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08-458 00 00 | www.sunbirdie.se
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Störst på  
Long Stay!

Nu även Mid Stay = 2-3 veckor

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 (4 veckor) 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 2.795:-

Alltid 500:- per person i rabatt, om ni är 8 eller fler!

7.995:-4 veckor med  
fri golf från





Välkommen till Slite Strandby!
Gotlands modernaste sportresort med 400 bäddar 
på stranden, bara 30 minuter från Visby.

Fyll din semester med massor av aktiviteter och härliga upplevelser.
Spela golf på en bana av absolut högsta klass. Paddla havskajak,  S.U.P, segla, och vindsurfa i Slite 
skärgård. Cykla mountainbike i Gotland Bike Park, eller varför inte bara chilla vid vår beach club, 
drick och ät gott på Slite strandbar. Hyr och boka din utrustning, kurser, camps och enstaka pass på 
gotlandsportsacademy.se

Boka boende på slitestrandby.se      Telefon: 073 542 84 00      Epost:  info@slitestrandby.se
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dormy.se

Srixon Z Star

Callaway SR2

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

Nu kan du som är Dormy bonusmedlem köpa bollar till ett 
oslagbart pris. Du kan bli medlem när du handlar hos oss.

299,-
299,-
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PRESENTERAR  

              PEBAX®

   ELASTOMER
            INSERT

HIGHER MOI

ANODISED 
6061 
ALUMINIUM 
FACE

LÄGG TILL
SJÄLVFÖRTROENDE.
TA BORT 
SLAG.

Sammansättningen av dess delar ger en otrolig känsla tillsammans 
med en heltäckande insert och patenterade True Roll (TR) Technology.

Välj bland 15 nya och förbättrade modeller,  rena förtroendeingivande 
blad och mallet modeller med högt MOI, tydliga siktlinjer designade för 
att passa ditt öga och din puttrörelse. 

TM

©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071



G
Golfpärlor fortsätter i schlagermusikens tecken. 
Förra årets tema i ledaren var FÅNGAD AV EN 
STORMVIND och vi skrev bland annat: ”Redan 
i augusti kan vindarna nå orkanstyrka. Tänk er 

Lingmerth och Stenson i ledarboll sista dagen i OS-golfen. 
Livligt påhejade av 2,4 miljoner svenskar i TV-sofforna”. 

Ganska bra förutspått om vi får säga det själva. Facit 
blev 2,3 miljoner tittare och David fick visserligen nöja sig 
med en hedrande 11:e plats. Vad Henrik gjorde under 2016 
kommer väl ingen någonsin att glömma. På sidorna 10-12 
kan ni läsa vad Henrik säger om framtiden och med vilka 
av alla legender på Claret Jug (British Open-bucklan) han 
skulle vilja spela en fyrboll på St Andrews.

Några andra vinnare har vi samlat ihop på sidan 20.
ALLA golfare oavsett nivå som har upptäckt detta 

underbara spel kan känna sig som vinnare. 
Gillar ni dessutom att tävla och vinna fina priser föreslår 

vi att ni antar utmaningen i Golfpärlor Challenge. Läs mer 
på sidorna 16-17.

Vill ni ha variation i spelet är det bara dyka in i magasinet 
och upptäcka nya pärlor. På följande sidor finns det 105 
bra alternativ väl värda ett besök.

Trevlig läsning!
Pär Fischerström

WE ARE ALL 
THE WINNERS!

PÅ OMSLAGET 
OMBERG GOLFKLUBB
Foto: Jacob Sjöman

PÅ REDAKTIONSSIDAN 
EKERUM RESORT ÖLAND
Foto: Peter Cordén

REDAKTION
LINDA ERIKSSON
linda.eriksson@provisa.se

LAYOUT & DESIGN
ANNELI MARKSTRÖM
anneli.markstroem@gmail.com

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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 NY BOK och Annika Sörenstam avslöjar ...
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Det är inte mycket som inte redan blivit sagt om Stensons historiska år 2016. men ändå 
tröttnar vi inte på att prata om det. Den enskilt största händelsen är såklart segern i the Open, 
på 20 under par efter en rafflande duell med legendaren Phil mickelson. en historisk duell han 
vann med ”iskyla och teknisk briljans”, som juryn för Bragdguldet uttryckte det. För han tog ju 
också hem Bragdguldet 2016, något han firade med tårtfrukost.  

Guldåret fick en silverkant i och med OS i rio, där golfen var tillbaka i OS-programmet för 
första gången sedan 1904. Där blev det silver för Henrik, inför över två miljoner svenska tV-
tittare, efter en ny stor duell om segern, denna gång med britten Justin rose.

– 2017 kommer väl inte att se så mycket annorlunda ut än 2016, förhoppningsvis. eftersom 
vi lyckades knipa the Open förra året är vi så klart sugna på att försöka plocka en major till. 
claret Jug kan få ha lite sällskap i prishyllan, sa Stenson till Svensk Golf tidigare i år.

Henrik har fullt fokus på de stora tävlingarna. Att vinna en ny major eller att försvara titeln i 
the Open är planen. 

– Vi är inte nöjda och lutar oss tillbaka. Därmed inte sagt att jag inte vill spela bra och vinna 
många andra fina tävlingar som ligger runt omkring, men den långsiktiga planen spetsas ändå 
lite mer in på majors, sa han i februari i år. 

 
SJälVFörtrOenDet är SåleDeS på topp och träningen har också gett resultat.  i skrivande 
stund har Henrik knipit tre andraplatser under sina senaste sex tävlingar. Utöver golfkarriären 
driver han även golfarkitektfirman Henrik Stenson Golf Design. Henrik har tävlat på flera av de 
bästa golfbanorna i världen och hans intresse för banarkitektur har vuxit sig starkt. 

Stenson arbetar tillsammans med den erkände golfarkitekten christian lundin, som bland 
annat ritat om ekerum resort på öland, Sölvesborg och flera utländska banor. 

– Henrik är enormt detaljfokuserad och jättekul att jobba med. Han kom fram till mig på 
en golfmässa 2014. Vi åt en middag och han berättade sen att han var sugen på att starta ett 
företag och frågade om jag ville vara med. man tackar inte nej då, berättade christian lundin 
för Golfpärlor förra året. 

ett av de uppmärksammade projekt som Henrik satt sitt namn på är österåker, där Henrik  
Stenson Golf Design tillsammans med christian lundin gör en total 36-håls redesign av banorna. 

Vilket guldår han har haft, Henrik Stenson. Han blev historisk som 
första svenska herrspelare någonsin att vinna en major, han tog hem 
ett OS-silver, en totalseger på Europatouren och han fick ett handskrivet 
hyllningsbrev från Jack Nicklaus. Hur går man vidare efter det? 
Jo, man siktar högre. I alla fall om man heter Henrik Stenson.

Stekheta
STENSON
TExT Linda Eriksson
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Ombyggnaden är nu fullt igång med österled, och planerad 
byggstart för Västerled är 2019-2020.

– Jag är mycket stolt 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 anläggningen till 
en nivå som en av de absolut bästa i Skandinavien, berättade 
Henrik förra året. 

Henrik Stenson Golf Design och christian lundin har planerat 
cirka 10 till 20 projekt de närmaste fem åren.  eftersom Henrik 
fortfarande tävlar och är på toppen av sin karriär är dock tiden 
han kan lägga på bandesign begränsad. 

– Jag är inte intresserad att sätta mitt namn på något som jag 
inte känner för till hundra procent. Vi har några projekt på gång 
i utlandet men inget som vi kan berätta om ännu. Det gäller att 
ha en bra balans i det här medan jag fortfarande spelar aktivt. 
eftersom jag vill ha vill ha full koll på det vi gör i bandesignen så 
finns inte hur mycket tid som helst, säger Stenson.

än så länge är det proffskarriären som tar den mesta av Henriks 
tid och fokus. Just nu laddar han inför årets första major, som går 
av stapeln i april.  

när det gäller British Open har ju det mesta redan blivit sagt, 
men man kan ju 

alltid leka lite 
med tanken …

Vilka av alla 
legender på 

Claret Jug skulle 
du vilja spela 
en fyrboll med, 

varför just dessa och på vilken 
bana?

– Jack nicklaus, Arnold Palmer 
och Gary Player. Det är tre legendarer!  
 Jag har haft förmånen att 

spela med många av 
vinnarna av the claret 
Jug men dessa tre i sin 
storhetstid hade varit 

fantastiskt att få spela 
med på St. Andrews.

Apropå Jack Nicklaus, visst 
fick du ett handskrivet 
brev från honom efter 
vinsten, som sa att det 
var den bästa golfrundan 
han sett?
– Jag har fått så många 
fina hyllningar efter vinsten 

på troon. Den från Jack var 
givetvis speciell och om jag 
säger så här, jag kommer inte 
låta den ligga framme så att 

barnen kan måla på den, 
säger Henrik med 

ett leende. 

Född: 5 april 1976, i Göteborg.

Bor: Lake Nona, Orlando, Florida.

Familj: Frun Emma, barnen Alice, Lisa och Karl.

Klubb: PGA Sweden National. 

Största meriter: Seger i British Open 2016, 2:a i OS i Rio 

2016, 11 segrar på Europatouren, 5 segrar på PGA-touren, 

totalseger i Race to Dubai 2016, totalseger i Fedex-cup 

och i Race to Dubai 2013. Ryder Cup-vinster 2006 och 2014.

Utmärkelser: Bragdguldet 2016, Jerringpriset 2013. 

“... jag kommer 
inte låta den 

ligga framme så 
att barnen kan 
måla på den.

Henrik Stenson
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An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and 
triaxial carbon crown and sole save tremendous 
weight and amplify ball speed. The Speed 
Step Crown® streamlines aerodynamics, and 
our Adjustable Perimeter Weighting delivers 
precision fitting to fine-tune launch conditions. 

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in 
every driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, 
which allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball 
more efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically. 
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other.  
Two titanium rods inside the head connect the crown and sole. 
We call it Jailbreak Technology™.

EPIC SP 205x260.indd   1 16/03/2017   14:17
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I Go Golfilicious får du kliva in i golfens värld på bästa, tänkbara sätt  
– de fantastiska bilderna och de fina presentationerna glöder av passion.  
Boken presenterar 15 fina, svenska golfanläggningar, samt härliga anekdoter 
från svenska golfproffs och andra golfprofiler som Annika Sörenstam,  
Robert Karlsson, Anna Nordqvist, Lasse Holm och Janne Schaffer. 

Go Golfilicious erbjuder även recept från några av Sveriges främsta 
golfkrögare.  Peter Cordén står för bilderna. Jenny Olsson för texten. 

Vad säger ni? Let’s Go Golfilicious!

Borde det inte sätta igång snart ...?
Jag utbytte ett frågande ögonkast med maria som ryckte på axlarna. Vi sneglade 

på charlotte som stod uppställd bredvid oss andra i laget och hade uppmärksam-
heten riktad mot invigningsceremonin. än så länge verkade hon oberörd, och 
anade inte att hon blivit utsatt för en komplott av världsliga proportioner. 

året VAr 1990 OcH vi var på nya Zeeland för att spela amatör-Vm, åsa Gottmo, 
Jennifer Allmark, maria Bertilsköld och så jag. Vid den här tiden pluggade jag i USA 
och hade just vunnit en stor collegetävling innan jag satte mig på planet ner till 
nya Zeeland, så jag var rejält laddad inför tävlingen. med på landslagsresan var vår 
lagledare charlotte montgomery-Brostedt och förbundskapten Pia nilsson, som 
tillsammans inte bara skulle skapa de bästa förutsättningarna för toppspel utan 
också försöka styra upp oss vildbasar.

maria petade mig i sidan med armbågen och gjorde en nick åt charlottes håll.
Jo då, nu så …

charlotte skruvade lätt på sig. Strax såg vi hur ena handen for upp och diskret 
skrapade utanpå blusen. Det gick en halv minut. charlotte vred på sig igen och 
började se lätt besvärad ut. kort därefter for den andra handen upp och rev till, 
lite hårdare den här gången. ytterligare en halv minut passerade. Sedan satte det 
igång, kan man väl säga. Det var som om myror hade invaderat vår lagledare och 
hon började frenetiskt klia sig på överkroppen, så obemärkt det nu gick för att inte 
väcka någon uppmärksamhet.
Yes!

maria och jag fnissade till, lite för högt för charlotte vände sig om och tittade 
misstänkt på oss. med viss rätta, ska erkännas, för ja, jag var en av de spralligaste 
i gänget och tillsammans med min vapendragare maria högst skyldig till att halva 
innehållet i en burk med klipulver, som vi hade köpt i en skämtaffär inne i stan, i ett 

Let’s Go 
Golfilicious!

Lek
på fullaste allvar

Här kan du läsa ett utdrag ur boken:
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obevakat ögonblick råkat hamna innanför blusen på charlottes officiella land-
slagsdress. Och nu verkade klipulvrets effekt ha slagit in med full kraft!
Det är inGen öVerDriFt att jag har många fantastiska minnen från min golf-
karriär. mitt genombrott, förstås, när jag som 24-årig rookie tog min första 
lPGA-titel och detta i US Open, den största tävlingen av alla. Förstaplatsen på 
världsrankingen samma år. Gästspelet på herrarnas PGA-tour i the colonial 
2003. Alla fantastiska Solheim cup, inte minst. men när jag tittar i backspegeln 
finns det andra stunder som betyder minst lika mycket för mig, kanske till och 
med mer. Som den fantastiska tiden i amatörlandslaget då alla tjejerna tränade 
hårt varenda dag, men tillsammans också hade så himla roligt när vi var lediga.

ibland tänker jag att den där tiden på något sätt speglar det bästa med 
golfen. För lika mycket allvar och höga ambitioner som låg bakom satsningen 
mot toppen, lika mycket utrymme fanns det för glädje och lek. Alla ville framåt, 
men samtidigt var vi unga och ville ha kul, och det hade vi verkligen under 
alla våra resor och turneringar.

mAriA VAr min BäStiS under den här tiden, det är hon än i dag, och lika 
långtslående och stabil som hon var på golfbanan lika oberäknelig var hon när 
det kom till upptåg. Vi hade ständigt hyss och bus på gång, och ofta kom vi på 
idéerna själva. Vi var mästare på att bädda säck, kunde allt om hur man bäst 
tejpade igen vattenkranar och skruvade loss handtag på dörrar. Vi färgade 
håret svart-vitt så att vi såg ut som grävlingar. Vi bakade cocosbollar, hittade 
på sånger, skrev med låtsasbläck på andras kläder (förlåt charlotte!), gjorde 
roadtrip genom europa ner till Spanien som nybakade körkortsinnehavare. 
Harmlösa, oskyldiga grejer som alltid slutade med ett gott skratt.

JUSt BilreSAn till málAGA, där maria och jag hade hyrt ett hus för att träna 
under tre veckor, minns jag med värme. Vi hade så många roliga stunder ihop 
under den där vistelsen. en kväll skulle vi till exempel bjuda över några på mid-
dag och var väldigt sugna på köttbullar. Vi tänkte väl att vi skulle försöka impa 
på våra middagsgäster. Väl i mataffären frågade mannen i disken hur mycket 
köttfärs vi skulle ha. Vi hade förstås ingen aning om hur mycket man behövde, 
och inte kunde vi prata spanska för den delen, och tittade på varandra.

– 5 kilo? undrade jag.
– Ja, det låter väl bra, tyckte maria.
Vi jobbade hårt med middagen den eftermiddagen, kan jag säga … Det var så 

mycket köttfärs så det var inte sant, fem kilo på fyra personer! Jag tror vi rullade 
köttbullar i tre timmar. Och sedan när vi skulle åka hem efter de där veckorna, så 
hade vi bestämt att lämna bilen därnere och ta tåget tillbaka till Sverige.

– Vem ska bära på dina hantlar? undrade maria och syftade på de tunga 
träningshantlarna jag hade tagit med mig i bilen för att jag ville kunna fysträna 
under hela resan.

Hantlarna! Jäklar!
De hade jag förstås helt glömt bort att jag skulle ha med mig hela vägen 

hem igen. Golfbag, resväska, bollväska, hantlar … Ja, ni fattar. Det blev en tung 
packning att släpa på, kan jag lova.

en AV HöJDPUnkternA som etsat sig fast i minnet och som jag skrattar gott åt 
än idag, är just veckan på nya Zeeland med landslaget. För även om det inte gick 
så värst bra för oss i tävlingen så hade vi väldigt roligt, och till och med stackars 
charlotte, som fick utstå så mycket den veckan, kunde till sist ändå skratta åt allt. 
Och det finns ju så mycket glädje och humor i golfen och massor att skratta åt!

Så, vad hände med resten av klipulvret? tja, det lyckades ta sig in i ett par byxor 
som Pia nilsson skulle ha på sig under den 24 timmar långa flygresan hem …

Förresten, finns det någon som vet hur man gör effektiva stinkbomber?

Ingredienser:
1 ½ l mjölk
½ msk ostlöpe
½ dl vetemjöl
1 ägg
½ dl strösocker
1 äggula
1 ¼ dl vispgrädde
130 g flagad mandel
10 g havtornspulver
färska bär
sylt
lättvispad grädde

Tillagning:
Värm det mesta av mjölken till 35 grader men ta 
undan cirka ½ dl till redningen.
Vispa samman ostlöpe, vetemjöl och ½ dl kall mjölk 
i en bunke och häll ner i den uppvärmda mjölken. 
Dra åt sidan. Låt stå och osta sig. Rör efter cirka 20 
minuter med en slev, och låt sedan stå ytterligare 
några minuter så att ostmassan och vasslen skiljer sig 
åt. Här kan man värma upp ostmassan lite till så att 
den delar sig lättare. Sila av vasslen.
Vispa ihop ägg, socker och äggula med grädde, hav- 
tornspulver och den flagade mandeln. Tillsätt ostmassan.
Häll smeten i en vattensköljd form, men inte ända 
upp till kanten, max ¾ av formen. Tillaga i ett vatten-
bad i ugnen på 150–175 grader, cirka 30 minuter.
Ta ut och låt svalna en stund före servering. Servera 
med lite färska bär, sylt och lättvispad grädde.

RESTAURANG ÖLANDS OSTKAKA 
MED HAVTORN

Tillagningstid: 2 timmar • 4 personer

Öländsk ostkaka är en riktig klassiker. Denna ver-
sion har piffats upp med havtorn – den går hem i 
alla åldrar. Receptet har skapats av köksmästaren 
Magnus Burhjerta på Ekerum Resort Öland.

Annika Sörenstam

Rookie
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GOLFPÄRLOR
Anmäl dig till gc@provisa.se
Räkna dina tre bästa resultat
25 finfina priser
Exklusivt hole in one-pris
Totala prisvärdet cirka 77 000 kronor

FANTASTISKA PRISER!
• Callaway xR Steelhead järnset. Värde 7 000 kronor
• Callaway Epic driver. Värde 5 500 kronor
• Golf Plaisir presentkort 4 x 1 200 kronor
• Nikon Coolshot 80 laserkikare. Värde 4 500 kr
• Abacus Pitch Extreme regnställ. Värde 4 500 kronor
• Abacus Pitch Extreme regnjacka. Värde 2700 kronor
• Nikon Coolshot 40 laserkikare. Värde 2 700 kr
• Golf Plaisir presentkort 2 x 1 200 kronor
• Ping Sigma Tyne putter. Värde 2 100 kronor
• Nikon Coolshot 20 laserkikare. Värde 1 900 kr
• Callaway HL2 bag. Värde 1 300 kronor
• Abacus Hybrid jacka. Värde 1 000 kronor
• Abacus Hybrid jacka. Värde 1 000 kronor
• Golftour Skåne: Elisefarm, PGA, Vasatorp
• Golftour Väst: Falkenberg, Kungsbacka, Lyckorna 
• Golftour Mellan: Isaberg, Omberg, Sand
• Golftour Mälardalen: Frösåker, Kungl. Drottningholm, Vidbynäs
• Go Golfilicious åtta priser/boken om mat och anekdoter (läs mer på sidan 14-15)

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

HOLE IN ONE-PRIS:Ett exklusivt paket med värde 
cirka 17 000 kronor bestående av:

* Ping i200 järnset* Två greenfee till tre olika 
”pärlor” inklusive Bro Hof 

Stadium Course* Golf Plaisir presentkort 
2 x 1 200 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.

v
v
v
v

Challenge
Vår tävling!  Vår tävling!  Vår tävling! 

v
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Du kan välja mellan ett 40-tal olika destinationer när du 
reser med Golf Plaisir. Och du blir alltid väl omhänder-
tagen 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! 

ABACUS
– extremt 
funktionella 
kläder för 
extrema 
väderlekar 

Abacus Pitch Extreme är speciellt utvecklade för att 
klara alla olika sorters väder. Extrem lättvikt, hög 
vattentäthet, överlägsen andningsförmåga och 
kraftig stretch, garanterar att du är både torr och 
bekväm, så att du kan fokusera på din golf till 100%. 
Allt för att du ska ha de bästa tänkbara förutsättningar 
när du går ut på golfbanan.

Callaway och Golfförbundet sam-
arbetar 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 grund-
ades 1959 i Karsten 
Solheims garage.Karstens 
frustration 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 tävlin-
gen 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

GOLF PLAISIR
– Sveriges mest kräsna arrangör av golfresor

NIKON
– firar 100 år
Nikon är känt för sina 
innovativa och hög- 
presterande produkter.  

Årets stora nyhet för golf 
är COOLSHOT 80 VR med 

optisk vibrationsreducering 
(VR) och LOCKED ON teknologi som 

gör avståndsmätningen snabbare, enklare 
och mer behaglig. Modellen kompletterar COOLSHOT-
familjen som i övrigt består av COOLSHOT 20 och 
COOLSHOT 40.
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SweDiSH cHAllenGe hosted by robert 
karlsson är ett samarrangemang mellan 
Svenska Golfförbundet, robert karlsson 
och den svenske veteranens hemmabana 
katrineholms Gk. 

