1: ”Den ändlösa vyn över Storsjön och 
Oviksfjällen bidrar tveklöst till att detta 
ständigt knockar oss som ett av Europas 
mest intagande öppningshål. Spelmässigt 
får vi här en välkomnande start på ronden 
med ett utslag där det glädjande nog mest 
handlar om att släppa loss totalt”.

Höj blicken, ta ett djupt andetag och låt dig 
inspireras av de fantastiska omgivningarna. 
Efter avslutad runda vilar du ut i restaurangen  
och summerar en härlig golfupplevelse. 
Sveriges bästa? – det är i alla fall klubbens mål!

Östersund-Frösö 
Golfklubb 
– Sveriges bästa golfupplevelse?
Ett besök på Östersund-Frösö Golfklubb brukar inte lämna någon oberörd. 

ÅNGERmANLAND

Quality Hotel 
Frösö Park 
QUALiTy HOTEL FröSö PArK är ett nytt 
konferens- och sporthotell i östersund, i 
Jämtland, med fokus på nya mötesmiljöer i 
kombination med träning och spa. Hotellet har 
en bedårande utsikt över Storsjön och fjäll-
världen och ligger endast 3 minuter från flyg-
platsen och bara 2 kilometer från golfbanan.

Quality Hotel Frösö Park är ett person-
ligt hotell med både hög och låg puls. Här 
är det lätt och självklart att röra på sig. Ta 
en skön joggingtur eller en promenad på S:t 
Olavsleden, en skidtur eller skridskotur på 
Storsjön eller slå några slag på en av Sveriges 
vackraste golfbanor med milsvidd utsikt 
över fjällen. På spaavdelningen finns varma 
pooler både ute och inne samt gym, yogasal, 
behandlingsrum och ångbastu.

Antal rum & bäddar
200 rum och 700 bäddar
10 sviter

Konferenslokaler
Lokaler för 4 till 4 400 deltagare
25 olika mötesrum varav 3 konceptrum
4 000 kvadratmeter flexibel golvyta

Festvåning
300 gäster i privat festvåning 
1 500 sittande matgäster på Frösö Convention 
Center
2 500 i biosittning på Frösö Convention Center

Kommunikationer
Åre Östersund Airport ligger i direkt anslutning 
(50 min. från Arlanda och Bromma)
10 minuter till Östersund (tågstationen)
60 minuter till Åre

Aktiviteter
Spa och gym med inom- och utomhuspool
Längd- och skridskospår
Löparspår
Utegym
Hinderbana
Vandringsleder
Cykling – MTB och landsväg
Pilgrimsled
Frösö golfbana
Frösö kyrka

www.frosoparkhotel.se

jÄmTLAND

Missa inte!
Att slå ut på öppningshålet på Östersund-Frösö 
golfklubb lämnar ingen oberörd. Du möts av 
en hänförande utsikt och en härligt inbjudande 
fairway, måste upplevas! 

Antal hål 18 samt en 9-håls par 3 
 Pay and Playbana  
Boende  ja, golfpaket på Quality 
 Hotel & Resort Frösö Park   
 som ligger en kilometer från  
 anläggningen 
Husvagnsparkering   ja, elstolpar
Restaurang ja, med en fantastisk utsikt   
 över Storsjön och den   
 jämtländska fjällvärlden
Kiosk/Fikastuga ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, Frösö Golfshop är också   
 ett Titleist Fitting Center
Studio ja

067-57 60 30
reception@ofg.nu
www.ofg.nu

Östersund-Frösö Golfklubb

Quality Hotel Frösö Park 

– NärHETEN TiLL STAN är en stor plusfak-
tor, likaså att banan ligger alldeles intill 
E4:an. vi har dessutom utmärkta flyg-, tåg- 
och bussförbindelser, säger veckefjärdens 
vd Mikael Nordin.

Standarden på banan är som sagt hög. 
Före detta golfproffset Maria Bodén från 
Härnösand har till exempel kallat banan 
”Den överlägset bästa banan i Norrland”.

Så har också stor vikt lagts vid en ut-
manande design, noggrann dränering och 
ett exemplariskt underhåll av banan.

– ribban lades högt från första början, 
konstaterar Mikael Nordin.

PETEr FOrSBErg är EN av delägarna i 
Tvillingsta AB som äger den härliga golfan-
läggningen vid veckefjärden. Peter är, som 
alla vet, flerfaldig mästare (vM, OS, Stanley 
cup), en av världens bästa hockeyspelare 
genom tiderna. Hans ambition med golf-

I Höga Kusten, ett av landets hetaste besöksområden, ligger en av Norrlands 
bästa golfbanor. Veckefjärdens GC i Örnsköldsvik är en modern golfanläggning 
bara några minuters bilväg från centrum, med eget hotell och ett fantastiskt 
läge vid natursköna Veckefjärden.

anläggningen är densamma som hans in-
ställning var som spelare – full satsning 
och högt ställda mål.