– när jag växte upp var det alltid täv-
lingar på katrineholms Gk men sen har 
det gått lite i stå. Sverige har minitouren, 
Swedish Golf tour och nordea masters 
på europatouren.  men det har liksom 
fattats en pinne i stegen. Därför högg 
vi direkt när möjligheten att arrangera 
challenge tour kom, berättar robert 
karlsson, som är Sveriges meste et–
vinnare med elva segrar, och som också 
växt upp på klubben. 

katrineholms Gk har fått det äro-
fyllda förtroendet och står som ensam 
arrangör av en challenge tour-tävling  
i Sverige under tre år, 2016 till 2018. 

– Banan höll otroligt bra klass förra 
året. Jag har aldrig sett den så bra.  
katrineholm är en trevlig bana med bra 
mix mellan långa och korta hål, vid sjön 
och i skogen.  efter förra årets tävling 
kom många till mig efteråt och var för-
vånade att banan var så bra. 

Vilken är din roll i tävlingen? 
– eftersom jag sätter mitt namn på 

tävlingen så är det viktigt för mig att 
allt blir proffsigt gjort. mitt och klubbens 
anseende hänger mycket på hur bra vi 
genomför tävlingen och vi lägger extra 
mycket fokus på vad vi vill att spelarna 
ska ha för känsla, hur de bemöts och 
hur banan ska spelas. 

För robert är det också viktigt att 
kunna ge spelarna det där lilla extra för 
att få dem att känna sig betydelsefulla. 

– De små detaljerna är jätteviktiga. 
Förra året satte vi till exempel in ett 
pingisbord på Stadshotellet i katrine-
holm. Och vi gav spelarna gratis mat 
hela veckan, istället för bara under 
tävlingsdagarna. 

Hur reagerar medlemmarna på tävlingen?
– De tycker det är kul och är väldigt 

stolta. en kille berättade att han brukar 
gå och kolla på challengetävlingar för 
att det är lika bra kvalitet som de större 
tävlingarna men man kommer mycket 
närmre spelet. Och på challenge touren 
tycker spelarna att det är roligare med 
publik, de välkomnar det. 

– Det är ju bara nordea masters som 
är större i Sverige så det här är en ”Big 
deal”.  Banan är grym i princip hela hög- 
säsongen, men ett besök just efter 
tävlingen är något alldeles extra för 
den som vill ha en utmaning, avslutar 
robert.

katrineholms Gk:s klubbchef, marcus 
lutteman, är noga med att poängtera 
att kunden alltid är i fokus oavsett om 
det är tourtävling eller inte. 

– Oavsett om du är en europatour-
spelare eller nybörjare så vill vi skapa 
en genuin, personlig upplevelse på golf- 
klubben, som är värd att minnas. täv-
lingen gör att vi lyfter oss ännu ett steg 
och kan erbjuda riktigt stor golf på den 
lilla mysiga klubben.

När golfeliten 
kommer till 
Katrineholm
I sommar är det dags igen. För andra året i rad arrangeras tävlingen  
Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson på Katrineholms 
Golfklubb 27 till 30 juli 2017. 
– Förra året blev det verkligen en succé och banan har aldrig varit i så bra 
kvalitet som då. Vi ska göra det lika bra i år. Jag har spelat tillräckligt många 
banor så jag vet att Katrineholm håller för tävlingen, säger Robert Karlsson.

Joel Sjöholm efter sitt nya banrekord.

Robert Karlsson.

TExT Linda Eriksson
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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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EFTER ATT NIO ÅR I RAD ha toppat Golf Digests 
Sverigeranking är Stadium Course på Bro Hof 
nu även rankad som Nordens bästa bana av 
tidningen. 

TOPP TRE I NORDEN: 
1. Bro Hof Slott, Stadium Course
2. Falsterbo GK
3. The Scandinavian GC, Old Course, Danmark

Golfsporten har stått i centrum under året, både i utmärkelser 
och i prestationer. Här är svenska golfvinnare 2016/17. 
Stort grattis önskar vi på Golfpärlor!

ÅTERIGEN HAR FÖRENINGEN Golfjournalisterna 
delat ut den prestigefulla utnämningen Årets 
Golfklubb. Landeryds GK kammar hem vinsten 
2017. Delar av motiveringen låter så här: 

”Tre 18-hålsbanor och sju korthål är en 
utmärkt bas för en välmående golfanläggning. 

Men det räcker inte alltid så. Tvärtom är det med 
många golfhål ännu viktigare att man arbetar 
rätt – och det har Landeryd gjort på ett mycket 
framsynt sätt!” 

I JUNI 2016 BLEV Henrik Stenson den förste 
svenske herrgolfare att vinna en major efter 
en rafflande duell med  Phil Mickelson på 
skotska Royal Troon. När Svenska Dagbladet 
presenterade vinnaren av Bragdguldet är det 
så klart den händelsen som belystes mest. 

– Det är jättekul att få uppskattningen 
efter min karriärs bästa säsong. Att få mitt 
namn på den utmärkelsen tillsammans med 
de största i svensk idrottshistoria genom  
tiderna. Jag är jättestolt och jätteglad, sa  
Stenson då.

HAN HAR GJORT ett makalöst år. Från att ligga på 
96:e plats på världsrankingen i slutet av 2015 till att 
vid juletid 2016 vara nummer nio är en klättring 
värdig en vinnare. 

Alex Norén har utsetts till 
Stockholmsdistriktets främste 
idrottare 2016 av Stockholms-
idrotten och Sportjournalisternas 
Klubb. Alex fick lyfta bucklan på 
Scottish Open i juli. Senare under 
året vann han tre gånger till på 
Europatouren.

Prispengarna på 10 000 kronor går 
till barn- och ungdomsverksamheten i 
moderklubben Haninge GK.

 BRAGDMEDALJEN 2017

Bro HoF 
TOppaR lISTaN

PRISREGN

LANDERYDS GK
Grattis till

CLUB MANAGER OF THE YEAR 2016 är utsedd.  
Och vinnaren är Karolina Bohlin från Forsgårdens GK! 

– Det känns väldigt bra, jag är både glad och stolt. Som 
person är jag supermålinriktad och har även spelat golf professionellt tidigare. 
Nu ligger fokus på målen för en verksamhet mer än för min personliga del som 
elitidrottare, och då handlar det om att få alla att jobba mot samma mål. Jag 
försöker involvera personalen hela tiden så att vi tar del av deras tankar och 
idéer. Det är de som är experterna, säger Karolina.

ÅRETS 
KlUBBCHEF

alEX NORÉN
Sthlm hyllar
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WEAR IT 
DAILY

DAILYSPORTS.COM
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golfpärlor
1 Tromsö GK
2 Lofoten Links
3 Narvik GK
4 Stiklestad GK
5 Byneset GK
6 Meland GK
7 Atlungstad GK 
8 Stavanger GK
9 Sola GK
10 Bjaavann GK
11 Kongsvingers GK
12 Nes GK
13 Miklagard GK
14 Hauger GK
15 Hakadal GK
16 Tyrifjord GK
17 Holtsmark GK
18 Losby GK
19 Oslo GK
20 Haga GK
21 Kongsberg GK
22 Borre GK
23 Notteröy GK
24 Larvik GK
25 Kragerö Resort
26 Dröbak GK
27 Moss & Rygge GK
28 Onsöy GK
29 Gamle Fredrikstad GK
30 Skjeberg GK

nOrGe HAr 100 000 organiserade golfspelare som kan 
njuta av 180 banor från Bjaavann i söder till tromsö 
i norr. många banor bjuder på en dramatisk natur 
till exempel lofoten links.

när Golf Digest hösten 2016 för första gången 
gjorde en ranking av nordens 100 bästa banor 
fanns 14 norska banor med på listan. Högst upp 
var miklagard som 6:a och Holtsmark som 8:a.

Oslo Gk är landets äldsta klubb. Den grund-
ades redan 1924 och ligger i ett underbart läge 
intill Bogstadvattnet vid Holmenkollens fot.

nOrGeS öVerläGSet mest framgångs-
rika golfare är Suzann ”tutta” Pettersen. 
Suzann har varit rankad tvåa i världen 
som bäst, hon har två majortitlar och 
otaliga vinster i övrigt. Dessutom 
har hon varit med som ankare och 
vunnit Solheim cup för europa 
vid tre tillfällen.
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Miklagard golfklubb hål 8.

30 
norska 
golfpärlor
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Miklagard
“tHiS iS A BreAtHtAkinG course as impres-
sive as its norwegian Viking story”, robert 
trent Jones Jr.

miklagard ligger i Ullensaker kommun, 
ett område med starka historiska traditioner 
ända tillbaks till Vikingtiden. namnet Ul-
lensaker härstammar från det fornnordiska 
Ullinshof. 

Golfbanan har en spännande särprägel 
då alla hålen på banan har fått namn efter 
fornnordiska gudar och kungar. klubbhuset 
och anläggningens design är också inspirerat 
av den fornnorska historien. 

På miklagard upplever du en atmosfär 
präglad av äkta passion för golf. Detta yttrar 
sig i servicen – du möter ett värdskap som 
är verkligen vill berika din golfupplevelse.

miklagard är en relativt öppen bana med 
breda fairways inringade av små och stora 
spektakulära bunkrar. några hål har skogs-
områden i spel och andra har små dammar. 

Miklagard Golfklubb.

Holtsmark
HOltSmArk GOlFklUBB blev nyligen utsedd 
till åttonde bästa bana i norden av Golf Di-
gest. 1100 banor i de fem nordiska länderna 
besöktes och i motiveringen till åttondeplatsen 
står bland annat: ”Holtsmark har en av de i 
särklass starkaste uppsättningarna av par 
3-hål på någon nordisk bana”.

Holtsmark Golfklubb ligger i Sylling, en 
naturskön byggd, där lierdalen och Holsfjorden 
möts i idylliska Svangstranda.

klubben är norges största. erfarna golfare 
beskriver ofta Holtsmark som en av norges 
allra bästa. Bakom framgången står den in-

STORA NORGEPAKETET
•	 Ett golfpaket för två personer på  
 Losby GK/Losby Gods bestående  
 av greenfee, övernattning och
 frukost
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Miklagard
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Holts-	
 mark, Kongsvinger eller Larvik

LILLA NORGEPAKETET
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Miklagard
•	 Greenfee	för	två	personer	på		 	
	 Holtsmark,	Kongsvinger	eller	Larvik

I bägge paketen går det att lägga till
•	 Extra golfpaket på Losby GK/Losby  
	 Gods,	Kongsvingers	GK/Festnings-	
 hotellet och Larvik GK/Farris Bad  
 med 30% rabatt (maximalt en   
 bokning på varje ställe) 
•	 Fler	greenfee	på	Miklagard,	Losby,		
	 Holtsmark,	Kongsvinger	och	Larvik		
 med 50% rabatt (maximalt två   
 greenfee på varje bana)

Svara på alla fem frågorna
1.  Vilka har givit namn på hålen på  
	 Miklagard?
2.		Vem	har	banrekordet	på	Losby?
3.		Vem	är	banarkitekt	på	Holtsmark?
4.		Vem	är	banarkitekt	på	Kongsvinger?
5.		Vilken	karaktär	har	Larvik?

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se. 
Ange också namn, adress och golfklubb.
Vi behöver ditt svar senast torsdag den 
1 juni.

Vinnarna kontaktas av Golfpärlor och 
kommer att presenteras på Golfpärlors 
Facebooksida under vecka 23.

STORA & LILLA 
NORGEPAKETET!

Tävla om

Gemensamt är att alla hål har stora kva-
litetsgreener. miklagard har alltid varit känt 
för greenkvaliteten, som utan blygsamhet 
kan sägas hålla världsklass. Här kommer du 
garanterat att få en mycket speciell golfupp-
levelse. mästerskapsbanan har fått många 
utmärkelser för sin kvalitet och design. Banan 
har utsetts till norges bästa och är rankad 
bland topp 100 i europa.

På träningsfältet finns närspels- och 
wedgeområde, två stora puttinggreener, 
korthålsbana och svingstudio. 

Golfshoppen är ”nervcentret” på mikla-
gard. Här hittar du allt de behöver av utrust-
ning och all information som är nödvändig.

Avsluta dagen i den mysiga restaurangen. 
njut av läcker mat och dryck på terras-
sen, medan du ser golfspelare utmana hål 
18. restaurangen har alla rättigheter, här 
saknas inget.
www.miklagardgolf.no

ternationellt berömda golfbanearkitekten 
robert trent Jones ii. Han har beskrivit att 
Holtsmark ligger i absolut  framkant bland de 
banor som han själv signerat världen över. Här 
får den rutinerade golfaren tuffa utmaningar, 
och nybörjaren enklare valmöjligheter.

Går du en runda på Holtsmark slås du av 
den säregna och dramatiska naturen där 
djupa raviner gör landskapet levande och 
skapar utmaningar för många golfare. På 
Holtsmark finns också en rolig 9-hålsbana 
med par 3 och par 4 hål. Dessutom finns 
här en stor driving-range med möjlighet 
att slå från gräs, ett stort närspelsområde 
med puttinggreen, pitch- och chipområde. 
www.holtsmarkgolf.no
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Losby Gods

Losby Gods

tA en PAUS från vardagen och njut av ro 
och stillhet i vackra omgivningar på losby 
Gods. Det historiska hotellet med huvud-
byggnad från 1850 ligger strategiskt placerat 
på losby Golfbana, med fina strövområden 
rätt utanför dörren. 

Godset har 70 rum, restaurant, sällskaps-
lokaler, bar, vinkällare och flera mötesrum. 

i den välrenommerade restaurangen 
serveras hemmalagad mat till frukost, lunch 
och middag. Dessutom finns ett café där det 
bjuds på smårätter och förfriskningar.

en vistelse på godset med golfspel och 
avkoppling i historisk miljö kan man leva 
länge på.

Golfpaket på Losby Gods
Paketen inkluderar övernattning med herrgårds-
frukost, kökschefens utsökta 4-rättersmiddag samt 
greenfee till Losby golfbana.
Pris per person per dygn i dubbelrum 1 495 NOK/ 
enkelrum per dygn 1 810 NOK.

Paketen kan bokas alla helger när golfbanan 
är öppen och alla dagar i perioden 
16 juni – 20 augusti.

+47 (0)67 92 33 33
reservation@losbygods.no
www.losbygods.no

– en resa i tid och  
traditioner

lOSBy GOlFklUBB ligger i fantastiska om-
givningar bara 20 minuter från Oslo centrum. 
Anläggningen består av 27 hål (18+9), driving-
range och fina träningsområden. en av norges 
bästa proshoppar är också ett populärt tillhåll 
på vintertid med fem golfsimulatorer. i direkt 
anslutning till banan ligger också vackra 
losby Gods, ett populärt hotell med 70 rum 
och goda faciliteter.

Bägge banorna är designade av den svenska 
banarkitekten Peter nordwall. Det har spelats 
flera stora tävlingar på losby sedan banan 
öppnades i augusti 1999. år 2007 vann Suzann 
Pettersen SAS ladies masters på let tour och 
senast vann svenske Jens Fahrbring sin första 
challenge tour-tävling i norwegian challenge 
i augusti 2013, efter att ha satt banrekord med 
62 slag (-10) på den tredje rundan.

losbys utmanande mästerskapsbana, öst-
mork, är anlagd på bägge sidor av älven i den 
natursköna losbydalen. Banan kännetecknas 

Losby
av sina stora greener, varierande hål, den 
slingrande älven och av att vara en bana som 
utmanar spelare på alla nivåer. Här testas alla 
aspekter av spelet. Den relativt enkla öppnin-
gen på de tre första hålen blir strax avlöst 
på hål fyra och fem, där man inte får något 
gratis. Hål tio är ett långt par tre med vatten 
runt greenen, som från backtee kan skrämma 
vem som helst. Hål 14 är banans längsta par 
fem med sina 539 meter, medan hål 15 verkar 
trångt med vatten på bägge sidor. Hål 17 kan ge 
dig en god birdiechans mot slutet av rundan, 
men då måste du lyckas placera utslaget. Har 
du en lyckad dag är det flera genvägar som 
kan hjälpa dig till en bra score på losby, men 
om spelet inte sitter helt, så lönar det sig att 
vara ödmjuk och följa banans layout.

9 håls-banan Vestmork har en spännande 
layout och kan bjuda på en rolig runda oavsett 
nivå. Banan spelas mest av nybörjare och unga, 
men vem som helst kan testa sina färdigheter 
här. Banan är öppen för pay and play. Här kan 
också erbjudas footgolf på en bana som går 
parallellt med Vestmork.
www.losby.no

Losby Golfklubb.

Holtsmark Golfklubb.
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GOlFBAnAn liGGer Fint anlagd i ett naturligt, 
vackert skogsområde med tallar som en 
avskärmande vägg från din upptagna vardag. 
Det är som att gå genom en golftunnel då du 
vandrar runt på golfbanans spännande layout 
och fåglarna kvittrar tillsammans med dig i en 
skön harmoni.Peter nordwall är banarkitekten 
bakom kongsvinger och han tycker själv att 

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

det är den bästa skapelse han har gjort under 
sin långa arkitektkarriär.

Genom ett gott samarbete mellan kongs-
vingers Golfklubb och Festningshotellet har 
kongsvinger blivit en populär resedestination 
som bjuder på upplevelser som verkligen är 
värt ett besök. 

www.kongsvingergolf.no

Kongsvingers 
Golfklubb  
– en unik upplevelse

Festningen Hotel & Resort

Festningen 
Hotel & Resort

På tOPPen AV kongsvinger ligger kongs-
vinger Festning med en fantastisk utsikt över 
kongsvinger samhälle och sjön Glomma. På 
fästningen hittar du bland annat museum, 
utställningar och historiska minnesmärken 
i storslagna omgivningar.

rätt nedanför fästningen ligger övrebyn 
med nischbutiker, caféer och gallerier.

Hotellet har 28 rum, varav flera sviter och 
familjerum. Dessutom finns mötesrum och 
sällskapslokaler. restaurangen är öppen varje 
fredag och lördag. På sommaren kan du njuta 
av en bättre måltid på utomhusterrassen.

Passa på att uppleva en innehållsrik upp-
levelse på en äkta fästning!

Golfpaket 
Priser från 1 200 NOK per person inklusive 
övernattning en natt i dubbelrum, frukostbuffé 
samt en greenfee.
Middag kan köpas till under weekends.

+47 (0)62 81 62 00
resepsjon@festningenhotel.no
www.festningenhotel.no

– en innehållsrik 
upplevelse på en 
äkta fästning
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lArVik GOlFklUBB ligger på väg mot Stavern, 
bara tre kilometer från centrum. Den vackra 
18-hålsbanan är rankad bland topp 5 i norge. 
Banan har designats av den svenska banarki-
tekten Jan Sederholm och är en parkbana 
med seasideprägel. längden, vinden, roughen 
och de strategiskt placerade vattenhindren 
och bunkrarna gör att spelare på alla nivåer 
utmanas här.

larvik har en av norges längsta spel-
säsonger. Banan är av internationell standard 
och har stått värd för både ladies european 
tour 2009 och european challenge tour 
2006. Världsstjärnor som colin montgomerie, 
John Daly och Jesper Parnevik har spelat på 
larvik. även norges egen Suzann Pettersen 
har vunnit troféer här. 

larvik Golfklubb har också ett fint trän-
ings- och rekryteringsområde med en 9-håls 
kortbana, puttinggreen, gräsutslag, matt-
utslag, övningsbunker och pitchområde.
www.larvikgolf.no

Larvik Golfklubbs 18-hålsbana utgör kärnan 
i en av Norges finaste golfanläggningar. 

Larvik Golfklubb  
– lång spelsäsong i Norge

Farris Bad 
Golf & Spa
nOrGeS BekVämASte hål 19 heter Farris 
Bad. Det lyxiga kurhotellet Farris Bad ligger 
precis i anslutning till larvik golfklubb och 
erbjuder skön avkoppling efter din runda.  Här 
lämnar du verkligheten bakom dig och kliver 
in i din egen värld. Du bor i vackra rum med 
fantastisk utsikt över Stavern och Svenner 
fyr. en del rum har även stora verandor. 

men hotellets hjärta är ändå det härliga 
spaet. Farris Bad är det största spahotellet i 
norden, med en spaavdelning på hela 2 500 
kvm. Här kan du unna dig lyxiga behandlingar  
eller bara koppla av i bubbelbadet eller 
bastun, efter 18 hål skön golf. 

På Farris Bad finns professionella spa-
terapeuter som utför en mängd olika behand-
lingar, till exempel massage, kroppsbehand-
lingar, ansiktsbehandlingar och parmassage. 

Hotellet har fina möjligheter för konfer-
ens, med mötesrum, businesscenter och  
konferenslokaler. 

i restaurangen serveras hälsosam och 
läcker mat, tilltugg och drycker. i baren 
waterlounge erbjuds drinkar, aperitifer och 
smårätter. 

Golfpaket
Övernattning med frukost och tillträde till spa, 
greenfee, baguettelunch samt badrock och 
tofflor ingår.  
Pris från 1 350 NOK. 

+47 (0)33 19 60 00
booking@farrisbad.no
www.farrisbad.no

Farris Bad Golf & Spa
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DANMARK HAR 185 BANOR och mer än 150 000 organiserade golfspelare. 
Den generella standarden på banorna har blivit allt bättre, så en golfodyssé  
genom Danmark är verkligen en positiv upplevelse. Den äldsta klubben 
är Köbenhavns Golf Klub som grundades 1898.

DANMARKS STÖRSTA GOLFNAMN är Thomas Björn, som från mitten 
av 1990-talet banade vägen för det danska golfmiraklet. Thomas har 
vunnit 15 gånger på europatouren, han har spelat Ryder Cup vid tre 
tillfällen och är nu utsedd till europeisk Ryder Cup-kapten 2018. 2016 
vann hans ”kronprins”  Thorbjörn Olesen World Cup tillsammans med 
Sören Kjedsen. På tjejsidan står Danmark starkare rustat än någonsin 
med tre spelare på LPGA-touren och flera kandidater till det europeiska 
Solheim Cup-laget.

Best of
Danmark

1    GK Hvide Klit 
2    Læsø Seaside
3    Aalborg GK
4    Himmerland 
 Golf & Spa
5    Hjarbæk Fjord 
 Golfcenter
6    Holstebro GK
7    Trehøje GK
8    Silkeborg Ry GK
9    Lyngbygaard GK
10  Lybker Resort
11  Stensballegaard Golf
12  Horsens GK
13  Esbjerg GK
14  Fanø Golf Links
15  Royal Oak
16  Samsø GK
17  HCA Golf
18  Langesø GC
19  Ærø GK
20  Great Northern
21  Skjoldenæsholm GC
22  Ledreborg Palace GC 
23  Scandinavian GC 
24  Furesø GK 
25  Simon’s GC
26  Helsingør GC 
27  Rungsted GC 
28  Københavns GK 
29  Royal GC
30  Rø Golfbaner

30 
danska 
golfpärlor
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GOLF PÅ 
’BJØRNENS’ BAKGÅRD
Golfbanorna i Silkeborg och Ry bjuder med sina 54 hål på golfvistelser och naturupplevelser i internationell 
toppklass. Här kan du följa i Ryder Cup-kaptenen Thomas Björns fotspår. Björn växte upp på Silkeborgbanan 
och har designat flera av hålen på den klassiska skogsbanan, som är rankad bland Danmarks allra bästa och  
vackraste banor. I Kildebjerg-Ry har klubben ännu en mästerskapsbana. På Ry-banan arrangeras både 
ECCO-touren och Long Drivers European Tour. Spela gärna på båda de spektakulära banorna och njut av en 
avstressande golfvistelse i det natursköna södra höglandet på Jylland. www.srgolf.dk

Bjørnen från Silkeborg.Silkeborg Øst 5.

 Silkeborg Vest 6 – även kallat “Lille Bjørn” efter Thomas Bjørn som har designat hålet.
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Svenska 
golfpärlor
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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  annat 
gräs leder tankarna till Florida. Fast vi är 
i Skåne.

– Vi har onekligen skapat en oförglömlig 
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 tävlin-
gar avgörs på lakes sista hål. ett par fem hål 
med vatten längs hela vänsterkanten och den 
uppbyggda greenen betyder att en landning 
till vänster på slänten obönhörligen kommer 
att resultera i ett blött möte.

De FörStA Hålen på links course är gene- 

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!

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

överhuvudtaget bjuder links på det man 
till vardags brukar kalla ”utmaningar”. Du 
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.

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 
 2 175 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

SKÅNE

golfpärlor
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SKÅNE

Linkspärlor 
på Falsterbonäset
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.

SKÅNE

Falsterbo Golfklubb.
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Falsterbo GK
Här HAr nAtUren skapat förutsättningar 
för golf utöver det vanliga. 

Sedan 1909 har det spelats golf på Fal-
sterbo. Banan är rankad som en av Skan-
dinaviens bästa. Fairways och foregreens 
är lågt klippta. 

De fasta och snabba greenerna är väl 
garderade av välplacerade bunkrar, men 

har också öppningar för låga inspel. Härtill 
kommer vinden som nästan alltid gör sig 
påmind på Falsterbo. Det är inte sällan man 
får tänka till en extra gång innan man väljer 
klubba. Allt detta inbjuder till kreativ golf. 

Våren är ofta mild och havsvattnet i öre-
sund gör att man spelar på mycket fina 
förhållanden långt in på hösten.

SKÅNE

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

1909

Falsterbo Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb. Falsterbo Golfklubb.
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Ljunghusen Golfklubb.

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

Antal hål 27
Boende  ja, se Hotell Gässlingen  
Husbilsparkering   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

Ljunghusen Golfklubb

SKÅNE

Ljunghusen GK
lJUnGHUSen är en AV Sveriges äldsta golf-
klubbar. 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 
när landskapet var havsbotten. Här är oftast 
spelbart året om tack vare den porösa och 

genomsläppliga sandjorden. 
klubbhuset är modernt med en fin restau-

rang, stort klubbrum och mötesrum – alla 
med vacker utsikt över östersjön och golf-
banan. restaurangen är en av Skånes bästa 
krogar alla kategorier. i klubbhuset finns även 
en mycket välsorterad shop.

Banan förbättras ständigt. en bana i 
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.

Ljunghusen Golfklubb.
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Hotell Gässlingen

Hotell Gässlingen

HOtell GäSSlinGen ligger i hjärtat av Skanör 
och kan beskrivas som det lilla hotellet med 
de stora möjligheterna. 

Här finns de bästa förutsättningarna för 
en avkopplande golfhelg med gänget. Bo 
i närheten av några av Sveriges vackraste 
golfbanor och njut av ”Skånsk världsmat” 
tillagat av några av Sveriges främsta kockar. 
Fullborda dagen i den rogivande relaxavdel-
ningen, boka en massage 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 kon- 
ferenslokaler och restaurang med 120 platser.

Vi instämmer med carl von linnés yttrande 
om Falsterbonäset och välkomnar er till 
Skanör med Falsterbo – härligast i världen!

Golfpaket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:
–  En greenfee på Ljunghusen, Flommen eller   
 Falsterbo Golfbana
–  Fri tillgång till relaxavdelningen och utomhus- 
 poolen
–  3-rätters middag
–  Övernattning i dubbelrum inkl. frukostbuffé
Pris från 1795kr/natt/person.

Observera att ytterligare en kostnad tillkommer 
för Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningsbart under perioden 
23/6-11/8 2017.
Boka ditt paket redan idag på 040-45 91 00 
eller på info@hotellgasslingen.com
Uppgradera gärna din vistelse med 5-rätters 
middag, Afternoon Tea eller varför inte en 
behandling i det thailänska Na’Jaa Spa:et.

För mer information se www.hotellgasslingen.com.

– en gömd pärla med 
många återvändande 
golfgäster

FlOmmen är en GOlFBAnA på klassisk links-
mark. Den strandnära banan präglas av väder, 
vind och det naturliga vattensystem som 
heter Flommen. Banan är väl inpassad i sjö-
systemet 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 

Flommen GK

Flommen Golfklubb.

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

Antal hål 18
Boende  ja, se Hotell Gässlingen 
Husbilsparkering    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

Flommen Golfklubb

SKÅNE

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

BAnAn är meSt känD För sina fantastiska 
greener som hör till de absolut bästa i Sverige, 
men den är även känd för sin långa säsong 
och hör ofta till de banor som öppnar först 
i Sverige med nyklippta och fina greener.

Banan ligger i ett landområde som till 

större delen består av grus vilket gör banan 
torr och fin större delen av året. en del av 
hålen kan lätt föra tankarna till Skottland med 
lite linkskaraktär medan du på några andra 
hål kan få känningar av olivlundar i toscana.

Banan har även stått värd för flera tävlingar 
på Svenska touren. i klubbhuset finner du 
det mesta du kan behöva under rundan, god 
mat i restaurangen och prylar från shopen.

UnDer HöSten 2016 har banan delvis byggts 
om vilket innebär att man numera kommer 
tillbaka till klubbhuset efter 9 hål och kan 
fylla på vätskenivån i restaurangen, som 
för övrigt har ny krögare sedan årsskiftet.

Denna ombyggnad innebär också att 

Rönnebäck

SKÅNE

Sofiedal

De båda golfklubbarna Rönnebäck Golf Club och Malmö City Golf Club har nu gått samman under namnet Hinton 
Golf Club och har tre banor att spela på, som alla ligger i Malmö. Banorna du har att välja på som gäst eller medlem 
är Rönnebäck, Sofiedal och Kvarnby.

Hinton Golf club – allt är nu samlat

Kvarnby. Rönnebäck. Fo
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bussen till banan. Området där banan ligger 
slingrar sig mellan det gamla kritbrottets 
dammar och följer landskapets böljande 
konturer. 

i restaurangen serverar Vivian allt från 
frukost till middag och efter 9 hål fixar hon 
en korv eller annat litet att äta.

banan fått Skånes första par 6 hål på 620 
meter från de bakre kloten. 

Under året kommer det dessutom att 
bli ett nytt främre tee på banan som totalt 
mäter cirka 4 300 meter. 

Under våren kommer även restaurangen 
att få en ny balkong ”champagnehyllan” 
där man kan följa inspelen på både hål 9 

och 18. Det finns alltså många anledningar 
till spel här 2017.

mycket centrAlAre bana kan man inte  
hitta och du kan med enkelhet ta stads-

Kvarnby 

Sofiedal.

Missa inte!
Sveriges bästa greener.

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

040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Rönnebäck

Missa inte!
Skånes första par 6-hål 
på 620 meter.

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell  
 i Malmö 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, i restaurangen som du   
 går förbi efter 9:an
Golfbilar ja, 300 kronor
Golfvagnar ja, 50 kronor
Golfshop ja, begränsat utbud
Studio nej, bara range och övnings- 
 område
040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Sofiedal

Missa inte!
Ubåten i dammen på hål 10.

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

040 54 25 50 
info@hintongolf.se
Hemsida www.hintongolf.se
Facebook www.facebook.com/hintongolf
Instagram www.instagram.com/hintongolfclub

Kvarnby 

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 golfbana i Sverige”.

De tVå BAnOrnA har olika karaktär. Gamla 
banan är parkliknande och kungsbanan är 
en “naturbana”. Båda banorna har samma 
höga kvalitet och finish.

kungsbanan utgör, med sin kuperade ban-
sträckning, en enastående naturupplevelse. 
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 driving-
range med 9 målgreener (titleist Performance 
range), instruktörer, en 6-håls barnbana samt 
en övningsbana med fyra hål. Bokskogen 
Golf Academy by Active Golf, med Svensk 
Golfs tränare Fredrik tillgren ger dig alla 
möjligheter att utveckla din golf.

Gamla Banan har varit en utmaning för 
många kända spelare. 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 Har-
wood 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 kon-
statera att Bokskogens Gk ligger på historisk 
mark. På kungsbanans sjätte hål har kung 
karl Xii och hans häst vilat under en ek. Den 
13 december 1963 bildades klubben under 
namnet Bokskogens Golfbaneförening och 
utvecklingen av en av Sveriges modernaste 
golfanläggningar hade börjat. 

i klUBBHUSet – en fin gammal gråstensbygg-
nad – finns omklädningsrum, restaurang,  
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 signerat maderiet.

Bokskogen samarbetar med Scandic-
hotellen i malmö, samt en hel del andra hotell 
i närområdet.

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 
Husbilsparkering    ja, utan el
Restaurang ja
Kiosk ja, 2 
Golfbilar ja, 16
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

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

Bokskogens Golfklubb

SKÅNE
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käVlinGe GOlFklUBB är en skånsk pärla 
vid kävlingeåns dalgång omgiven av öppna 
landskap och odlade åkrar. Under årens lopp  
har klubben planterat tusentals träd och 
buskar här, vilket i dag ger banan dess härliga 
parkkaraktär. 

De senaste åren har 18-hålsbanan byggts 
om för att ge fler kategorier spelare en härlig 
golfupplevelse. Banan är lätt att ta sig fram 
på utan några större höjdskillnader, men 
här finns naturligtvis golfbil att hyra för den 
som önskar. Banans smarta layout runt hela 
klubbhusområdet ger dig en stor flexibilitet 
att spela antingen 9, 14 eller 18 hål. Perfekt 
för företagsgolf och gruppbokningar där en 
shotgunstart aldrig är långt ifrån klubbhuset!

Den nyA mODernA korthålsbanan har snabbt 
blivit populär. Här kan nybörjaren ta sina 
första steg mot ett aktivt golfliv, men även den 

På morgonen den 4 december 1676 korsade de svenska trupperna den tillfrusna Kävlingeån för att möta 
”dansken” i Lund. Det var upptakten till Slaget vid Lund där Karl xI besegrade Christian V i det Skånska 
kriget. I dag är det betydligt lugnare på dessa marker, så när som på ett eller annat ”fore”. 

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

käVlinGe GOlFklUBB erbjuder fördelaktiga 
golfpaket med boende på samarbetshotellen.  
På den populära campingen bor du nära 
klubbhuset i en fin skånsk gårdsmiljö. Från 
kävlinge Golfklubb tar du dig smidigt och 
snabbt till större städer som lund, malmö 
och Helsingborg med både bil och tåg. tåget 
till lund tar endast 10 minuter och du kan 
befinna dig i centrala köpenhamn på bara en 
timme. i klubbhuset serveras vällagad mat i 
restaurangen. Här kan du sitta på verandan 
och njuta i kvällssolen i goda vänners lag.

Den välsorterade golfshopen anses av 
många vara en av Skånes bästa golfbutiker 
där man aldrig kommer ut tomhänt. Här 
finns ett stort utbud av golfprodukter till alla  
kategorier samt snygga och funktionella 

Kävlinge golfklubb 
– spela på historisk mark och upplev en naturskön utmanande bana!

SKÅNE

Kävlinge Golfklubb 

Missa inte!
Den nya moderna korthålsbanan 
och den välsorterade golfshopen.

Antal hål 18, samt korthålsbana
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering    ja
Bastu ja
Restaurang ja, golfkrog med uteservering 
 som har utsikt över banan
Kiosk ja
Golfbilar ja,  4
Golfvagnar ja
Golfshop ja, en av Skånes mest populära

046-73 62 70 
kansli@kavlingegk.se
www.kavlingegk.se

kläder från ledande varumärken. Det går 
också bra att hyra utrustning i golfshopen. 
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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. Ny restaurangdel, 
bar och lounge står klart lagom till säsongen 2017.

Elisefarm Golf Club  
– upptäck nya Elisefarm

ett UtökAt SPA, 35 nya hotellrum och en 
utökad konferensavdelning ligger i planerna, 
men redan nu presenteras det nya hjärtat på 
elisefarm. efterfrågan har varit stor och den 
lilla mysiga restaurangen ersätts nu med en 
ny reception, restaurang och kök placerade 
i den Västra flygeln uppe på huvudgården.  

med den nya köksmästaren mattias Bengts-
son, som har över 15 års erfarenhet från de 
bästa krogarna i köpenhamn, vill man lägga 
mer fokus på temat från ”jord till bord” och 
erbjuder ett utökat utbud i restaurangen. 
Den nya, centrala placeringen av reception 
och matsal gör också att du som gäst blir väl 
omhändertagen.

eliSeFArm HAr Fått utmärkelsen ”Sveriges 
Bästa Golfpaket” av Golf Digest och ”en av 
europas bästa nya golfbanor” av den ameri-
kanska 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, och som dessutom 
testar spelarens repertoar i närspelet. 

en gles men hög svingelruff skapar, tillsam-
mans med traktens typiska stengärdsgårdar, 
en naturlig inramning för varje hål. Vinden är 
oftast närvarande och gör att banan spelas 
på olika sätt.

Herrgården som utgör mittpunkten på an-
läggningen 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 
möjlighet 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, 40
Golfshop ja
Studio ja

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

Elisefarm Golf Club

SKÅNE
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närA HAVet, AllDeleS ViD lommabukten, 
ligger örestads Golfklubb, en klubb som 
formats och utvecklats till en av Skånes vän-
ligaste. 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 puttinggreener, 
pitchingområde samt den populära korthåls-
banan 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! Helgfria 
måndagar erbjuds rabatterad 
greenfee, 240 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

Visste du att!
S:t Arild Golfklubb rankas årligen 
som en av de bästa av tidningen 
Golf Digest.

Antal hål 18, samt 9-håls korthålsbana   
 pay and play
Boende  ja, golfpaket se hemsidan
Husbilsparkering    ja, 4 med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 10
Golfvagnar ja, 70
Golfshop ja, Golfstore Flagship Store
Studio ja

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

S:t Arild Golfklubb 

S:t Arild Golfklubb har ett utmärkt läge i nordvästra Skåne, omringad 
av de välkända turistorterna Viken, Mölle, Skäret och Arild. 

S:t Arild Golfklubb 
– allt du kan önska

VälSköttA OcH JämnA greener är ett känne- 
tecken för banan. tillsammans med de ständ-
iga vindarna från havet gör detta banan till 
en upplevelse både för naturälskaren och den 
som vill utmana alla de tekniska svårigheterna.

Här finns även en mycket inspirerande 
9-håls par 3-bana, komplett med snabba 
greener, vattenhinder, bunkrar och träd-
holmar. klubben har en avslappnad atmosfär 
på den gamla skånegården, med härlig ute-
servering och mat som lagas från grunden 

med fina råvaror och mycket kärlek. 
På klubben finns också en Golfstore Flag-

ship Store med generös butiksyta där du hittar 
det mesta och det bästa inom golfutrustning, 
som mängder av läckra golfkläder och ett 
brett utbud av testklubbor. i Studion på S:t 
Arild Golfakademi finns all avancerad teknisk 
utrustning i kombination med klubbens Head 
Pro som gör utprovningen fulländad. en per-
fekt miljö för lektioner, träning och utprovning 
av exakt rätt utrustning för ditt spel.
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SKÅNE

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

Banan ligger på ett område med sandjord, 
vilket gör golfspel möjligt under större delen 
av året. Breda fairways lockar fram drivern och 
ger även höghandicapade chans till en bra 

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.

spelupplevelse. kluriga inspel mot upphöjda, 
välbevakade greener sätter eliten på prov. 
något av det mest intressanta bandesignern 
tommy nordström ritat i Skåne. 

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

2016 flyttade klubben in i sitt nya klubbhus. 
Stoltheten är en fullvärdig restaurang där du 
lätt slinker ner för en god bit mat eller något 
att dricka.

Missa inte!
Sjöbo GK är en av Skånes 
mest välbesökta golfbanor.
Nu med fullvärdig restaurang!

Antal hål 18
Boende  ja, 3 kilometer 
Husbilsparkering    ja
Restaurang Ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Sjöbo Golfklubb

SKÅNE

Missa inte! 
En bra drive från klubben finns 
en fantastisk sandstrand, så golf-
semestern på Abbekås kan också 
innehålla lata stranddagar.

Antal hål 18, plus 9-håls pay and play
Boende ja, 10 dubbelrum samt en 
  lägenhet för 7 personer i   
  klubbhuset och vid rangen, 
  golfpaket från 895 kr/pers
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang ja, med uteservering och öppet  
  året runt, 08.00 – 20.00
Kiosk fikapaus kan tas i restaurangen  
  mellan 9:an och 10:an   
Golfbilar ja, 4 
Golfshop ja 
Studio ja, bokas med klubbens Pro

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

Abbekås GolfklubbLängs väg 9, kustvägen mellan Ystad och Trelleborg i sydligaste Skåne, ligger 
Abbekås GK. Här spelas golf hela året tack vare det gynnsamma klimatet samt 
ett optimalt sandunderlag för att släppa igenom regn. 

Abbekås Golfklubb – solsäkrast på skånska sydkusten!

ABBekåS Gk BilDADeS 1985 men banan, ritad 
av tommy nordström, och anläggningen som 
den ser ut idag stod klar 1991. Utöver 18-håls-
banan finns också en 9-håls pay and play bana 
samt en 6-håls knattebana. klubben har också 
ett av Sveriges bästa övningsområden. 

Abbekås Gk erbjuder boende på anlägg-
ningen och varje år gästas klubben av många 
svenska och danska junior- och elitlag. 

krögarna, som också driver hotellet, har 
satt samman attraktiva golfpaket. 

tidigt på säsongen kan Abbekås Gk erbjuda 

en bana i mycket gott skick. Därför arrang-
eras attraktiva tävlingar tidigt på säsongen. 
Sedan fyra år tillbaka arrangeras en tävling 
som ingår i Swedish Golf tours Future Series,  
kallad Abbekås Open och i början av maj 
genomförs en Skandia tour-tävling  på nivå 
3 med landets bästa juniorspelare.

klubben lägger stor omsorg om sina med-
lemmar. man har skapat en ”instegstrappa” 
för nya medlemmar och varje ny golfare får 
en fadder, vars uppgift är att se till att man 
känner sig väl omhändertagen. 
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AnläGGninGen PASSAr AllA från nybörjar- 
golfare till elitspelare. Här kopplar du av i 
vacker miljö och vässar både strategiskt tänk-
ande och teknik. Det känns internationellt 
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 både 
2015 och 2016. ladies european tours tävling 
Helsingborg Open spelades här 2013-2015.

Allt kännS närA och tillgängligt tack vare 
korta avstånd mellan banor, hål, klubbhus 
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 både 2015 och 2016. 

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

Vasatorps 
Golfklubb 
– Sveriges bästa bana två år i rad

Bo på 
Radisson Blu 
Metropol Hotel 
– spela på Vasatorp
i HelSinGBOrGS centrum, bara 300 me-
ter från knutpunkten, ligger radisson Blu 
metropol Hotel. 

Hotellet erbjuder 205 smarta rum med 
attraktiva bekvämligheter som gratis wifi, 
gym 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 internationella och 
regionala favoriter. i baren kan du umgås och 
avnjuta en välblandad cocktail. 

Under 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 1 045 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-rätters middag i restaurang Nelly´s Food Etc.
Här har du möjlighet att uppleva både TC och 
Classic Course.
Pris från 2 485 kronor per person, del i dubbelrum.