– Peter spelar regelbundet på banan och 
är också det största affischnamnen vid olika 
företagsgolfevent som anordnas på banan, 
säger Mikael Nordin.

vEcKEFJärDEN är iDEALiSK för nätverk-
ande och affärskontakter, med sin höga 
klass, fina restaurang, mäktiga terrass och 
hotellet vägg i vägg med klubbhuset. En 
naturlig mötesplats i en underbar miljö. 
veckefjärden är även perfekt för event och 
konferenser.

Här arrangeras också tävlingar av natio-
nell toppkvalitet och veckefjärden är den 
nordligaste banan som ingår i konceptet 
MPc Stjärngolf.

– vi har en anläggning som på alla sätt 
lever upp till sitt goda rykte, säger Mikael. 

Veckefjärdens GC  
– den centrala golfanläggningen i Höga Kusten

Missa inte!
Veckefjärdens GC är Örnsköldsviks stadsnära 
golfbana, endast någon kilometer från centrum. 
Klubben har eget hotell på anläggningen men 
samarbetar med de flesta hotell i Örnsköldsvik. 

Antal hål 18 samt 9 korthål
Boende  ja, hotell med golfpaket
Poolområde  ja
Restaurang ja, med områdets bästa   
 uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, förboka gärna
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Golfpro/lektioner  ja

0660-29 63 00
kontakt@veckefjarden.com
www.veckefjarden.com

Veckefjärdens GC
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Missa inte!
Köp ett häfte med 10 greenfeebiljetter för 
2 500 kronor. Dessa är inte personliga. 
Ert golfgäng spelar då för 250 kronor per dag.

Antal hål  18
Boende  ja, logipaket med Boden   
  Business Park
Husvagnsparkering  ja, med el och dusch
Restaurang  ja, i klubbhuset
Golfbilar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0921-720  51
info@bodensgk.se
www.bodensgk.se

Bodens Golfklubb 

GOLFA 
DYGNET 
RUNT!
Under vinjetten Best of: NORRLAND 
presenterar Golfpärlor de tre bäst 
rankade golfbanorna, enligt Golf 
Digest, från vart och ett av Norrlands 
fem olika distrikt.

MED DETTA viLL vi iNSPirErA till att 
göra en golftour norrut. Om ni åker runt 
midsommar eller i början av juli får ni  
absolut inte missa möjligheten att spela 
golf i midnattssol!

Många av pärlorna ligger direkt vid 
kusten där på vissa håll Bottenhavet/Botten- 
viken är sidovattenhinder. På andra håll 
bjuds det på läckra fjällvyer. Genomgående 
utlovas underbara och varierande natur-
upplevelser och kanske ett eller annat möte 
med älg eller ren.

1.  Bodens GK
2.  Piteå GK
3.  Skellefteå GK
4.  Veckejärdens GC
5.  Sollefteå GK
6.  Norrfällsvikens GK
7.  Östersund- Frösö GK
8.  Storsjöbygdens GK
9.  Funäsdalsfjällens GK
10.  Timrå GK
11.  Sundsvall GK
12.  Öjestrands GK
13.  Söderhamns GK
14.  Högbo GK
15.  Hofors GK

Best of:
Norrland
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Bodens GK

Veckefjärdens GC

Östersund- Frösö GK

Timrå GK

Högbo GK

BODENS gOLFKLUBB är EN 18-håls park- 
och skogsbana av hög kvalitet. Klubbhuset 
är anläggningens hjärta, här finns restau-
rang, bar, shop och Pro. Den lättillgängliga  
rangen och det fina övningsområdet är 
perfekta för att putsa ditt spel inför den 
stundande golfrundan, eller om du bara vill 
träna.

Banan ligger 25 kilometer uppströms 
Luleälven i det natursköna Sävast. Banan 
byggdes på 90-talet och blir bara bättre för 
varje år. vid första anblick ser den väldigt 
lätt ut men skenet bedrar, vilket man inser  
när man börjar närma sig greenerna.

Många av dem är ondulerade och vakt-
ade av både bunkrar och vattenhinder. Med 
ett unikt treklöversystem är du tillbaka vid 
klubbhuset efter hål 5, 9 och 18.

DU KAN MED FörDEL komma hit med hus-
vagn eller med husbil. Här finns en väl-

Bodens Golfklubb 
– den bästa banan i Norr- och Västerbotten!
Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen vid Luleälvens strand.

placerad parkering med elstolpar och till 
gång till dusch. önskar du hotellvistelse så 
samarbetar klubben med Boden Business 
Park, som ligger inom promenadavstånd.

Klubbens restaurang serverar utmärkt 
lunch samt erbjuder en à la carté-meny. Du 
sitter med fördel på den fantastiska altanen 
och blickar ut över banan. 2015 hölls det 
stor bröllopsmiddag på restaurangen till 
brudparets och gästernas stora belåtenhet.

i år FirAr KLUBBEN sitt 70-årsjubileum. 
Detta sker under golfveckan 2-9 juli. Det blir 
tävlingar varje dag som avslutas med jubi-
leumsfest som hålls i ett stort tipitält som 
rymmer 300 gäster. Helstekt ren står på 
menyn!