Erbjudandet gäller i mån av plats och enligt 2017 
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
Husbilsparkering   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

Sweden's
Best Golf Course
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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, Clarion Grand  
 Hotel och Söderåsens egna 
 boende på klubben 
Husbilsparkering    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

SöDeråSenS Gk BilDADeS 1966 och har sedan 
dess etablerat sig mer än väl. Sportprofilen 
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 ”att leverera en familjär 
känsla, där du känner dig välkommen, får 
den bästa servicen och får tillgång till en 
golfanläggning i suverän kondition.” Och de 
lyckas faktiskt. Banarbetare underhåller och 
förbättrar anläggningen dagligen. 

restaurangen välkomnar alla när man efter 

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.

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 
– porlande vattendrag och ståtliga ekar

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

Från Det StrAteGiSkA läget tar du dig en-
kelt till Söderåsens Golfklubb. Om du önskar 
transport mellan klubben och hotellet 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 puttinggreen. 

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!



46

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
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Båstad Golfklubb.
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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 torekov 
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 känslan 
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. nybörjaren 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 skan-
dinavisk 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 trän-
ingsmöjligheter är Båstad Golfklubb den per-
fekta 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 
Husbilsparkering    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  
Husbilsparkering    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
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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 

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 
Husbilsparkering    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 
Torekov 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 erbjuder 
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 är ”Snabbare, 
gladare golf i Skånes toscana”. 
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Scandinavian Resort – En känsla att längta tillbaka till 

Svinga klubban på några av landets vackraste golfbanor. 
Bjärehalvön satsar på att bli Nordens bästa golfdestination 
och här finns banor i absoluta toppklass och av olika karaktär. 
Det mesta av det bästa får du med våra golfpaket på Torekov 
Hotell, Hotel Skansen och Hotel Riviera Strand. 

ALLT FÖR GOLFENTUSIASTEN

Destination Bjärehalvön

GOLFPAKET
Från 1 895 kr per pers./natt

SKÖNA GOLF
Från 1 795 kr per pers./natt

GOLFPAKET
Från 1 545 kr per pers./natt

Boka på torekovhotell.se Boka på hotelskansen.se Boka på rivierastrand.se

• En övernattning i dubbel-  
   rum med frukostbuffé
• En trerätters meny
• En greenfee på Båstad GK  
   eller Bjäre GK
• Tillgång till SPA & Kallbad-   
   hus, söndag-torsdag

• En övernattning i dubbel-  
   rum med frukostbuffé
• En trerätters meny
• En greenfee på någon av        
   Bjärehalvöns golfbanor
• SPA med bastu, varma bad  
   och japanska utomhuspooler
• Gym inom- och utomhus    
   samt gruppträning

• En övernattning i dubbel-    
   rum med frukostbuffé
• En trerätters meny
• En greenfee på Båstad GK,     
   Bjäre GK, Åkagårdens GK  
   eller Äppelgårdens GK
• Fri entré till pool och gym
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nOrrA BAnAn är en charmig skogs- och 
parkbana. Här möts du av vacker lövskog och 
tekniskt krävande golfhål. Banans signaturhål 
är nummer 17, ett korthål med ö-green. Har 
du koll på vinden?

Södra banan är en bana med både park 
och hedkaraktär. Banan är känd för sina fina 
greener och står värd för proffstävlingen 
“Araslöv Open”. Signaturhål är hål 18 som 
marknadsförs som Sveriges häftigaste avslut-
ningshål. ett svårt inspel inför restaurangens 
nyfikna besökare. 

BåDA BAnOrnA HAr hektometersystem, 
vilket innebär att du själv kan bestämma 
spellängd på den bana du vill spela. Utöver 
norra och Södra banan finns en vacker 
par 3-bana som passar perfekt för den 

Araslöv Golf & Resort 
– ett golfpaket med riktigt god smak
Araslöv har på kort tid etablerat sig som ett av Sveriges mest välbesökta och uppskattade golfpaket. 
Nyckeln ligger i den höga kvalitén som visar sig oavsett om du gillar golf, fint boende eller god mat.

som vill finslipa närspelet.
Araslöv golfhotell ligger mitt på anlägg-

ningen med en fantastisk utsikt över kristian-
stad och Araslövs båda golfbanor. rummen är 
modernt inredda med de bästa förutsättning-
arna för att du ska ladda för morgondagens 
golfrunda. Alla rum har egen uteplats och 
framför hotellet finns två sköna spabad. Viasat 
golf finns givetvis i tV-utbudet. 

På ArASlöV Glömmer ingen maten! Du 
rekommenderas varmt att besöka Araslövs 
mysiga restaurang. matupplevelsen här ramar 
in hela din golfupplevelse och kan till och 
med trolla bort en onödig “treputt”. Utöver 
kvällens trerätters middag finns favoriten 
“Dagens rätt” som serveras alla dagar, eller 
kanske Araslövs egna hembakade pizzor.

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

Golfsemestern med god smak RING ELLER
BOKA ONLINE!

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

3 dagars golfpaket
3 X trerätters middag, övernattning
på vårt golfhotell, frukostbuffé
och heldagsgreenfee.

3795 SEK per person (del i dubbelrum).

Ord. pris: 4295 SEK
(Erbjudandet gäller mellan 1/7 - 14/8)

Annons Golfpärlan.indd   1 2017-02-01   10:12



51

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 övningsområde 
med chip-, pitch-, bunker- och puttnings-
greener samt en stor drivingrange. Här finns 
även en supermodern träningsstudio, 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. 

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
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja
Studio  ja

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

Laholms Golfklubb

HALLAND
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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.

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

2015 stod norra banan värd för european 
Amatuer team championship och 2017 är det 
dags för Annika invitational. Därmed fortsätter 
klubben sin tradition med stora mästerskap.

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

GOlFklUBBen HAr en omtalad kö för med- 
lemskap med ungefär 2 300 personer reg-
istrerade. Den förväntade kötiden är cirka 
12-15 år och påvisar Halmstad Golfklubbs 

starka attraktionskraft. Här finns också en 
stor juniorverksamhet med över 320 ung-
domar i träning varje år.

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

HALLAND

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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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-hålsbana 
och en 9-hålsbana vill Falkenbergs Gk ge dig 
en härlig och utmanande golfupplevelse 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 på anläggningen för köp av det senaste 
inom utrustning. 

med endast fem kilometer till Falkenbergs 
centrum eller Skrea Strand är det lätt att ta 

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  

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 prome-
naden är behaglig och avslappnande. Vinden 
är alltid en faktor att räkna med på de omväx-
lande långa och korta hålen. Avslutningen 
i den vackra skogsmiljön med majestätiska 
tallar är spännande och rolig.

Haverdals Golfklubb är pilotklubb för 
Svenska Golfförbundets projekt Vision 50/50.

Haverdals Golfklubb 
– härlig klubbkänsla med gemenskap och glädje 

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

Antal hål  18
Husbilsparkering   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 är enligt Golf Digest en av Sveriges 
25 bästa instruktörer och Olle karlsson har 
mångårig erfarenhet från spel på europa-
touren. 

Haverdals Golfkrog erbjuder utöver ser-
vering av god mat i klubbhuset även olika  
arrangemang. i juli varje år lockar den popu-
lära 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.
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Kungsbacka
– golf, shopping och salta bad

Best Western Hotell Halland

Best Western
Hotell Halland

Golfpaket Kungsbacka GK1 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 att 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 Göte-
borg, finner du det trestjärniga familjeägda 
hotellet Best western Hotell Halland.

Hotellet har perfekt läge i kungsbackas 
charmiga innerstad och de kan erbjuda  golf-
paket 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, i mån av plats, utan-
för 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 shopping 
i världsklass.

Kungsbacka Golfklubb.

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
Husbilsparkering   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
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Kungsbacka GK
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 nordea tour championship 
2012 hosted by Fredrik Jacobson.

klubben har genom årens lopp fostrat många 
av våra förnämsta golfare, såsom Fredrik Ja-
cobson, Sophie Gustafson och Johan edfors, 
men även många kommande stjärnor har 
kungsbacka Gk som spelplats.
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) med park- och 
skogskaraktär, samt en 9-håls korthålsbana, 
en drivingrange med ett av Sveriges största 
gräsutslag (150 meter långt). en stor och väl-
sorterad golfshop sköts av Per nellbeck som 
varit klubbens pro i många år.

På kungsbacka Gk hittar du också en av 

Seriges bästa golfrestauranger.
kungsbacka Gk är variationen du aldrig 

tröttnar på!

Kungsbacka är känt för sina många golfbanor som erbjuder stor variation. 
Allra mest variation erbjuder Kungsbacka GK där har även många stjärnor 
med Fredrik Jacobson i  spetsen fostrats.
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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 kungsbacka, mitt på Onsalahalvön. Gräp-
pås Golfklubb, som bildades 1991, erbjuder en 
naturskön 18-hålsbana med spännande och 
varierad layout.

Den attraktiva slopade 9-hålsbanan spelar du 
på cirka en timme, ingen förbokning 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 finns 
platser med el. efter avslutad golfrunda har 
du möjlighet att träna golf på de fantastiska 
träningsområdena, äta och dricka gott i res-
taurangen, allt inom 100 meter. Vill du bo på 
hotell så erbjuder Gräppås Golfklubb golfpaket 
i samarbete med flera boendeanläggningar.

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 Best Western  
 Hotell Halland och Pensionat  
 Strandkullen 
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja, begränsat antal
Golfshop  ja, med servicesortiment
Studio  ja

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

Gräppås Golfklubb

Gräppås GK

Upptäck 
Kungsbacka!
i kUnGSBAckA SHOPPAr du på hög nivå.  
innerstaden bjuder på pittoresk atmosfär  
med caféer, restauranger och butiker. kungs-
mässan har nästan 100 butiker under samma 
tak och på Hede Fashion Outlet du hittar du 
välkända varumärken till fyndpriser.

Strosa runt mellan timrade stugor och 
upplev en annan tid i äskhults by. På isrand-
bildningen Fjärås Bräcka ligger naturum där 
du får veta mer om djuren, växterna, geologin 
och kulturhistorien som har format området. 
tjolöholms slott, Sveriges enda tudorslott, 
ligger bedårande vackert vid havet. 

Passa också på att njuta av bad från kala 
klippor och härliga sandstränder längs kungs-
backas kuststräcka.
www.visitkungsbacka.se

Gräppås 18 hål 6.

HALLAND

Pensionat 
Strandkullen

Golfpaket på Strandkullen
– En greenfee på Gräppås GK
– Logi i dubbelrum 
– Frukost
Pris per person 995 kronor.

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

Pensionat Strandkullen

På OnSAlAHAlVön, strax söder om Göte-
borg hittar du Strandkullen, ett charmigt 
hotell 10 minuters promenad till salta bad 
och 6 km till närmsta tee. Alla 12 rum/sviter 
har alla sin egen personlighet och stil och 
håller hög klass med en känsla av lantlig lyx 
i härlig miljö.

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 golfspelaren 
en maximal spelupplevelse. 

naturen runt Sjögärde bidrar också till en 
rogivande upplevelse!

Sjögärde GK

Sjögärde Golfklubb.

Missa inte!
Att avsluta golfen med något 
gott och uppleva den fantastiska 
stämningen på terrassen.

Antal hål 18, samt 6 korthål 
Boende ja
Husbilsparkering  ja
Laddstolpar ja
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Studio  ja

0340-65 78 65
www.sjogarde.se

Sjögärde Golfklubb
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götEborg

inGen 18-HålSBAnA ligger närmare Göteborg 
city. men det är inte bara närheten till centrum 
som gör golfanläggningen så speciell. i och 
med att den ingår i en komplett resort så är 
den närmast unik i hela Sverige. inte någon 
annanstans i Sveriges avlånga land finns det en 
stad som har en golfresort nästan mitt i stan.

en golfweekend på Sankt Jörgen Park 
innehåller alltid minimum två greenfee och 
förutom att spela resortens egen bana er-
bjuds också möjlighet att spela angränsande 
Albatross Gk. 

eFter AVSlUtAD rUnDA väntar anläggning-
ens prisbelönta spaanläggning där ömma 
muskler får skön avkoppling i såväl varma 
bastur med varierande temperaturer och 
dofter såsom i varma källor både inomhus 
som utomhus. Här rekommenderas en skön 
Sparitual som är resortens egen badceremoni 
fylld av härliga spaprodukter och upplevelser. 
För den som önskar finns också ett stort utbud 
av sköna behandlingar att välja mellan och 

Sankt Jörgen Park 
– Göteborgs centralaste golfanläggning 
Det brukar sägas att Sankt Jörgen Parks golfbana är bara några slag från Göteborg City. Det stämmer kanske inte 
till hundra procent. Men faktum är att Johan Carlsson, som är golfklubbens främste spelare som nu gör succé på 
Europatouren, teoretiskt inte skulle behöva många slag över tjugo för att ta sig från banan till Drottningtorget. 
Ett avstånd på endast sex kilometer. 

en Deep tissue muscle massage kanske är 
en god investering inför kommande runda!?

BUlA BAr erBJUDer barhäng framför öppen 
brasa och här kan du äta en klassisk Bula 
Burger och dricka ett öl från lokalt mikro-
bryggeri, annars väntar hotellets restaurang 
inez & ernst med vällagad och supergod mat 
tillagad med klassiska tekniker och rejäla, 
ärligt framtagna råvaror.

mätt, glad och trött väntar designhotellets 
sköna sängar och en god natts sömn. Väljer 
du att bo på hotellets tredje våning och 
uppgraderar till ett finare rum finns sköna 
terrasser med vacker utsikt.

morgonen dag två intar du hotellets om- 
talade frukost där inget saknas och sommar-
tid intas denna med fördel på terrassen 
utanför restaurangen som på fina dagar 
badar i morgonsol. Denna energiboost 
kan behövas för nu väntar en ny runda 
på resortens utmanande bana där hela 13 
av hålen berörs av vatten eller bunkrar i 

någon form, och nu kommer kanske går- 
dagens massage till nytta!

Golfpaket – Getaway Golf
Övernattning med del i 
dubbelrum, frukostbuffé, 
3-rätters supé, två greenfee samt 
entré till spalounge samt sport club.
Pris från 1 800 kronor. 

Antal hål 18
Boende  ja, hotell 82 rum  
Spa/Gym ja
Restaurang ja, 4 
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

031-348 40 20
info@sanktjorgenpark.se
www.sanktjorgenpark.se

Sankt Jörgen Park
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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 7 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 12, en av Golfsveriges 
tuffaste par-3:or!

klUBBen HAr Stått som värd för kvalet 
till europatourtävlingen nordea masters 
och har arrangerat flera internationella 
tävlingar genom åren.

Golfrestaurangen har fullständiga rättig- 
heter och en stor uteservering med fantastisk 

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.

utsikt över golfbanan och havet. Vill man lyxa 
till det med en gourmetmiddag ligger Villa 
Sjötorp, en restaurang som är representerad 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.

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
Husbilsparkering   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

Villa Sjötorp.
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i en SVårFOrcerAD terränG – både i form 
av komplicerade markägarförhållanden 
och bohuslänsk gnejs blev Skaftö Gk en 
18-hålsbana 1993. Boplatser från järnåldern 
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!
Skaftö Golfklubb ligger endast 
30 minuter från Uddevalla och 
endast en kort tur med färja från 
vackra Lysekil.

Antal hål 18
Boende ja, eget boende i klubbhuset  
  samt golfpaket i samarbete  
  med Gullmarsstrand och
  Slipens Hotell och Pensionat
Husbilsparkering   ja, med elplatser i anslutning
  till klubbhuset
Restaurang ja
Kiosk ja, efter hål 9
Golfbilar  ja, 7
Golfvagnar  ja, hyrvagnar finns
Golfshop  ja, fullsortimentsshop med
  alla aktuella märken

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

Skaftö Golfklubb

Skaftö GK.

Slipens Hotell & Pensionat.

Gullmarsstrand.
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59*5 september, 2016. Bland redan lanserade laseravståndsmätare för golf. Forskning av Nikon Vision.

IS NOW?

HOW

CLOSE
VÄRLDENS FÖRSTA LASERAVSTÅNDSMÄTARE 

MED OPTISK VIBRATIONSREDUCERING*

Optical excellence since 1917

FÖRBÄTTRA DITT SPEL MED COOLSHOT

COOLSHOT 80 VR och COOLSHOT 80i VR har utrustats med Nikons optiska vibrationsreducering, VR. Denna teknik minskar effektivt 
vibrationer i sökaren till 1/5. Kombinerat med LOCKED-ON, som ger visuell bekräftelse då närmsta målet träffats, och HYPER READ som 
garanterar en snabb mätning är COOLSHOT den perfekta följeslagaren. COOLSHOT 80i VR mäter utöver linjärt avstånd även höjdskillnad, 
horisontellt avstånd och lutningsjusterat avstånd. Båda modellerna mäter upp till 915m, är vattentäta och ergonomiskt utformade för att ge dig 
en golfupplevelse utöver det vanliga. 

Läs mer om Nikon COOLSHOT på www.nikon.se/so/golf

COOLSHOT 80 VR och COOLSHOT 80i VR – färre gissningar, bättre resultat

15850_NIK_ANZ_NPL_2016_LRF_Golf_80iVR_80VR_205x260mm_5mm_SE.indd   1 21.02.17   09:32
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Stenungsund GK
BAnAn ritADeS ursprungligen av Peter nord-
wall, och är omdesignad av christian lundin 
under 2015/2016. Banan har generös plats 
mellan hålen och slingrar sig runt Anråsån, 
vars dalgång är känd för sitt rika växt- och 
djurliv. Den är av karaktär öppen hedbana.

layouten och det öppna landskapet gör 
att banan är utmanande för alla kategorier 
golfare.

Ombyggnaden har blivit en succé där de 
flesta väljer att spela en kortare sträckning 
och banan har fått generösa landningsom-
råden och nya spännande greenbunkrar. 
Banan kan spelas alltifrån 4 500 till 6 300 meter 
och har stått värd för såväl em som JSm.

klubbens populära restaurang är öppen 
året om och utsågs till årets Golfkrog 2014

tJörnS GOlFklUBB är en bana som är 
vacker på utsidan, spelas på insidan och 
går i ”berg och dalar”. Golfbanan är belägen 
mitt på tjörn och från klubben är det nära 
till kustsamhällen, sevärdheter, restauranger 
och salta bad.

 tjörns Golfklubb har blivit en klubb med 
hög trivselfaktor och med banpersonal som 
upprätthåller den höga kvaliteten på banan.

klubbens vackra bana, mitt på tjörn, 
inbjuder till rundor med lagom utmaning 

Tjörns GK

De salta vindarna, det otämjda havet och de storslagna vyerna inbjuder till både nytänkande och inspiration. 
Här finns alla möjligheter till energifyllda upplevelser, oavsett om du vill spela golf eller bara behöver komma 
bort och ladda batterierna. 

golf i södra bohuslän

Tjörns Golfklubb.

Stenungsund Golfklubb.

för alla kategorier. Det är en 18-håls skogs- 
och parkbana med varierad terräng. Det 
kuperade bohuslänska landskapet bjuder på 
spännande och ibland teknisk krävande hål. 
Den taktiske spelaren belönas oftast mer än 
den långtslående. Banan brukar ofta öppna 
tidigt på säsongen, eftersom det omgivande 
vattnet hjälper till att ordna milt vårväder 
och fina greener.

 tjörns Golfklubb är idag störst i Bohuslän 
med sina cirka 1 750 medlemmar. klubben har 
en gemytlig atmosfär, med sin mix av fritids- 
och åretruntboende medlemmar på tjörn.

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

boHUSLÄN
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Stenungsbaden

OrUSt GOlFklUBB är en seasidebana med 
linkskaraktär på västra Orust vid malö Ström-
mar. Här erbjuds  havsutsikt från nästan alla 
hål. Banan har en fantastisk, varierande miljö 
med 4:ans tee och 8:ans green nästan nere vid 
strandkanten. närheten till det varma vattnet 
i Västerhavet ger möjligheter till en lång golf-
säsong. 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 kategorier!

i klubbhuset som byggdes 1990 finns en 
välsorterad golfshop och trevlig golfrestau-
rang med utsikt över evert taubes besjungna 
malö Strömmar.

1984 byggdes de första nio hålen och banan 
öppnades formellt för spel den 15 juni 1985. 
Svensk Golf utnämnde år 2014 hål 2 till ett 

Orust GK
Stenungsbaden
Det FinnS milJOner sätt att njuta av livet. 
Stenungsbaden erbjuder flera valmöjligheter 
för den aktiva livsnjutaren. Prova någon av 
de sex närliggande golfbanorna belägna i 
fantastisk natur. 

Passa på att unna dig välgörande behand-
lingar och lite bubbel i hotellets sköna spa, 
njut av ett tufft träningspass på hinderbanan 
och låt kulinariska läckerheter fylla dig med 
ny energi i den trevliga restaurangen captains 
table. Allt inramat av bohuslänsk granit och 
en vidunderlig utsikt över Hakefjorden och 
det salta havet.

 På Stenungsbaden kan du fylla på med 
kraft och livsglädje!

Golfpaket
Inkl. förbokad greenfee, 3-rätters middag samt 
övernattning och frukostbuffé. 
Pris från 1 586 kr/pp i dubbelrum standard. 
Med spa från 1 886 kr/pp.
 
Stanna 2 nätter och få 15 % rabatt, (gäller under hela 
säsongen).
 
Sex golfbanor finns i närområdet; 
Stenungsund GK, Tjörn GK, Orust GK, Lyckorna GK, 
Kungälv-Kode GK och Lycke GK.

Beläget fem mil från Göteborg. 
0303-72 68 00
info@stenungsbaden.se
www.stenungsbaden.se

–  golfa vid havet

Orust Golfklubb.

Missa inte!
Den trolska stämningen vid 
broarna över ån.

Antal hål 18, plus en korthålsbana
Boende  ja, olika golfpaket erbjuds
Restaurang ja, en mycket populär 
 lunchrestaurang
Kiosk ja, efter 9 hål
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0303-77 84 70
info@stenungsundgk.se
www.stenungsundgk.se

Stenungsund Golfklubb 

av Sveriges bästa golfhål, med utsikt över 
Björnsundsfjorden.