På hemsidan kan du boka starttider, an-
mäla dig till tävlingar, samt om du önskar 
delta i festligheterna under klubbens 70- 
årsjubileum.

NORRbOTTEN

Fyra år i rad har tidningen golf Digest 
utsett Sävastbanan i Boden till den bästa 
banan i Norr- och västerbotten!

Missa inte!
Timrå Golfklubb är Europas nordligaste seasidebana med cirka 40 000 spelade 
rundor per år. Ligger 2 mil norr om Sundsvall och endast 3 minuter från 
Sundsvall/Timrå flygplats.

Antal hål 18 varav 17 med vatten
Boende  ja, Söråkers Herrgård cirka 7 kilometer från klubben  
 samt i Sundsvall, 20 minuter från banan, där alla större  
 hotellkedjor finns, som också erbjuder greenfeepaket
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med kiosk
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, finns att hyra i shopen
Golfshop ja

060-57 01 53
timragk@telia.com
www.timragk.se

Timrå Golfklubb

BANAN LiggEr i ETT DELTAOMråDE som skapades en ödesnatt år 
1796 då sediment spolades nedströms och ändrade hela indalsälvens 
delta. golfbanan är känd för att ha vatten på 17 av 18 hål vilket inne-
bär att vatten blir ett prövande hinder. Av många rankas Timrå golf-
bana som en av de mest utmanande banor man spelat. 

golfklubben bildades 1985 och blev spelklar sensommaren 1988. 
Klubben har i dagsläget cirka 1 250 medlemmar. Här finns även ett 
trevligt klubbhusområde med fin restaurang, fina omklädningsrum 
och bra träningsmöjligheter.

2009 utsågs klubben till ”årets golfklubb i Sverige”. Klubben 
besöks årligen av cirka 5 500 greenfee-gäster.

Timrå golfklubb har återigen förmånen att arrangera Handi-
golftouren, som blev en succé förra året. Touren går av stapeln 5-7 
augusti.

Och missa inte den trevliga golfveckan vecka 27, med start 4 juli.

Timrå – väl värt ett besök
Timrå golfbana är Europas nordligaste seasidebana. 

mEDELPAD
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TÄVLING
1.  Svara på alla 14 frågorna

1.  Vilket jubiléum firas på Söderåsen i år?
2.  Vad heter årets Nordea Future Tour-tävling 
 som spelas på Abbekås GK? 
3.  Vad är Bjäre GK:s motto?
4.  Vilket är Skyrups signaturhål?
5.  Hur många av Ringenäs hål erbjuder havsutsikt?
6.  I vilket samhälle ligger Lyckorna?
7.  Vem har designat Grönhögen?
8.  Vilken stad ligger nästgårds till Skinnarebo?
9.  Hur många bunkrar har Sand?
10.  Hur många bäddar har golfhotellen på Omberg?
11.  Vad är namnet på den nya speciella byn vid Knistad?
12.  Vad är årets stora nyhet på Nyköpings GK?
13.  Vilken karaktär har Mälarö GK på banan?
14.  Vilken av Åland GK:s banor breder ut sig 
 vid havsviken Slottsundet?

2.  Berätta vad du tycker är bäst respektive sämst med magasinet. 

3.  Välj ut två av de härliga golfpaketen som du helst vill vinna. 

4.  Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. Ange också namn, adress och golfklubb. 
 Vi behöver ditt svar senast onsdag den 1 juni.
Vinnarna kontaktas av Golfpärlor och kommer att presenteras på 
Golfpärlors Facebook-sida och på www.golfpaket.com under vecka 23.

Lycka till!

BÄSTA golfpaketet!
Äntligen är det dags för årets skönaste tävling! I år tävlar du om fjorton fantastiska golfpaket för dig 
och en vän! Alla priser är för två personer och både greenfee och övernattning med frukost ingår. 

PRISER
Du kan vinna golfpaket från:
Söderåsens Golfklubb & Golf Lodge
Abbekås Golfklubb 
Bjäre Golfklubb
Skyrup Golf & Hotell
Ringenäs Golf & Hotell
Lyckorna Golfklubb/Villa Sjötorp
Grönhögen Golf Links
Skinnarebo Golf & Country Club
Sand Golf Club
Ombergs Golf Resort
Knistad Golf & Country Club
Nyköpings Golfklubb
Mälarö Golfklubb/Skytteholms Herrgård
Ålands GK/Hotell Arkipelag/båtresa 
inklusive bil

Tävla och vinn!



Gör som tusentals andra golfare – byt regn, rusk och snö mot en månads  
sol, värme, nyklippta greener och trevliga möten med likasinnade.  

Alltid med fri ankomstdag och våra värdar på plats – för din service!

Utöver Long Stay har vi även kanonpriser på Mid Stay  
(14 eller 21 nätter) och Short Stay (weekend och veckoresor).

Long Stay från 7.995:-  Mid Stay från 5.995:-    
Short Stay från 2.595:-

Störst på Long Stay!
Nu även Mid Stay = 2-3 veckor

08-458 00 00 | www.sunbirdie.se
info@sunbirdie.com

7.995:-4 veckor med  
fri golf från