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

Antal hål 18
Boende  ja, 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

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

Antal hål 18
Boende  ja, flera olika golfpaket   
 erbjuds
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, en väldigt omtyckt 
 lunchrestaurang
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

SPEKERÖD

boHUSLÄN
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lySekil HOlmA Gk ligger i närheten av Gull-
marsfjorden och utmärker sig med sina fina 
greener och natursköna områden. 

Banan erbjuder en trevlig golfupplevelse 
för både yngre, äldre, nybörjare och pro-
fessionella. Utöver golfspel erbjuder Holma 
golf boende i form av ett helt nyrenoverat 
Bed & Breakfast med carpe Diem-sängar 
och central placering bredvid 1:a, 10:e och 
18:e tee och endast 200 meter från reception 
och drivingrange.  

i den fina receptionen finns också ett café 
där det lagas matiga smörgåsar och lättare 

Här välkomnas ni till ett vackert landskap, en mysig atmosfär och olika 
typer av svårighetsgrad när det gäller golfspel. I en lugn omgivning får 
ni möjlighet att utvecklas och att spela golf i ett av Bohusläns skönaste 
naturområden.

luncher. Vill man äta middag eller om man är 
ute efter en matupplevelse finns det många 
olika restauranger att välja på, inte så långt 
från golfbanan.

är man intresserad av golfspel i kombina-
tion med boende kan man ta del av Holmas 
golfpaket. Dessa är utformade efter spelarens 
behov med olika typer av servicenivå och i 
olika prisklasser. 

På Holma golfbana har man möjlighet att 
kombinera spel, boende och övriga aktiviteter. 
Här vistas man i en lugn och skön atmosfär 
intill praktfull natur.

HOLMA GOLF  
– en vacker och utmanande golfbana

Hitta hit!
Holma ligger i Brastad i Lysekils 
kommun, 1 timme från Göteborg 
och 2 timmar från Oslo.

Antal hål 18, samt fullängd drivingranch
Boende ja, nyrenoverat Bed & Breakfast
Husbilsparkering ja, med el
Restaurang nej, café med servering av   
  lättare luncher m.m.
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6 
Golfvagnar ja, 30 
Golfshop ja

0523-480 40
info@holmagolf.se
www.holmagolf.se

Lysekil Holma GK

boHUSLÄN
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På SOtenäS GOlFklUBB erbjuds du en oför-
glömlig golfupplevelse kryddad med det 
lilla extra. Sotenäs Golfklubb är en pärla för 
golfspelare. Här finns en 27-hålsbana i topp- 
klass som ger tillfälle till såväl golf- som 
naturupplevelser då banan ligger granne med 
de bohuslänska klipporna vid Västerhavet.

Här finns 17 härliga rum i det nybyggda 
klubbhuset, som ligger i direkt anslutning till 
banan. För familjer erbjuds fina familjerum. Här 
finns också en av Smögens bästa restauranger, 
där du bland annat äter det bästa som havet 
har att erbjuda. Här finns även tillgång till bastu 
och gym. i Sotenäs studio har du möjlighet att 
fila på din swing med klubbens Pro.

efter golfrundan finns mycket att se och 
göra i närheten, som nordens Ark som är de 
utrotningshotade djurens park, eller kanske 
ta en tur ut till den fantastiska ön Hållö med 
sina släta hällar och Sveriges saltaste vatten.

tOrreBy GOlFklUBB är Bohusläns äldsta 
golfbana, belägen i en engelskinspirerad 
slottspark med storslagen utsikt över Sveriges 
djupaste fjord, Gullmarsfjorden. 

Här erbjuds inte bara spel på en utmanande 
18-hålsbana utan det finns även en övnings-

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 
och en timma norr om Göteborg.

bana för nybörjare och för dem som vill träna 
sitt närspel. i närheten av klubbhuset ligger 
en välskött 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 gross-
handlaren niels Georg Sörensen 1887. Familjen 
hade många kända gäster på besök, bland 
annat de svenska prinsarna, Greta Garbo och 
monacos kungafamilj.

boHUSLÄN

Rasta Håby

Boka ett golfpaket med en övernattning
•  en greenfee på någon av golfbanorna Sotenäs GK  
 eller Torreby GK
•  logi i trevliga dubbelrum med kabel-TV, dusch  
 och wc
•  middag i den mysiga restaurang samt stor frukost
•  tillgång till bastu & relaxrum
•  köket är öppet 06.00-24.00, öl & vinrättigheter
Från 795 kr per person i dubbelrum!

0524-232 1055 
www.rasta.se/haby.htm 

Torreby Golfklubb

Missa inte!
Boka dina golfpaket i god tid!

Antal hål 27
Boende  ja, golfpaket
Husbilsparkering    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 
Husbilsparkering    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
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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 campingar 
golfpaket med en eller 
flera övernattningar. Här 
finns också många an-
dra aktiviteter förutom 
golf. njut av den vackra 
skärgården och salta 
bad eller unna dig ett 
spabesök på en av norra 
europas 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 bil-
trafik utan du tar dig fram 
med cykel eller till fots. 

Här i Strömstad kan du 
spela golf på en av Bohus-
läns 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 golfbanor 
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
Husbilsparkering   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

boHUSLÄN
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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 Fjällbacka 
Golfklubb får varje spelare ta del av Bohusläns 
bästa golfupplevelse. 

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

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

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

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

Fjällbacka Golfklubb

boHUSLÄN

GOlFBAnAn HAr 18 Hål och är en kombination 
av park- och skogsbana med inslag av vatten. 
Ditt boende tar dig tillbaka till 1700-talet i 
modern tappning. Jägmästarflygeln ligger  

Att spela golf på Forsbacka GK ska vara en upplevelse. 
Du kan göra golfrundan till en utmaning eller bara njuta av golfen och naturen. 

Forsbacka GK – den dalsländska skönheten

mitt på golfbanan med cirka 50 meter till första 
tee. maten serveras i en Herrgårdsbyggnad 
(golfrestaurangen) från 1800-talet med utsikt 
över Forsbackasjön och hål 18. restaurangen 

Missa inte!
”Den dalsländska skönheten.”
 
Antal hål  18, samt en 
  korthålsbana
Boende ja, golfpaket och bo mitt   
  på golfbanan
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Golfbilar ja, 6
Kiosk ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
 
0532-616 90
hotell.fogk@telia.com
www.forsbackagk.se

Forsbacka Golfklubb

har fullständiga rättigheter.
missa inte heller Forsbacka Gk:s golfvecka 

som är fylld med tävlingar för alla. Golfveckan 
drar igång lördag vecka 28.

DALSLAND
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öLANDbLEKiNgE

Carlskrona GK ligger på Almö i den härliga, Blekingska skärgården. Utmärkande för banan 
är de hundratals vackra ekarna och den ständiga närvaron av hav och skärgård. 

Carlskrona GK – med hav och skärgård

Missa inte!
Att njuta av den fantastiska 
utsikten! Du ser havet från 
nästan alla hål på banan.

Antal hål 18
Boende  ja, i vandrarhemsform i hus  
 och/eller stugor 
Husbilsparkering    ja, med el, (måste förbokas)
Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, efter 11 hål
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 20
Golfshop ja
Studio ja, med TrackMan

0457-35 123
info@carlskronagk.com
www.carlskronagk.com

Carlskrona Golfklubb 

Carlskrona Golfklubb.

klUBBen liGGer i ett naturreservat där såväl 
flora som fauna är väldigt spektakulär och 
den utveckling av banan som ständigt pågår 
är väl genomarbetad för att just behålla och 
bevara den härliga naturen.

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 femtonde, 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. Banan 
som helhet ligger på 48:e plats i landet i den 
senaste Golf Digest-rankingen.

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. 

”En klubb med känsla för det sportsliga, idrottsliga och med ett erbjudande 
om en vacker omgivning där havet möter greener och fairways”.

Trummenäs GK – bland ekar och stenmurar

Visste du att!
Trummenäs har varit arrangör 
av Nordea Tour 2015 och  2016 
med mycket fina vitsord!

Antal hål 18, samt 9 korthål
Boende  ja, samarbete med de flesta  
 hotellen i kommunen 
Husbilsparkering    ja, campingplats 400 meter 

från 1:a tee
Gym ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, bokas via min golf
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja, Golfstore Flagship

0455-360505, 0455-360574
kansli@trummenasgk.se
www.trummenasgk.se

Trummenäs Golfklubb trUmmenäS Gk liGGer långt ut i kustbandet 
med härliga vyer ut över den östra skärgården 
i Blekinge. För oss som kommer ihåg gick den 
ryska ubåten U 137 på grund strax utanför hål 
13 den 27 oktober 1981. 

Du spelar sig runt bland ekar och vackra 
stenmurar bland de sju ”skiftena” från tiden 
då bönderna delade upp marken så djuren 
kunde komma åt vattnet. Om du tittar dig 
noga omkring ser du havet från alla hål.

Banan är lättgången och klubben fokuserar 
på de nya teeområdena med vackra av-
rinningsytor runt greenerna. nybyggda wc 
ute på banan är en succé.

Det är ofta vinden från sydväst som gör 
att man får tänka till ordentligt …

Du kommer in till klubbhuset (med kiosk) 
efter att ha spelat 9 hål och efter rundan kan 
du sätta sig på altanen, blicka ut över havet, 
och samtidigt dricka och äta något gott.
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ekerUm reSOrt ölAnD är en av Sveriges 
mest kompletta anläggningar för boende, 
konferens, mat och dryck, sport, spa, hälsa 
evenemang och återhämtning. Här finns 
något för alla – sommar som vinter.

Golfspelaren har 45 vackra golfhål att välja 
mellan och kan bo direkt vid 1:a tee. Den hög-
klassiga restaurangen, den vackra naturen 
och den hänförande utsikten får du på köpet. 

Golfhotellet på Ekerum är Sveriges bästa tre år i rad enligt World Golf Awards.
18-håls banan Långe Jan är dessutom nominerad två år i rad till Sveriges bästa 
golfbana och till Världens mest miljövänliga bana 2016.

De två 18-hålsbanor erbjuderna en härlig 
variation. Från fairways som slingrar sig 
genom öländska sandområden till en bölj-
ande hedbana med gräset vajande i vinden. 
kalmarsund gör sig hela tiden påmind genom 
sin glittrande kuliss.

njut av golf, god mat och avkoppling på 
solsäkra öland, nära till både sol och bad, 
Solliden, Borgholms Slott och Stora Alvaret.

Missa inte!
Ekerum Resort Öland erbjuder 
en av Sveriges mest unika golf-
upplevelser med tre banor och 
51 hål. Som spelare möts du av 
hed-, sand och parkbanor som varierar i utseende 
och inramning för att stärka totalupplevelsen.

Antal hål 45, samt 6 -håls korthålsbana
Boende  ja, golfpaket bokas på 
 0485-800 00 eller mail 
 info@ekerum.com
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja, med uteservering 
 i västerläge
Pizzeria ja 
Glasseria och café ja
Kiosk ja, i klubbhuset och efter 9 hål 
Golfbilar ja, 25
Golfvagnar ja
Golfshop/Butik ja

0485-800 00
info@ekerum.com
www.ekerum.com

Ekerum Resort Öland 

Tel 0485-80 000  •  www.ekerum.com

Ekerum Resort Öland 
– Sveriges bästa golfhotell
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SeDAn 1963 HAr familjen edberg drivit 
verksamheten med stor kärlek och omsorg 
och har genom åren utvecklat Hooks Herrgård 
till en fantastisk anläggning.

Det strategiska läget på Hooks Herrgård 
är perfekt för konferens, företagsgolf eller en 
golfhelg med vänner. Det är bara några tim-
mars bilfärd oavsett om du kör från Stockholm, 
Göteborg eller malmö. Väl framme kan du 
låta bilen stå, och njuta av bra golf, god mat, 
mysigt boende och ett härligt spa. 

BåDA BAnOrnA är POPUlärA bland gäster 
och medlemmar. 

Som namnet antyder är Parkbanan öpp-
nare, flackare och stundtals sanslöst vacker. 
Framförallt de hål som spelas längs med 
Hokasjön är en fröjd för ögat. Parkbanan är 
den något snällare av de båda, med jämna, 
fina och riktigt snabba greener. 

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

Skogsbanan är en rolig utmaning med 
många riktigt bra golfhål. Banan går igenom tät 
skog, vilket ger den en nästan trolsk atmosfär. 

Dessutom finns en fantastisk spaanlägg-
ning intill herrgården. Varför inte kombinera  
ditt golfpaket med spaentré för att kunna 
krypa ner i sköna bad efter rundan. Här kan 
du njuta av bastulandskap med upplevelse-
duschar, varma och kalla källor, kneipp och 
swimmingpool. Det finns också utrymme för 
träning, i grupp eller på gym, samt sköna 
behandlingar.

På HOOkS HerrGårD bor du endast en wedge 
från golfbanan och avnjuter utsökta måltider 
med fantastisk utsikt över den rofyllda sjön. 
med 103 rum, 240 bäddar, 20 moderna kon-
ferenslokaler, 1 300 kvm spa och två golfbanor 
finns det gott om plats för alla. Här finns alla 
möjligheter till ett skönare liv.

SmÅLAND

Hooks Herrgård

Hooks Herrgård – ett slags skönare liv

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

Antal hål  36 
Boende  ja, golfpaket med boende  
  i hotellrum              
Husbilparkering  Ett fåtal platser på anlägg- 
  ningen. En fullutrustad   
  camping finns 2 km bort
Spa/Gym  ja
Restaurang ja, golfrestaurang samt   
  restaurang i herrgården 
Kiosk  ja, efter nio hål
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop   ja
Studio  ja

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

I år firar klubben 70 år och inviger samtidigt ett helt nytt klubbhus i början på juni. Med två banor med gott renommé  
kommer du att få en härlig helhetsupplevelse. De närmsta tre åren uppgraderas den Nya Banan med ideér från
klubbens tidigare Europatourproffs Åsa Gottmo och Joakim Haeggman.
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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
Husbilsparkering    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 

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

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

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

Vetlanda Golfklubb

BAnAn är en BlAnDninG mellan skogs- och 
parkbana där alla kategorier av golfare kan 
få uppleva klubbens motto “Upplevelse och 
spelglädje”. 

2015 invigdes och öppnades Vetlanda 

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

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

På anläggningen finns en av Smålands största 
och mest välsorterade Golfstore-butiker. 
Givetvis finns också en restaurang här. Den 
har fullständiga rättigheter med en tillhörande 
uteplats i vacker småländsk natur.
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Här Slår en GärnA tAnken: ”Vad fanns här 
förr?” 1725 anlades ett järnbruk där det idag 
finns klubbhus och parkering. i 180 år bedrevs 
här en framgångsrik järnbruksverksamhet. 
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 lovord 
och åtskilliga gånger har rankats högt i olika 
omröstningar. 2016 rankades östra banan 
som nummer 1 och Västra banan som num-
mer 3 i Sverige av Golfhäftets egna gäster.

östra banan står årligen värd för Swed-
ish Golf tour isaberg Open hosted by Patrik 
Sjöland, tidigare nordea tour. tävlingen är 

Isaberg – historia och framtid
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 
Missa inte!
2016 rankades Isaberg Östra
som nummer 1 i Sverige av 
Golfhäftets egna gäster.

Antal hål 36, samt korthålsbana
Boende  ja, 6 stugor och 3 lägenheter 
Husbilsparkering    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

mycket uppskattad av spelarna som tycker 
att banan alltid är i topptrim med grymma 
greener.

klUBBen HAr SeX StUGOr samt tre lägen-
heter till uthyrning. totalt kan 46 personer 
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. isa-
berg Gk och isaberg Golf Academy kan 2015 
titulera sig som titleist Performance & Prac-
tice center, ett koncept tillsammans med 
titeist där expertis och utprovning av ny 
utrustning står i centrum.

SmÅLAND
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Missa inte!
En golfrunda på en av 
Sveriges vackraste banor.

Antal hål 27
Boende  ja, se www.hotelvrigstad.se 
Husvagnsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, kan förbokas
Golfvagnar ja
Golfshop ja, begränsat sortiment
Studio under projektering
                                                   
0370-239 91
www.varnamogk.se
info@varnamogk.se

Värnamo Golfklubb

”Det GlittrAnDe VAttnet på sjön drar 
ögonen till sig från flera delar av banan.  
många upphöjda utslagsplatser och majes-
tätiska ekar ger en härlig känsla” kunde man 

VÄRNAMO GOLFKLUBB 
– utsikten är så vacker att man nästan glömmer att slå
27 hål i fantastisk kondition anpassade framför allt för medelgolfaren, men 
utmanande även för eliten. Och bäst av allt – endast 5 minuter från E4:an!

läsa i Golf Digest då de provspelat banan.
nytt från och med 2016 är att golfrestaurangen 
drivs av Best western wrigstad hotell & konferens, 
som även kan erbjuda bra boende på nära håll.  

Boka på 0382 - 57 50 00   www.hotelvrigstad.se

HOTEL VRIGSTAD

BEST GOLF
M I T T  I  S M Å L A N D

 
1100:-

Ni väljer en av Smålands vackraste banor. 
Boendet har ni på familjära BEST WESTERN 

Hotel Vrigstad. En härlig middag intas på Bulls 
Steakhouse. Relaxen efter golfen tar ni i 

vår uppvärmda utomhuspool eller jacuzzi. 

1 x greenfee på Värnamo GK 
1 x trerättersmiddag
1 x logi i dubbelrum
1 x Frukosbuffé

På A6 GOlFklUBB FinnS tre olika 9-hålsslingor 
med skiftande karaktär och varierande utman-
ingar, med breda välkomnande fairways och 
ofta stora, mjukt böljande greener.  klubben 
ligger i ett kuperat och naturskönt eklandskap 
och utsikten över Jönköping och Vättern är 
magnifik från flera platser på banan. 

klubben kombinerar slingorna till en 
18-hålsbana och en 9-hålsbana. Vilka slingor 
som kombineras kan skilja från vecka till 

A6 Golfklubb
– en golfupplevelse mitt i stan

vecka, vilket gör att du alltid möter en ”ny” 
bana på A6 Golfklubb. A6 Golfklubb erbjuder 
också en fullängds 9-håls pay and play-bana 
som är mycket omtyckt att spela. 

A6 Gk bildades 1985 och har idag cirka 
1400 medlemmar. klubben präglas av en 
positiv atmosfär och framåtanda. Här har 
du också närhet till det mesta. A6 erbjuder 
en spännande golfupplevelse ”mitt i stan”, 
bra mat och modern golfbutik. 

A6 Golfklubb erbjuder 27 hål med fantastiskt utsikt. 
Banan är en av Sveriges mest stadsnära golfbanor. 

Visste du att: 
Golfbanan ligger endast 
3 minuter från E4 och du 
skymtar Vättern på hälften av hålen.

Antal hål 27, varav 9 är en fullängd   
 pay and play-slinga
Boende  ja, se hemsidan för partners
Restaurang ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Heldagsgreenfee ja
Golfhäftet ja
Golfshop ja
Studio ja

036-308130
A6gk@a6gk.se
www.a6gk.se

A6 Golfklubb
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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 1 395 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 möjlighet 
att spela banan på helt olika sätt med olika 
strategier. Greenerna är uppbyggda enligt 
senaste rön och är sådda med krypvengräset 

Sand Golf Club 
– en svensk linksbana mitt i landet

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 konstruktion gör att den är 
spelbar med högsta kvalitet från mycket tidig 
vår till sen höst. 

SAnD Gc HAr Fått mycket uppmärksamhet i 
golfpress både nationellt och internationellt. 
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 63 bäddar vilket gör att de 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 konferensmiljöer, 
golfshop, inomhusrange, gym och relax-
avdelning.

Det bästa från Skottland hittar man i Småland! 

Golfhotellet ligger bara en kort chip från klubbhus och tee.

SmÅLAND
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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 Fittingcenter i samarbete med 
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 2017 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
Husbilsparkering    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 calvados 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 
Husbilsparkering    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
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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
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 Vätterns 
östra strand. De svagt kuperade 18 hålen, som 
designats av Pierre Fulke och Bengt lorichs, är 
naturligt utlagda och följer den unika naturen 
för området. Här hittar du vackra omgivningar 
som präglas av närheten till Vättern. Från vind-
svepta 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 uppfrisk-
ande 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 hus-
manskost till lunch och 3-rätters till middag. 
Allt lagas och serveras med stor omtanke 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 fantastisk 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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lAnDeryDS Gk HAr nU slutfört omgörningen 
av Södra banan och fortsatt med förbätt-
ringsarbeten på övriga banor, norra och 
Vesterby.

Som gäst på klubben får du möjligheten 
att på samma klubb spela tre banor med helt 
olika karaktär.

Både norra och Vesterby har avancerat 
på rankingen av Sveriges bästa banor så det 
är goda omdömen klubben har att leva upp 

Landeryds gk – Årets Golfklubb 2017
Landeryds GK är en trevlig klubb med devisen 1, 2, 3. En klubb, två anläggningar, tre banor. Efter ett 
mycket positivt 2016 har man av svenska golfjournalisterna blivit utsedd till Årets Golfklubb 2017. 
Klubben välkomnar nu alla som vill ta del av vad klubben har att erbjuda.

till. landeryds Gk är även Svenska mästare i 
lag-Sm för herrar 2016.

Här har du möjlighet att anpassa er vistelse 
utifrån ditt eget behov och dina önskningar. 
landeryds Gk har golfpaket som passar alla 
och kommer göra allt för att ni ska trivas 
på klubben.

På lAnDeryDS GOlFklUBB finns Södra och 
norra Banan. På Södra Banan är precisionen 

i fokus. Det finns inte mycket plats för den 
som tror att golf bara är att slå långt. Banan 
är lite kortare och det är med avsikt. Det är 
inte lättare utan bara mer spännande och 
kan vara mycket roligare. 

nOrrA BAnAn, SOm är spelplatsen för en 
SGt-tävling för herrar för femte året i rad, 
är egentligen tre banor i en. Den skiftar från 
ett vänligt parkområde in i ett skotskt hed-

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

Antal hål 54, samt en korthålsbana
Boende  ja 
Husbilsparkering   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

landskap och fortsätter in i svensk skog med 
ekdungar och berg runt hålen. 

Avslutningen går i ett öppet parklandskap 
mot klubbhuset. Från backtee håller banan 
mästerskapsmått och från klubbtee är den 
ett utmärkt test på ditt handicap. 

VeSterBy HAr etABlerAt sig som en av 
östergötlands mest omtalade och uppskatt-
ade golfbanor. intresset för banan, boendet, 
relaxen, restaurangen och olika evenemang är 
på topp. läget är underbart i en av östergöt-
lands vackraste delar, nära till sjöarna Stora 
och lilla rängen och ett unikt eklandskap 
inpå knutarna. 

Banan smälter fint in i naturen samtidigt 
som man tillvaratar de utmaningar naturen 
erbjuder. Det finns mycket tjusning i att spela 
på Vesterby. Banan är knepig och kräver 

koncentration och planering. Greenerna är 
hårda som på skotska linksbanor och has-
tigheten kan vara väldigt snabb vissa dagar.

Det är också greenerna som på sätt och vis 
är banans signum, de är omringade av djupa 
dalar och avgrundsdjupa bunkrar. 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-
gäster. terrassen mot 18:e green är en under-
bar plats under soliga dagar. Boendet finns i 
varierande standard, från hotell till gemensamt 
boende i gästlängor. Allt ligger i direkt an-
slutning till banan och restaurangen.

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

öStErgötLAND

Landeryds GK-Vesterby 

Landeryds GK
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För DryGt 60 år SeDAn grundades åtvida-
bergs Gk av baron eric Adelswärd. På marken 
hade det tidigare bedrivits en trädgårdsskola 
där trädgårdsmästare utbildades. Skolans 
huvudbyggnad där eleverna höll till är idag 
trädgårdshotellet som ligger endast några 
meter från banan. Douglas Brasier lade ut 
nio hål på marken, men klubben fick vänta 
till 1963 tills man hade 18 hål att spela på.

klubben byggde om banan 1999. Peter 
nordwall anlitades för att bygga 10 nya hål och 
samtidigt fick banan även en ny sträckning. 
Det mest kontroversiella beslutet var att sära 
på de två klassiska hålen, långa och korta sjö, 
och dessutom ändra riktning på det senare. 
Banan har således drygt 60 år på nacken. 

De meSt känDA Hålen är långa och korta 
sjö vid Bysjön. De var fram till renoveringen 
11:an och 12:an. man ändrade då riktning på 
korta sjö och placerade det som nummer 
17. De nya hålen smälter smakfullt in bland 

Vattnet på Bysjön ligger kristallklart och det prasslar lätt i löven från de enorma ekarna när du passerar infarten till den 
vackra marken där Åtvidabergs GK ligger. Spel på en klassisk bana med det närliggande Trädgårdshotellet väntar er.

de gamla och ibland är det svårt att se vilka 
som är designade av nordwall eller Brasier.

Pampiga ekar kantar flera av hålen och 
redan på ettan ståtar många av dem runt tee. 
Det är läckert att inleda varvet med att pegga 
upp på Baron erics hål. Att de följande hålen 
heter lindarna, ekarna och Dammen berättar 
mycket om vad som präglar dessa hål. 

träDGårDSHOtellet liGGer i princip på 
banan, mellan 18:e fairway med fantastisk 
utsikt över Bysjön och ettans tee. Det är 25 
meter till ettans utslag och 30 meter till 18:e 
fairway. Den vackra byggnaden som tidigare 
var trädgårdsskola har varit golfhotell sedan 
1962. De 22 rummen är individuellt inredda 
och totalt kan 50 personer bo här samtidigt.

På trädgårdshotellet serveras det fyra 
rätters gourmetmiddag med lokala råvaror 
ifrån trakten. krögarparet Urban och Birgitta 
Däljemar har drivit hotellet sen 2008 och 
arbetar idag fortfarande som krögare, men 

Åtvidabergs Golfklubb
– en av Sveriges vackraste golfbanor 

Missa inte!
Trädgårdshotellet som ligger 
bara några meter från banan, 
med fantastisk utsikt över Bysjön 
och ettans tee. 

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket 
 www.tradgardshotellet.se 
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja
Hyrset ja, förbokas 

0120-354 25
info@atvidabergsgk.se
Info@tradgardshotellet.se
www.atvidabergsgk.se

Åtvidabergs Golfklubb

öStErgötLAND

nu under ledning av Baroniet och med vd:n 
Amin Daag.
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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 25 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 klubben är öppna för 
alla. Flertalet nationella tävlingar och finaler 
har spelats på banan de senaste åren. 2017, 
för andra året i rad, utspelas finalen i SGFs 
Senior tour H50 på mauritzberg. efter förra 
årets tävling resumerade Hans Bäckström, 
kapten för SGFs Senior team, arrangemanget 
på följande sätt: ”Vi fick spela en fantastiskt 
fin bana, övernattade på slottet med middag 

både torsdag och fredag kväll. Allt kan bara 
sammanfattas i ett enda ord. Suveränt!”. 

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 träff-
punkt, ett golf- och konferenshotell, ett  
natur- och kulturområde samt 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 
Husbilsparkering   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
golf@mauritzberg.se
service@mauritzberg.se 
www. mauritzberg.se

Mauritzberg

Mauritzberg Slott
– Bråvikens pärla

Mauritzberg Slott

Golfpaket
För golffrälsta grupper med sex eller fler spelare 
erbjuds det attraktiva golfpaket ”Caddie” från  
1 450 kr/pers.
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 prome-
nad 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 oförglömlig 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 flygplatser (nor-
rköping, Skavsta och linköping). mauritzberg 
är en komplett anläggning med 74 bäddar, 
kapell, slottsrestaurang och bistro, en 18-håls-
bana, 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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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 layout 
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 komplement 
om du har begränsat med tid. Här är sällan 
kö och det är spontangolf utan tidsbokning 
som gäller. 

På scorekortet ser Gamla banan ganska 
beskedlig ut. Par 70, drygt 5 300 meter från gul 
och knappt 4 600 meter 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 söderläge 
och utsikt över det avslutande 18:e hålet samt 
en välsorterad golfshop.

Från klubbhuset når man enkelt driving-
range, chip- och puttinggreener, korthålsbana, 
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, oavsett 
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 kanonanläggning 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 tunn- 
brödsbakning. Solceller på taken gör gården 
självförsörjande på el. Solfångare hjälper 
till att värma duschvattnet och här finns en 
anläggning som ger regnvatten till tvätt-
maskiner och toaletter.

Vid sällskap om minst 12 personer re-
serveras hela huvudbyggnaden vilket innebär 
att man har självständig tillgång till balkonger 
och andra gemensamhetsutrymmen. till 
sällskap erbjuds också 3-rätters middag i 
huvudbyggnadens matsal, eller om man vill, 
egen pizzabakning i den gamla bakstugan. 
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: 1 380 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 
Husbilsparkering    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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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 
möjligheten att justera svårigheten till önskad  
nivå. Banan har cirkulär layout. i mitten 
ligger ståtliga knistad Herrgård med anor 
från 1300-talet. Herrgårdens hotell har totalt 
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. Allt 

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

enligt förra årets golfgästers synpunkter.  
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 1 395 kronor/person.

2016 VAr ett mycket framgångsrikt år för 
golfen på knistad Herrgård. knistad blev 
bland annat utvalda till Sveriges bästa golf-
anläggning av organisationen Svenska golf-
krogar. knistad Herrgård blev också utvald till 
en av 15 anläggningar i Sverige att ingå i boken 
Golfilicious de bästa golfkrogarna i Sverige.

knistad Herrgård har anor från 1300-talet. 
Här har du alltid möjlighet att få en av-
kopplande och rofylld hotellvistelse. Hotell-
konceptet 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 Hammarhjelm 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 restaurang som 
är med i white Guide säkerställer njutning 
och avkoppling på alla övriga plan. Herr-
gården har också utmärkta konferens- och 
kick off-möjligheter, med flera fina mötesrum 
och ett brett utbud av sidoaktiviteter.

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 
Husbilsparkering   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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Karlstad GK
kArlStAD GOlFklUBB är en 36-hålsanlägg-
ning. Här finns tre 9-hålsslingor, röd, Blå 
och Gul, som kombineras till en 18-hålsbana  
och en 9-hålsbana. Solslingan är en par 
3-hålsbana och unik i Sverige. Här kom-
mer det att spelas snabba sällskapsronder, 
företagsgolfer på ett helt nytt sätt, tävlingar 
för alla åldrar, träningsrundor och prova på 
för nya golfare. Solslingan är även öppen  
för pay and play. Alla slingorna är av en 
klassisk skogs- och parkkaraktär i underbar 
natur och miljö.

karlstad Golfklubb bildades redan 1957 
och är därmed den äldsta klubben i regionen. 

klubben har en välbesökt range och fina 
träningsområden. Här finns även en välsort-
erad golfshop och en uppskattad restaurang 
med konferensmöjligheter. 

klubben har offensiva framtidsplaner och 
utveckling av anläggningen sker fortlöpande.

karlstad Golfklubb är en komplett anlägg-
ning som arrangerat flera internationella 
mästerskap och även fostrat duktiga golf-
spelare. Anders Forsbrand är en av flera duk-
tiga spelare som lagt grunden här. ännu en 
vinnare på europa-touren, christian nilsson, 
är en mycket fin representant för klubben som 
tillsammans med klubbens Headpro Fredrik 
eliasson och Anna Dahlberg Söderström bildar 
ett starkt tränarteam. karlstad Gk har även 
en bred och framgångsrik juniorverksamhet.

vÄrmLAND

Bryngfjorden GK

Värmland erbjuder totalt 16 golfbanor och tre av pärlorna finns i Karlstad. Där har stjärnor som Jonas 
Blixt, Anders Forsbrand och Christian Nilsson lärt sig det ädla spelet och Henri Reis har lärt ut det. 
Och här skiner alltid solen … sägs det.

här skiner alltid sola

Bryngfjordens Golfklubb.

Karlstad 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 underbar 
restaurang som blev framröstad som en av 
Sveriges bästa golfrestauranger. 

Bryngfjordens golfbana ska tillhöra de 
roligaste 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.
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Elite Stadshotellet

På HAmmArö Gk VäntAr en omtyckt golf-
upplevelse med kvalitet, där hålen upplevs 
som att ”gå i egna rum”. enligt Svensk Golf 
är hål 18 på Hammarö klassat som ett av 
Sveriges bästa golfhål. 18-hålsbanan är en 
omväxlande, lätt kuperad skogs- och park-
bana med par 71 där framförallt de första 13 
hålen kantas av vacker värmländsk tallskog. 
Förutom tallarna karaktäriseras banan av 
en handfull platågreener som kan ge riktigt 
intressanta lägen. Utmärkande för banan är 
också den i jämförelse tidiga säsongstarten 
tack vare närheten till Vänern. Banan är 
färdigställd av en av Sveriges mest erkända 
banarkitekter, Sune linde, och öppnades 
för spel 1991.

intill klubbhusområdet finns en korthåls-
bana. mio-slingan är ett passande tidsfördriv 
i väntan på sin starttid eller för att finslipa 

vÄrmLAND

Hammarö GK Elite Stadshotellet 

AnrikA elite StADSHOtellet från 1870 är 
vackert beläget mitt i centrala karlstad vid 
klarälvens strand, nära till shopping och 
restauranger. 

elite Stadshotellet, som förenar det klas-
siska med det tidsenliga, har 138 rum, åtta 
konferenslokaler, vacker festvåning, pampiga 
Vintermatsalen samt puben the Bishops 
Arms. 38 av hotellets rum totalrenoverades 
under 2014. övriga 100 rum renoverades 2008. 

Gratis internetuppkoppling i hela huset 
och på entréplan finns tillgång till dator med 
skrivare. rummen är utrustade med platt-
tV, samt trådlöst tangentbord som gör det 
möjligt att surfa med tV:n som dataskärm.

i hotellets nyrenoverade gym finner ni 
löpband, crosstrainer, multistation samt 
fria vikter. i anslutning till gymmet finns 
omklädningsrum för dam och herr samt en 
gemensam bastu.

I de förmånliga golfpaketen ingår:
•  Logi i vald rumskategori
•  Greenfee på utvald golfbana
•  Frukost och trådlöst internet
•  En värdecheck till The Bishops Arms vid   
 ankomst
•   Vattenflaska 
•   Frukt på rummet 
Pris från 930 kronor/person.

Antal rum, 138, Gym/Bastu, Pub, Fritt Wi-Fi

info.karlstad@elite.se 
www.elite.se/golf

– nära till shopping och 
restauranger

Bryngfjordens Golfklubb.

Hammarö Golfklubb.

Hitta hit!
Karlstad Golfklubb ligger cirka 
10 kilometer norr om centrum. 
Följ väg 63 mot Filipstad.

Antal hål 27, plus 9 hål pay and play
Boende  ja, golfpaket med flera hotell
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-86 63 53
info@karlstadgk.se
www.karlstadgk.se

Karlstad Golfklubb

Missa inte!
Konferansutrymmen och
Footgolf med möjlighet till 
företagsevent.

Antal hål 18, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med flera hotell
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

054-52 26 50
info@ hammarogk.se
www.hammarogk.se

Hammarö Golfklubb

precisionen på inspelen. 
På restaurang tallbacken Gastronomi 

serveras du dagligen ett lunchalternativ och 
bistromeny. 

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 hotell i Karlstad  
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja, vid hål 10 
Toaletter  ja, vid hål 6, 10, 15
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

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

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

Gäller alla i bollen, alla dagar.

Missa inte!
Från Askersunds Golfklubb är 
det nära till den pittoreska 
småstaden Askersund med
caféer, hamnliv och små butiker. 

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

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

Askersunds Golfklubb

18-HålSBAnAn meD SinA generösa fairways 
och varierande storlek på greenerna ger 
golfaren en lagom och utmanande blandning 
av längd och vatten. även som naturupplevelse 
är banan svårslagen då den löper genom en 

Askersunds Golfklubb är en komplett golfanläggning och en av Sveriges 
få riktiga seasidebanor. Golfmedia rankar Askersunds Golfklubb som en 
av regionens bästa golfbanor. 

kulturhistorisk miljö längs norra Vättern. Under 
de senaste åren har stora förbättringsarbeten 
utförts vilket har inneburit fler vägar, nya broar 
och byte från sand till marmorkross i bunkrarna.
i golfrestaurangen erbjuds luncher och en  

à la carte-meny, delvis baserad på områdets 
specialiteter. Allra helst njuter du av den goda 
maten och drycken i solen på terrassen, sam-
tidigt som du beundrar golfbanan med Vättern 
i bakgrunden som ett glittrande smycke!

Askersunds golfklubb 
– en riktig seasidebana 

NÄrKE
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linDeSBerGS GOlFklUBB bjuder på en spän-
nande och utmanande upplevelse i fantastisk 
Bergslagsmiljö. 

i anslutning till banan finns lindesbergs 
Stugby som erbjuder attraktivt och bekvämt 
boende med 58 bäddar och närhet till centrum.

”Sista nio är bland de vackraste nio hål i rad jag sett. Arbogaån följer med 
spelaren som en varsam ledsagare hela vägen. Den kittlar, porlar, utmanar 
och ger en fantastisk inramning.” , säger Magnus Sunesson.

restaurang Golfbiten har både lunch och 
à la carte med hög servicegrad i trivsam miljö.

Golfklubben är en komplett åretrunt-
anläggning med fantastiska möjligheter för 
aktiv fritid med golf, padeltennis, cykling, (flug)
fiske, vandring, längdskidåkning, med mera.

LINDESBERGS GOLFKLUBB  
– kronjuvelen i Bergslagen

Visste du att!
Banan ligger centralt i den 
vackra sjöstaden Lindesberg.

Antal hål  18, samt 6 hål korthålsbana
Boende   ja, stugby på banan
Husbilsparkering    ja
Servicestation Husbilar Ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja, välsorterad
Padeltennis  ja

0581-87050
info@lindesbergsgk.se
www.lindesbergsgk.se

Lindesbergs Golfklubb 

Lindesbergs Stugby.

Missa inte!
Från Valborg till september 
erbjuder Lannalodge mycket 
populära golfpaket. I dessa ingår 
3-rätters middag, logi, frukostbuffé samt 18-håls 
golfrunda. Pris från 1 350 kr per person.
 
Antal  18, samt 9 hål
Boende  ja, 27 hotellrum samt   
  hotellby
Husbilsparkering  ja, med el
Gym/ Relax  ja
Restaurang  ja, med fullständiga 
  rättigheter och uteservering
Pizzeria  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 20
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja
Drivingrange  ja

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

Lannalodge Golfklubb

Här erBJUDS en VAcker, välbyggd och 
variationsrik 18-håls parkbana med modern 
arkitektur. nära till både utslag och inspel 
och efter 9 hål kommer du in till klubbhuset.

Golfbanan är en av Sveriges äldsta och 
öppnande redan 1939. Under våren 2017 öpp-
nar klubben också upp den helt nybyggda 

Lannalodge 
– golf- och konferensresort
Lannalodge är en privat golfanläggning och rankas 
som en av Sveriges bästa golfresorts.

9-hålsbanan med par 3-hål och en spektakulär 
ö-green.

lannalodge har blivit mycket omtyckt 
för sin sköna, avslappnande atmosfär och 
sitt kompletta utbud. Här finns också hotell, 
restaurang, pizzeria, konferens, spa och 
gym. Allt med en hög kvalitet på finish och 

underhåll. klubbens strävan att alltid att ge 
sina gäster förstklassig service och mat av 
hög kvalitet märks tydligt.

Anläggningen är öppen året runt och ligger 
bara 12 minuter utanför örebro.

vÄStmANLAND

NÄrKE
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vÄStmANLAND

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 tillgängligt.

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 rättigheter. 

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

matz evenssons Golf Academy är 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 utmärkt sorti-
ment 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 fyra i Europa.

Antal hål 18, samt 9 korthål med   
 linkskaraktär
Boende  ja, enkelt boende och   
 samarbete med 4 hotell i   
 Västerås 
Husbilsparkering    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
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FAlletS GOlFBAnA liGGer åtta kilometer 
öster om Sala. Golfbanan består av 27 ut-
manande hål fördelade på en 18 håls- och en 
9-hålsslinga. klubbens PGA Pro tomas Bergling 
erbjuder nybörjarkurser, fortsättningskurser 
och privatlektioner, både enskilt och i grupp. 
Han driver också en välsorterad golfshop.

Utmärkande för Sala-Heby Golfklubb är dels alla engagerade medlemmar, dels den hemtrevnad och 
det vänliga bemötande som de många gästerna vittnar om:  ”En klubb med själ och hjärta”. 

Under de senaste åren har klubben byggt 
ut antalet elplatser för husbilar/husvagnar. 
Dessutom erbjuds 28 sängplatser i 11 stugor. 

i klubbhuset ligger restaurangen som 
erbjuder allt från frukost, lunchbuffé och 
à la carte till middagar för både stora och 
små sällskap. 

Sala-Heby Golfklubb 
– golfklubben med själ och hjärta

vÄStmANLAND

Missa inte!
18-hålsbanan, helgfri vardag 
400 kr, lö, sö, helgdagar 450 kr 
(heldagsgreenfee 27 hål) 9-håls-
banan (även pay and play), alla dagar 250 kronor.

Antal hål 27
Boende  ja
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0224-530 77
info@salagk.nu
www.salagk.nu

Sala-Heby Golfklubb

Under året arrangeras ett flertal tävlingar, 
bland annat Sala Open. Spelarna (proffs och 
amatörer) framhåller ofta banans fina kvalitet. 
Under vecka 30 genomförs den årligen åter-
kommande Golfveckan då det arrangeras 
herr- och damdagar, samt olika singel- och 
partävlingar. 

FemtOn AV Hålen ligger i Västmanland och 
tre ligger i Uppland. efter spel i parkland-
skap svänger de sista nio hålen in i skogen 
där avslutningen framförallt hål 14-18 är 
magnifika med vacker rensad skogsmiljö, 
stenlagda vattendrag och spänning ända till 
slutet. Orresta erbjuder god mat och dryck 

Orresta Golf & Konferens  
– spela och bo på en av Mälardalens 
populäraste golfanläggningar
Orresta Golf & Konferens erbjuder golfspel i två landskap på en 
lätt kuperad park- och skogsbana, med en spännande design. 

Visste du att!
Orresta är rankad som 
Västmanlands nästa bästa 
bana av Golf Digest.

Antal hål  18
Boende ja, eget hotell vid   
  klubbhuset
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, förbokas
Golfvagnar  ja
Golfshop ja 
Studio ja, med Cobra och Ping
Utespa/Bubbelpool ja, förbokas

0171-44 32 20
info@orrestagolf.se
www.orrestagolf.se

i en familjär miljö i rustika lokaler. Anlägg-
ningens egna hotell med 20 fina dubbelrum 
ligger i parken precis bakom klubbhuset 
med reception, restaurang och konferens.

För att kunna ta emot fler golfpaketgäster 
invigs ytterligare ett hotell med tio nya rum 
i mitten av augusti. 

Orresta Golf & Konferens
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Slite Strandby

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. 

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.

Visby Golfklubb rankades 2016 av Golf Digest 
som Sveriges tredje bästa bana och den femte 
bästa banan i Norden.

Antal hål 27
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 15
Golfvagnar ja, 100
Golfshop ja
Studio ja

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

Visby Golfklubb

I
I

2009 öppnade banan upp efter en renove-
ring signerad av Pierre Fulke och Adam med-
nick 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 
Husbilsparkering    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
Slite GOlFklUBB liGGer på historisk mark 
och både silverskatter och gamla boplatser 
har hittats kring banan. Aner å rinner ge-
nom 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” , säger 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 995 kronor per person.
I priset ingår följande:
– Del i dubbelrum
– Greenfee på Slite GK
– Frukost på Slite Strandby

073-542 84 00
www.gotlandsportsacademy.se

SPORT-HÄLSA-AKTIV FRITID

gotLAND
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StoCKHoLm

På ålAnD SPelAS GOlF i kunglig miljö. 
kastelholms slott är klubbens granne och 
kung Gustav Vasa jagade vilt på dess banor. 
nu spelar man golf och jagar birdies på de 
kungliga jaktmarkerna och idag ligger ålands 
Gk i topp i norden sett till antalet gästspelare. 
många trivs så bra i den familjära atmosfären 
att de kommer år efter år.

ålAnDS Gk erBJUDer två 18-hålsbanor, 
Slottsbanan och kungsbanan, samt  korthåls-
banan Prinsessan.

Slottsbanan breder ut sig längs havsviken. 
med sin parklika stil och storslagna utsikt är 
banan vacker som få och har blivit många av 
spelarnas absoluta favorit.

kungsbanan varvar öppnare och tajtare 
hål om vartannat i en naturskön och kuperad 
skogsmiljö. en liten tuffing med större ut-
maningar för den som önskar det. klubben 

Ålands Golfklubb ligger på en udde mellan två havsvikar i Kastelholm på 
nordöstra Åland. Varje år lockas runt 10 000 golfgäster till de natursköna 
banorna och den trivsamma atmosfären i Kastelholm.

är glada och stolta att kunna erbjuda två så 
olika typer av banor.

HJärtAt i AnläGGninGen är klubbhuset. 
Här finns fräscha omklädningsrum, duschar, 
bastu och en mycket välsorterad golfshop. 
Här går det alldeles utmärkt att ta med och 
provspela en klubba om du så önskar.

efter en runda, oavsett hur den gått, smakar 
det med en furstlig måltid. i köket regerar 
några av ålands bästa kockar och de serverar 
allt från fantastisk husmanskost till à la carte.

De snabba 2-2,5 timmars färjförbindelserna 
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 – mitt-
emot Slottsbanan!

Ålands Golfklubb
– den kungliga golfpärlan i Östersjön!

Missa inte!
Paketresor med båt, övernattning
och golf bokar du enkelt via:
www.turist-konferens.ax
henrik@turist-konferens.ax
 +358 (0)18 15 987

Antal hål 36, samt 6 korthål
Boende  ja, finns i närheten
Husbilsparkering   ja, med el
Gästhamn ja, finns i närheten
Relax/bastu ja
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

+358(0)18 41 500  
info@golfclub.ax 
www.agk.ax

Ålands Golfklubb

ÅLAND
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NYKÖPINGS GOLFKLUBB 
– bo bekvämt, spela – och njut!
Strax utanför Nyköping ligger två 18-hålsbanor som bjuder på utmaningar för 
såväl nybörjare som scratchspelare. På klubben finns en utmärkt golfrestaurang 
och en välsorterad golfshop. Alldeles i anslutning till klubbhuset ligger åtta 
nyuppförda och välutrustade uthyrningslodger med uteplatser.

UnDer åren HAr nyköpings Golf  klubb stått 
värd för stora såväl nationella som interna-
tionella tävlingar, vilket får ses som en tydlig 
kvalitetsstämpel.

De två natursköna 18-hålsbanorna har lite 
olika karaktär och är signerade banarkitekt 
Sune linde. östra banan är en park- och 
skogsbana, medan Västra banan, som har 
en öppnare layout, är mer utsatt för vindar.

i anslutning till klubbhuset finns en stor, 
modern träningsanläggning och en korthåls-
bana (sex hål) för fotbollsgolf och vanlig golf. 
Här krävs varken grönt kort eller med lemskap 
i någon klubb. Utrustning går dessutom att 
låna i golfshopen.

nUmerA erBJUDer nyköpings Golfklubb 
kvalitetsboende på anläggningen. Sammanlagt 
finns 40 bäddar fördelat på åtta separata hus, 
helt nära res taurang, kansli, golfshop och 
första tee på både banorna. För den som har 
husvagn eller husbil finns åtta uthyrnings-
platser med elstolpar.

mats Hallberg, tidigare tourproffs och 
numera kunnig och uppskattad golfkom-
mentator på c more Golf, säger så här om 
sin hemmabana: ”trots att jag har spelat på 

Mats Hallberg, Nyköpings Golfklubb.

mängder av golfbanor runt om i världen, så 
tycker jag fortfarande att det är väldigt roligt 
att spela på nyköpings Gk.”

SörmLAND

Missa inte!
Nyköpings Golfklubb har 2 350 
medlemmar. Här spelas närmare 
50 000 golfronder per år. Golfvagn 
ingår i greenfeen. Golfbilar finns att hyra.
Golfpaket med boende i fullt utrustad lodge på 
klubben kan bokas via kansliet eller via hemsi-
dan. Pris 925 kr per person och dag, inklusive 
greenfee, frukost och middag.

Antal hål 36, samt en korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende   
 i fullt utrustat parhus/hus  
Husbilsparkering    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 

Östra banan, hål 13, par 4, index 1.
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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 karlsson. 
2017 kan även du göra som flera av europas 
bästa spelare, kom till katrineholm och få en 
magisk golfupplevelse!

Gör som Europaproffsen, spela på en av Sveriges bästa 
banor på Robert Karlssons hemmaklubb!

robert själv säger: ”katrineholm Gk har 27 
hål med 9 nya hål i skogen, 9 hål i parkland 
och 9 hål vid sjön. Detta erbjuder golfaren en 
fantastisk variation och test av sitt golfspel, ett 
test som har producerat flera elitspelare och 
svenska mästare från katrineholm genom åren. 
Jag kan verkligen rekommendera ett besök.”

På hål 5 kanske du måste stanna för en 
sekund och njuta av banans signaturhål. tar 

Katrineholms Golfklubb 
– spela Sörmlands stolthet!

du chansen från tee och utmanar vattnet 
eller lägger du dig kort för ett hårresande 
inspel ned mot ögreenen på bilden ovan?  
Valet är ditt och oavsett hur du spelar så 
kommer du gå knäsvag mot sexan efter ett 
hål när golf är som bäst – otroligt vackert, fullt 
av spänning och för alltid något du kommer 
minnas med dina vänner. 

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 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 150
Golfshop ja
Studio ja, launch monitor

0150-392 70 
info@katrineholmsgolf.se.
www.katrineholmsgolf.se 

Katrineholms Golfklubb 

HOTEL STATT I KATRINEHOLM
BOKNING@HOTELSTATT.SE 
TEL: 0150-50440
HOTELSTATT.SE/GOLFPAKET

Hotel Statt ligger i centrala Katrineholm, och erbjuder ett 
prisvärt golfpaket 7 km från Jättorps golfbana. 

Logi i delat dubbelrum 
Frukostbuffé

Greenfee på Katrineholms GK

GOLFPAKET
från 995kr per person!

På hotellet finns även O’Learys Pub & 
Restaurant, öppen varje dag.
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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  
Husbilsparkering   j a
Restaurang j a, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar j a
Golfvagnar j a
Golfshop j a
Studio j a

016-39 51 60  shop
016-39 51 65 restaurang / hotell
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 badtunna 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 möjlighet 
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 intill 
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 framför 
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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SörmLAND

mellAn SkOGen OcH HAVet, med trosas 
pittoreska stadskärna alldeles nära, har åda 
varit mötesplats sedan slutet av 1200-talet.

ådas 18 hålsbana är sedan förra säsongen 
i bättre skick än någonsin och en av flera 
anledningar till att klubben kom topp tre i 
world Golf Awards årliga utnämning av bästa 
golfanläggningar i Sverige!

åda Golf & country club är också extra 
stolta över de fantastiska krögarna erica och 
Staffan. med råvaror från Sörmlands skafferi 
serverar de mat i stjärnklass på åda krog. Här 
kan du prova deras pulled pork på vildsvin, 
eller rödvinsbrässerad dovhjort à la åda. 
restaurangen har dessutom en uteservering 
med utsikt över vattnet och den böljande 
gröna golfbanan.

Åda Golf & Country Club är perfekt för kvalitetsmedvetna golfare som vill njuta 
av högklassig golf och en skön vistelse med god mat och dryck i härlig miljö, 
mitt i den sörmländska vildmarken, bara 45 minuter från Stockholm. 

Åda Golf & CC i Trosa 
– mer än ett gods, mer än en golfbana, mer än ett konferenshotell

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 
Husbilsparkering    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

Du som ägnar dig åt traillöpning och 
outdoor-träning känner säkert till åda. Här 
startar trailoppet åda wild Boar race och i 
Pilskogen alldeles utanför golfbanan hittar du 
bland annat en 11 kilometer lång trailslinga, 
som går att springa dygnet runt, året runt.

efter en lång dag på golfbanan med avslut-
ande middag på åda krog, går du några få 
steg bort till ditt hotellrum. i ett smakfullt 
inrett rum, i sann skotsk anda, kan du vagga 
dig till sömns i sköna sängar med naturen 
utanför dörren. räcker inte det? Då föreslår 
vi att ni upptäcker trosa. Få städer i Sverige 
är så pittoreska som trosa. Oavsett vilken 
aktivitet du väljer brukar det ge tillfälle till 
skönt eftersnack i bastun i klubbhuset eller 
i baren innan middagen. 
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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.

i klubbhuset hittar du restaurangen kall-
fors kök. Här erbjuds god, vällagad mat i 
mysig miljö. 

Golf Digest motivering från 2013 samman-
fattar kallfors väl: “numera med ett utegym. 
Bara en sån sak. Steg för steg utvecklas en av 

Kallfors 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 perfektion, 
designmässigt finns flera hål med höga poäng 
i kategorin risk och belöning”.

ViDBynäS GOlF clUB liGGer strax utanför ny-
kvarn, 30 minuter med bil från centrala Stock-

Golf South Sthlm
Kallfors och Vidbynäs ger dig Golf South Sthlm – ett koncept där du får 
södra Stockholms två bästa och mest trivsamma golfklubbar i ett och 
samma medlemskap. 

Vidbynäs

Kallfors Golf.Vidbynäs Golf.

Missa inte!
Det ”vilda och vackra” Vidbynäs 
och den ”roligare golfen” på Kallfors.

Antal hål 36/36
Boende  ja, Kallfors Hotell/Vidbynäs  
 Gård & Konferens 
Husbilsparkering    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

holm. Här finns två 18-hålsbanor, skogsbanan 
north course samt South course, en öppen 
parkliknande bana av mästerskapskaraktär. 

Förutom de två högt rankade 18-hålsban-
orna av olika karaktär erbjuder klubben ett bo-
ende av hög klass på Vidbynäs Gård & konferens. 

i golfklubbens restaurang, Vidbynäs kök 
& Bar, kan du stilla din hunger med olika 
kulinariska matupplevelser.

StoCKHoLm

En mil norr om den härliga skärgårdsstaden Nynäshamn ligger denna kompletta anläggning. Smått unikt är 
att här finns allt inom några meter; klubbhus, hotell, drivingrange och träningsområden, svingstudio, parkering, 
två restauranger och första tee på alla tre slingor.

Missa inte!
Den slopade korthålsbanan 
Sjögärdet pay and play.

Antal hål 27, natursköna
Boende  ja 
Husbilsparkering    ja, med el
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja, välsorterad
Studio ja

08-524 305 99, bokning/reception
info@nynashamnsgolfklubb.se
www.nynashamnsgk.se

Nynäshamns Golfklubb 

nynäSHAmnS Gk VAr årets Golfklubb 2007. 
Banan består av 9-hålsslingorna Sjö, Berg och 
Dal som kombineras olika varje dag. Du är på 
en anläggning men upplever att du spelar 
olika banor från dag till dag, vilket gör spel-
upplevelsen både variationsrik och trevlig.

På Sjöslingans tredje hål finns en green-
bunker, ”Berras bunker”, som blivit uppkallad 
efter Prins Bertil. Vid invigningen 1979 slog 
H.k.H ner sin boll i bunkern och fick sedan inte 
upp den … klubben fick samma dag prinsens 
tillstånd att uppkalla bunkern efter honom.

nynäshamns golfklubb har en 10-årig 
tradition av att arrangera stora tävlingar i 
form av nordea tour för damer. tävlingen har 
varit väldigt uppskattad av både spelare och 
sponsorer vilket självklart sätter en form av 
kvalitetsstämpel på banan.

många gäster väljer att bo över på körunda 
Golf- och konferenshotell med restaurang, 
stor bar och lobby samt andra trivsamma 
utrymmen. Här bor du endast några meter 
från banan. För sällskap som bor på kör-
unda Golf- och konferenshotell och inte 

Nynäshamns GK – mer än bara golf

golfar finns många andra aktiviteter, som 
en populär bastuflotte i sjön muskan eller 
en relaxavdelning. 
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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 vattenfallet 
och slår sedan ut över kvarndammen. 

njut av den fantastiska utsikten från tee vid 
14:e hålet som vunnit Strokesavers omröstning 
om ”Sveriges vackraste golfhål”. 

Banan kännetecknas av stora 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
Husbilsparkering   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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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 
bana i Stockholm.

Anläggningen är en komplett 27 håls-
anläggning där 9-hålaren är öppen året 

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
Husbilsparkering    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 

om 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.

 

StoCKHoLm
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tAnkArnA På en golfbana på Drottningholm 
daterar sig långt tillbaka, närmare bestämt till 
1930-talet. Dessa tankar avfärdades 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 einar 
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 förverkligad. när han 
dog 1958 övertogs arbetena av Sundbloms 
lärjunge, nils Sköld.

Den nyBilDADe klUBBen hade stort stöd 
av Gustaf Vi Adolf och det var naturligtvis 
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, 
Anders rabenius och ragnar Sachs.

Kungl. Drottningholms golfbana har ett oslagbart läge intill 
Drottningholms slottspark, mitt i stan men ändå på landet. 

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 segraren 
Jean Garailde. 

1973 spelades Scandinavien enterprise 
Open där Sven tumbas vision var att tävlin-
gen 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 lyck-
ats bevara den vackra hålsträckningen från 
1958. med sin nya layout har klubben fått ett 
nytt vackert ansikte som verkligen förhöjer 
golfupplevelsen. med avrinningsområden 
(run-offs) runt greener med foregreenklipp-
höjd, välplacerade bunkrar på fairway och 
runt greener får golfaren att planera sin golf. 
Förändringen att skapa en golfbana där det 

Kungl. Drottningholms GK 
– en upplevelse utöver det vanliga

är spelskicklighet och inte längd som gäller 
är fulländad.

tiDninGen GOlF DiGeSt placerade klubben 
på plats 16 i Sverige och plats 33 i norden i 
enligt rankingen 2016. 

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 

StoCKHoLm
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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 pro-
shop, välutrustad golfstudio, väldigt populär 
restaurang samt mycket goda mötes- och 
konferensutrymmen. Arninge är också en 
positiv klubb med en av Sveriges största 
juniorsatsningar. 

Golfstores shop på Arninge är en Flagship 
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 golfspel. 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
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BrO HOF SlOtt är en golf- och naturupplevelse i världsklass, designad 
av robert trent Jones Jr., en av världens främsta golfbanedesigners. 
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 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. 

the Stadium course är en ”lakesidebana” och en spelupplevelse 
för alla kategorier golfare, beroende på hur man väljer att spela. 
Från gul och röd tee är banan härlig och trevlig, från vit tee svår och 
utmanande från svart får proffsen en stor utmaning.

the castle course öppnade sommaren 2010. Banan har genom-
gående samma kvalitet, men en helt annan karaktär: mindre vind 
och vatten, men mer träd, mindre och tuffare bunkrar samt spelbara 

Bro Hof slott
– en fulländad golfupplevelse
Längtar du efter att kunna njuta av en fulländad golfupplevelse i vacker miljö? Vårdad av människor 
med en passion för perfektion och kvalitet? Då ska du besöka Bro Hof Slott Golf Club.

StoCKHoLm

”waste areas”. Här finns heller inga svarta tees, vilket gör castle 
course kortare än the Stadium course.

 
BrO HOF SlOtt erBJUDer under 2017 ett antal öppna tävlingar. the 
Black tee challenge riktar sig till er som gillar rejäla utmaningar.  
tävlingen arrangeras för femte gången på Bro Hof Stadium och 
spelas i 4-mannalag (scramble).

Bro Hof Summer week är en partävling som spelas över två dagar, 
ni startar med en greensome på the castle course och avslutar med 
en bästboll på the Stadium. en riktig feel good-tävling.

För er som vill utmana er själva är Amateur masters den rätta 
tävlingen. Spela mästerskapsbanan the Stadium course, rankad 
#1 i continental europa (2013), under samma förutsättningar som 
proffsen gjorde under nordea masters.

mer information om tävlingarna finner du på hemsidan  

klUBBen är kOmPlett med restaurang, företagsgolf och ett Bro Hof 
Performance center där callaway och titleist finns representerade. 



99

Missa inte!
Boka både The Stadium Course och The Castle Course vid 
samma tillfälle för 2 695 kronor (vardagar) / 2 995 kronor 
(helger). Spela båda banorna samma dag eller välj två olika 
tillfällen. Vagn, banguide och rangebollar ingår.
 

ÖPPNA TÄVLINGAR PÅ BRO HOF
22 maj  Galoppgolfen*
27 juni  The Black Tee Challenge
10-13 juli  Bro Hof Summer Week*
23 juli  Bro Hof Slott Amateur Masters*
20 aug  Bro Hof Ladies Masters*

*anmälan via “min golf” på www.svenskgolf.se.
 
Antal hål 36
Boende  ja, golfpaket via Thoresta herrgård, Villa Aske, Friibergh 
 herrgård och Lejondals slott
Restaurang ja, med uteservering
Halfway house  ja 
Pro Viktor Gustavsson och Johan Fredriksson
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

QUALITY HOTELTM 
FRIENDS

Eventhotellet för de  
stora ögonblicken

...boende, event,  
konferens, mat,  
shopping, golf...

Familjepaket för  
endast 995 kr/natt

2 vuxna och  
2 barn

www.qualityhotelfriends.se
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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 näs-
dalen, endast sju minuters bilresa från Uppsala centrum. 9-hålsbanan 
anlades i mitten av 90-talet och är för många det första mötet med 
Söderby Golf. Banan är lämpad för träning, både för nybörjare och 
mer erfarna spelare. Den är väl underhållen och har flera 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 omgivande 
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 prestige-
fyllda mästerskapstävlingen nordea tour och fick väldigt fina vitsord 
av såväl amatörer som de professionella spelarna. 

2015 och 2016 var nordea tour tillbaka på Söderby då en av de 
årens finaltävlingar spelades. även 2017 spelas en av finaltävlingarna 
på Swedish Golf tour (fd nordea tour) på GolfUppsalas Söderbybana.

klubben har även arrangerat europatouren för Handigolf vid tre 
tillfällen.

Klubbhuset på Söderby.

UppLAND

Söderby Golf
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Söderby Golf Lodge

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 mycket 

Söderby 
Golf Lodge 
mitt emOt SöDerByS klubbhus ligger det 
nya golfhotellet Söderby Golf lodge. Hotellet 
består av nio 4-bäddslägenheter där du kan 
boka mycket prisvärda golfpaket med boende, 
golf och middag.

Söderby Golf lodge erbjuder ett personligt 
och prisvärt boende i naturskön miljö endast 
sju minuter från Uppsala centrum och bara 
ett stenkast från första tee. 

lägenheterna är 42 kvadratmeter stora 
och har tre rum; ett allrum med (bädd)soffa, 
tV, kylskåp och vattenkokare. De har två 
sovrum med två enkelsängar i varje rum. 
toalett med dusch finns och trådlöst internet 
ingår i alla rum.

GOLFPAKET 2017
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 1 600 kronor
2 personer 1 800 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 1 400 kronor
2 personer 1 600 kronor

Under juni och juli är det sommarerbjudande 
på vardagsgolfpaketen!
Pris: 1 095 kronor per person

Edenhof 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 
Husbilsparkering    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  
Husbilsparkering    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

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 omkläd-
ningsrum.
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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 Upp- 
sala, 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 medlemmar 
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 att bli 

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.

en av de bästa i mälardalen, kanske i hela 
Sverige. idag erbjuds här en 18-hålsbana, 
par 72, av mästerskapskaraktär, en full-
längds 9-hålsbana, par 35, och en kortare 
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, restaurang, 
shop och en komplett utemiljö. klubben har 
därför även renoverat klubbhuset, restau-
rangen, köket, shopen och uteserveringen. 
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.

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 
Husbilsparkering    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

UppLAND
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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 golfan-
läggning för alla, naturligt anpassad till 
roslagsnaturen med allt vad den bjuder av 
enbackar, mäktiga ekar, branta bergväggar 
och slingrande vattendrag. 

Burvik har en omvittnat fin bana med 
uppskattade greener. Dessutom är banan 
anpassad i längd från röd tee, så att även 
kvinnliga golfare får en roligare golf och kan 
använda alla klubbor i bagen.

idag finns här cirka 185 hus på höjd-
ryggarna runt banan och området utvecklas 
ständigt med nya tomter, hus och bostads-
rätter. Här bor du bekvämt på din fritid eller 

året runt och det sociala livet är mycket 
omfattande, med golfen som den naturliga 
samlingspunkten. 

Burvik har också mycket populära golf-
paket med  12 golfstugor för självhushåll 100 
meter från 1: a tee. 

Vill du inte laga all mat själv så är det nära 
till  klubbhus och den mycket populära golf-
restaurangen. Boka med ett telefonsamtal 
eller mail boende, golf, golfbil, mat med mera. 

Vill du förbättra din golf finns PGA-pro Ulf 
Andersson och hans välsorterade golfshop i 
klubbhuset. 

* enligt Svensk Golf  

Hitta hit!
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
Husbilsparkering    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

UppLAND
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vÄStmANLAND

i enköPinG FinnS en av mälardalens absolut 
bästa banor i kvalitet. klubben jobbar hela 
tiden med att förbättra och utveckla banan 
och i samarbete med de entreprenörer som 
sköter banan har det hänt väldigt mycket 
positivt de senaste åren. Du som vill övernatta 
har tre fräscha stugor att välja mellan, som 
kan ta emot upp till 12 personer samtidigt. 
Stugorna är belägna alldeles vid 18:e green. 
Har du eget boende med dig så har enköpings 

Enköpings Golfklubb 
– nära till allt
Kom till ”Sveriges närmaste stad” och njut av den  fina banan

Gk utökat sin uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar. naturligtvis nära klubbhuset 
med duschar och toaletter. när ”matklockan” 
ringer och du vill njuta av god mat finns en av 
enköpings bästa krogar direkt vid 1:a tee och 
18:e green. restaurangen hälsar dig mycket 
välkommen – även i år med Daniel di Grazia 
som krögare. enköpings Gk tar också gärna 
emot företag och ordnar företagsgolfen från 
början till slut. Banan ligger väldigt stadsnära 

Missa inte!
Enköpings GK ligger endast 
7 mil från Stockholm. 
Golfpaket finns. 
Du hittar mer information 
på hemsidan www.enkopinggolf.se.

Antal hål 18, samt övningsområde   
 med 3 hål
Boende  ja, tre fräscha stugor med   
 plats för 12 personer, samt
 bra och prisvärda golfpaket 
Husbilsparkering    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

och är en variation av björkalléer, enbackar 
och öppet landskap i en härlig blandning. 
Behöver du hjälp med  swing eller puttnings-
teknik står klubbens mycket populära tränare 
Veronica och niklas beredda att rycka in.  

UppLAND

Missa inte!
I klubbhuset finns både
restaurang och en relax-
avdelning med pool och bastu.

Antal hål  18, samt 9
Boende  ja
Husbilsparkering   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 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 komplet- 
terande 9-hålaren är designade av den världs-
kände 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 golfhotellet 
eller det lite lyxigare Johannesberg Slott, som 
båda ligger på gångavstånd från klubbhus, 

range och första tee. Uppställningsplatser för 
husbil och husvagnar ger dig som kommer 
med mobilt boende möjlighet att stanna till 
och njuta av anläggningen.

Johannesberg Golf är beläget mitt emellan 
Uppsala och norrtälje, endast 24 minuter norr 
om Arlanda flygplats. 

Här välkomnas alla gäster med både 
kvalitet och en mysig atmosfär.
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Idrefjällens Golfbana  
– golf på hög nivå
En golfbanan omgiven av en fantastisk natur 
med utsikt över Sveriges sydligaste fjällvärld!

iDreFJällenS GOlFklUBB har under åren 
fått fina utmärkelser som bland annat “årets 
Golfklubb” och ”Sveriges vackraste bana”. 

Det är framförallt  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 Golfklubb 

Missa inte!
Hela omådet erbjuder, förutom 
en fantastisk golfupplevelse, 
många andra aktiviteter och 
upplevelser. 
Hit är både proffs och amatörer välkomna!

Antal hål 18
Boende  ja, visitidre.se 
Husbilsparkering    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 

Idrefjällens Golfbana  

återvänder. Det som lockar, förutom banan 
med dess utmaning och skönhet, är klubbens 
familjära stämning. 

Vill man slipa på golfsvingen tar klubbens 
PGA-Pro gärna hand om en. 

man bör avsätta några dagar. Framför 
allt om man vill ta del av hela områdets 
aktivitetsutbud, som bland annat inkluderar 
ridning, cykling, vandring och forsränning.

DALArNA

Välkommen till 
Lövåsgården i sommar!

Kombinera er golftur med härligt 
boende på fjället, 804 m.ö.h.

3 dygn med helpension från 3240:- / pers

Välkomna hem till oss på Lövåsgården önskar 
Linda & Anders med personal!

Grövelsjöfjällen

www.lovasgarden.se, 0253-290 29, info@lovasgarden.se

|Visitidre.se 
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Gagnefs GK
GAGneFS Gk är en familjär och trivsam 
golfklubb med Västerdalälven som närmaste 
granne. De arton hålen sträcker sig genom 
en unik miljö längs älven och anses som 
en av Sveriges vackraste golfbanor. medan 
du går från green till green på den lagom 
kuperade banan passerar du fina naturscen-
erier, bäckraviner och gamla fina ängslador. 

Banan passar utmärkt för både nybörjare 
och den mer erfarna golfaren. en bana där 
den skicklige golfaren möter golfens utman-
ingar, där medelgolfaren har en golfrunda 
som upplevs lättspelad och naturskön samt 
där nybörjaren kan utvecklas till golfare i en 
lugn och icke stressande miljö.

efter rundan kan ni slå er ner på ute-
terrassen med fantastisk vy mot både hål 
9 och hål 18 med älven i bakgrunden. Golf-
banan ligger i Djurås, Gagnefs kommun, 
mitt emellan Borlänge och leksand. Vill ni 
uppleva en trevlig bana, vansinnigt vacker 
miljö och ett trevligt bemötande, då ska ni 
besöka Gagnef, i hjärtat av Dalarna. 

Det är VAckert vid foten av åsledsberget. 
limsjöns rika fågelliv är som balsam för 
själen, medan banans terräng ger golfaren 
en intressant utmaning. Första utslaget på 

leksand Golfklubbs 18-hålsbana skedde 1984. 
Sedan dess har Bengt lorichs tillsammans 
med klubben konsekvent moderniserat och 
underhållit banbyggaren nils Skölds vision. 

Banan är kuperad och kan vid första an-
blicken tyckas lätt – som till exempel vid 
gul tee 5 454 meter. men låt dig inte luras; 
den bjuder på ett ordentligt motstånd för 
låga scorer.

Här huserar också en puttinggreen, en 
chippinggreen med bunker och en driving-
range med många utslagsplatser, varav 12 
under tak. Allt i nära anslutning till klubbhuset 
och restaurangen, som har en härlig uteplats 
med naturskön utsikt över banans 18:e hål.

DALArNA

Leksand GK

Dalsjö GK

I Dalarna finns totalt 20 golfbanor och flera av banorna har fått utmärkelser som “Sveriges vackraste golfbana”, “Sveriges 
bästa bana” och “Årets Golfklubb” för att nämna några. Vill du göra mer än bara spela golf kan du njuta av den fantastiska 
naturen, strosa runt på kullerstenar i historiska trästäder eller varför inte besöka arenor och shoppingcentrum.

Dalarnas vackraste banor

Missa inte!
Gagnefsdagarna 29-30 juni 
samt 1 juli, med roliga tävlingar.

Antal hål 18
Boende  ja, mysiga ställen i närheten
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0241-601 00
kansli@gagnefsgk.com
www.gagnefsgk.com

Gagnefs Golfklubb

tänk DiG Att Få VAnDrA i en välskött park, 
lyssna till fåglarnas sång, umgås med goda 
vänner och spela en underbar golf. Du be-
höver inte leta länge – Dalsjö Golf är vackert 
belägen mellan Borlänge och Falun. 

Här finns 18 hål med spännande variation. 
Dalsjö Gk är lätt kuperad och bjuder på både 
parkmiljö och det öppna landskapet. Banan 
är väl genomtänkt och passar särskilt bra 
för den som önskar att ackompanjera sitt 
golfspelande med en bländande natur.

klubbens personal är duktig på att bekräfta 

Missa inte!
Restaurangens trevliga ute-
servering med en skön utsikt 
och något gott att äta eller dricka.

Antal hål 18
Boende  ja, paket med med tre hotell  
 och en stugby
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0247-146 40
info@leksandsgk.se
www.leksandsgk.se

Leksand Golfklubb

Gagnef golfbana. Leksand Golfklubb.
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HAGGe GOlFklUBB liGGer i södra Dalarna. 
Golfbanan är en varierande sjö- skogs- och 
parkbana, och längs sjön Haggen sträcker 
sig sju av Hagge Gk:s 18 hål.  

Det tar dig 2,5 timme från Stockholm på ut-
märkta vägar att komma till södra Dalarna och 
andas in den friska dalaluften. Bor du i örebro 

DALArNA

eller Västerås tar det bara 1,5 timme. Sedan 
väntar fyra timmar på en underskön bana 
som bjuder på oemotståndliga utmaningar.

Banan har en stor fan club som växer för 
varje år och har under flera år tillhört topp 
10 i Sverige bland över 200 deltagande banor 
i Golfhäftet. Har du husvagn finns en mindre 
camping och klubben kan också erbjuda bra 
boende någon kilometer från golfbanan.

en bra bana är en bana man minns. Vi 
lovar att du aldrig glömmer Hagge.

FAlUn-BOrlänGe Gk bildades 1955 och är den 
näst äldsta golfklubben i Dalarna. Banan är en 
högklassig park- och skogsbana, som ligger 

Falun Borlänge GK

Hagge GK

Missa inte!
Klubben har ett flertal år legat 
i topp på Golfhäftets ranking.

Antal hål 18, samt 6-håls bana och range
Boende  ja, mysiga ställen i närheten
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 5
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

0240-65 57 83  
info@haggegk.se
www.haggegk.se

Hagge GolfklubbMissa inte!
Golfbanan är praktiskt belägen 
mellan Borlänge och Falun i Dalarna 
och ligger vackert vid Dalsjö By. 

Antal hål 18, samt 6-håls korthålsbana  
 pay and play, samt drivingrange
Boende  ja, hotellpaket med när-
 liggande hotell
Husbilsparkering   ja, 4 platser med el
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja, 9
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

0243-22 00 80
info@dalsjogolf.se
www.dalsjogolf.se

Dalsjö Golfklubb

Gästrecensioner från 2016: 
”Mycket fin bana och luriga 
greener trevlig personal och 
medlemmar, detta är en riktig pärla”
”Fantastiskt rolig bana i strålande skick! 
Trevlig personal och bra mat i restaurangen. 
Hit kommer jag mer än gärna tillbaka.”
”Mycket trevlig bana i gott skick. Värd en resa i sig 
för att spela på!”

Antal hål 18, samt träningsområde   
 och range
Boende  ja, boende/golfpaket med   
 närliggande hotell/vandrarhem
Husbilsparkering   ja, med el
Omklädning  ja, med duschar
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

023-310 15
tidsbokning@fbgk.se
www.fbgk.se

mitt mellan Falun och Borlänge i byn Aspeboda. 
Banan håller en hög standard och kan 

jämföras med välkända anläggningar i södra 
Sverige. Det är en genuin 18-hålsbana som 
verkligen rotat sig i det gamla kulturland-
skapet. mycket vackert utlagd är den en lätt 
kuperad bana med tuffa greener, en riktig 
utmaning för både elit- och motionspelare.

klubben har genom åren fostrat stor-
spelare som mimmi Hjort och Daniel chopra. i 
år spelas Sm klubblag DiV 1 här den 20-22 juli. 

Falun Borlänge Golfklubb

Hagge Golfklubb, hål 3. Falun Borlänge Golfklubb.

din närvaro genom ögonkontakt i ett möte och 
säga hej. Du som gäst kommer att känna dig 
välkommen och uppleva den omtalade Dal-
sjöandan. Dalsjöandan går inte att ta på men 
den finns där, svävande över anläggningen. 

Dalsjö Golfklubb.
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Om DU VerkliGen Vill ha en upplevelse 
utöver det vanliga 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 

Hofors GK är en riktig golfpärla belägen mellan Falun 
och Gävle, bara två timmars bilresa norr om Stockholm.

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 varierat 
utbud av maträtter. På klubben finns även 
en välsorterad golfshop, golfpro, samt väl 
tilltagna övningsområden.

Hofors Golfklubb – en skönhetsupplevelse!

Missa inte!
Det fantastiska boendet på banan 
med en underbar utsikt över 
golfbanan och sjön Storgösken.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket med boende  
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja,  50
Golfshop ja

0290-852 40, kansli 
0290-852 45, tidsbokning
info@hoforsgk.se
www.hoforsgk.se

Hofors Golfklubb

SöDerHAmnS Gk är en skogs- och parkbana 
i vacker natur vid Hälsingekusten mellan 
Gävle och Hudiksvall, bara två timmars bilresa 
från Stockholm. Att spela på denna välskötta 
golfbana är alltid en härlig utmaning samt en 
trevlig promenad i natursköna omgivningar. 
ett kännetecken på golfbanan är de många 

Söderhamns GK  
– Hälsingekustens pärla
Söderhamns GK är en skogs- och parkbana i vacker natur vid Hälsingekusten.

gamla fäbodar som pryder i stort sett alla hål.
Söderhamns Gk är en av södra norrlands 

bästa och mest välskötta anläggningar med 
stort fokus på finish och helhetsupplevelse.

Golfklubben erbjuder en trevlig restaurang 
med fullständiga rättigheter som serverar allt 
från husmanskost till à la carte.

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
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar  ja, 5
Golfvagnar  ja, 35
Golfshop  ja, Golfstore
Studio  ja

0270-28 13 00
kansliet.sdgk@gmail.com
www.soderhamnsgk.com

Söderhamns Golfklubb

Söderhamns Golfklubb.

På klubben finns även en välsorterad golf-
shop, golfpro, drivingrange, övningsområden 
och uppställningsplats för husvagnar. Vill man 
bo på golfbanan erbjuds förmånliga priser i 
vandrarhemmet “torpet” vid nionde greenen 
eller i den nybyggda stugbyn i direkt anslutning 
till klubbhusområdet. 

HÄLSiNgLAND

gÄStriKLAND

0270-266 200  www.hotellsoderh.se
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öSterSUnD-FröSö GOlFklUBB erbjuder en 
komplett golfanläggning med 18-hål, 9-håls 
pay and play samt en äventyrsbana. Anlägg-
ningen kompletteras med drivingrange, 
övningsområde samt restaurang. Här hittar 
du också en välsorterad golfshop och en 
erfaren pro. 

Östersund-Frösö 
Golfklubb 
– din bästa golfupplevelse
Ett besök på Östersund-Frösö Golfklubb brukar inte lämna någon oberörd. 

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 play-bana  
Boende  ja, golfpaket på Quality 
 Hotel & Resort Frösö Park   
 som ligger en kilometer från  
 anläggningen 
Husbilsparkering    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

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.

Den ändlösa vyn över Storsjön och Oviks-
fjällen bidrar tveklöst till att detta ständigt 
knockar oss som ett av europas mest inta-
gande 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. Din 
bästa? – det är i alla fall klubbens mål!

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 hotell-  
 kedjor finns, som också   
 erbjuder greenfeepaket
Husbilsparkering    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 in-
dalsälvens delta. Golfbanan är känd för att 
ha vatten på 17 av 18 hål vilket innebär att 
vatten blir ett prövande hinder. Av många 
rankas timrå golfbana som en av de mest 

Timrå – väl värt ett besök
Timrå golfbana är Europas nordligaste seasidebana. 

utmanande banor man spelat. 
Golfklubben bildades 1985 och blev spel-

klar sensommaren 1988. klubben har i dags-
läget 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.

Och missa inte den trevliga golfveckan 
vecka 27, med start måndag 3 juli.

mEDELpAD

jÄmtLAND
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ÅNgErmANLAND

– närHeten till StAn är en stor plusfaktor, 
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 tvil-
lingsta AB som äger den härliga golfanlägg-
ningen vid Veckefjärden. Peter är, som alla vet, 
flerfaldig mästare (Vm, OS och Stanley cup), 
en av världens bästa hockeyspelare genom 
tiderna. Hans ambition med golfanläggningen 

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.

är densamma som hans inställning var som 
spelare – full satsning och högt ställda mål.

– Peter spelar regelbundet på banan och 
är också det största affischnamnet vid olika 
företagsgolfevent som anordnas på banan, 
säger mikael nordin.

VeckeFJärDen är iDeAliSk för nätverkande 
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 nationell 
toppkvalitet, så som icebreakers Open. täv-
lingen arrangeras varje år av nHl-proffsens 
stiftelse till förmån för barn och ungdomar 
som behöver ekonomiskt stöd för vård eller 
annan behandling. 

– Vi har en anläggning som på alla sätt lever 
upp till sitt goda rykte, säger mikael nordin. 

Veckefjärdens GC  
– den unika golfanläggningen i Höga Kusten

Missa inte!
Veckefjärdens GC är Örnsköldsviks 
stadsnära golfbana, endast någon 
kilometer från centrum. Klubben 
har eget hotell på anläggningen
 och 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

Peter Forsberg spelar regelbundet 
på Veckefjärdens GC.

Veckefjärdens GC, hål 14.
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Umeå Golfklubb – en plats för dig

Umeå GOlFklUBB BörJADe med en dröm. året 
var 1952. Harry norin och lennart Gabrielsson 
är goda vänner, som blir bitna av golfen under 
resor utomlands. På den tiden fanns ingen golf-
bana i Umeåregionen. De vill öppna en egen 
bana och väljer ut ett område på lövöudden 
i Holmsund nära havet, ett område som en 
gång varit ett litet jordbruk, bebyggt redan 
på 1600-talet. midsommarafton 1954 invigs så 
Holmsunds golfklubb. norin och Gabrielsson 
firar med medhavd matsäck sittandes på det 
nylagda parkettgolvet i klubbhuset. Drömmen 
har blivit sann.

Från BörJAn HADe BAnAn nio hål, 75 med-
lemmar, en engelsk tränare och en årsavgift 
på 125 kronor. mycket har hänt sedan dess. 
klubben har utvecklats till en stor golfanlägg-
ning med en 27-håls skogsbana i lätt kuperad 
mark, ansedd som en av norrlands vackraste.

Här finns också en nyrenoverad 6-håls 
korthålsbanan öppen för alla.

Till Umeå Golfklubb är alla välkomna. Här finns en plats för dig, oavsett om du är elitspelare eller nybörjare. 
På Umeå Golfklubb handlar golf om gemenskap, vackra miljöer, livskvalitet och att njuta av golfen på dina 
egna villkor, vare sig du tävlar eller ser golfen som en härlig motion.

Banan är klubbens stolthet men man gör 
också allt för att själva klubben ska vara en 
plats där du känner dig hemma, kan slappna 
av, hämta kraft, fila på ditt spel och umgås med 
vänner och bekanta. Därför erbjuds en så kom-
plett anläggning som möjligt, med driving- 
range, träningsområden, shop, restaurang, 
swingstudio med mera.

Umeå GOlFklUBB är ett av Umeås största 
friluftsområden och lägger stort fokus på 
miljön. klubben är miljöcertifierad, vilket 
innebär att man inte använder bekämpnings-
medel ute på banan. man tar hänsyn till djur- 
och fågellivet genom att bland annat skapa 
fristäder runt vattenhindren för att fåglar ska 
kunna häcka ostört.

i dag har klubben drygt 1 800 medlemmar 
och 3 100 gästspelare per år. man har precis 
anlagt en husbilsparkering och jobbar med 
ett stort projekt för att anpassa drivingrangen 
och övningsområdena för funktionshindrade.

Missa inte!
Det nybyggda träningsområdet 
och korthåls pay and play-banan.

Klubben jobbar även med ett 
stort projekt för att anpassa drivingrangen och 
övningsområdena för funktionshindrade.

Antal hål 27, samt 6 korthål
Boende  ja 
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja, öppet alla dagar
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

090-585 00
info@umgk.se
www.umgk.se

Umeå Golfklubb

vÄStErbottEN
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lUleå GOlFklUBB HAr tre 9-hålsslingor som 
kombineras veckovis för spel på 18 respektive 
9 hål. Slingan renen är en charmig skog-
sparkbana, Björnen en utmanande skogsbana 
och Hermelinen en öppen parkslinga med 
linkskaraktär när vinden ligger på. 

längs hela banan har du Golfströmmen som 
följeslagare, ett utmanande vattendrag med 

LULEÅ GK – Sveriges nordligaste 27-hålsbana

sällsynt dragningskraft på golfbollar. Här finns 
en välsorterad golfshop med pro, drivingrange 
och stor övningsgreen. Dessutom erbjuder 
klubben förmånliga golfpaket med hotell-
boende i luleå, bara 10 minuters bilresa bort. 
Golfbanan är en av norrlands absolut bästa. 
Banans fairways är mjuka heltäckningsmattor 
och greenerna överraskar med sin fina rull.

Kommer du söder ifrån kanske du funderar på hur det känns att spela så här långt norrut. Eftersom Luleå 
brukar vara i toppen av solligan år efter år, talar mycket för att vädret blir ett trevligt sällskap på rundan.

Hitta hit!
Luleå GK ligger cirka 10 kilometer 
norr om Luleå. Avfart från E4:an 
till Rutvik och golfklubben.

Antal hål 27, (18+9)
Boende  ja, husvagnsparkering med  
 el, förmånligt hotellpaket
Restaurang ja, dagens och à la carte,   
 fullständiga rättigheter
Café ja, fika, mackor, drycker,   
 varmkorv mm
Uteservering ja
Golfshop ja, med stort sortiment 
Golfbilar ja
Golfvagnar ja

0920-25 63 00
kansli@luleagolf.se
www.luleagolf.se
Facebook @luleagolfklubb

Luleå Golfklubb 

PMS 872 PMS 1945 Svart PMS 120 PMS 1945 Svart

”Gamla” märket ”Nya” märket

NorrbottEN

18-HålSBAnAn är en utmanande skogs- och 
parkbana där närheten till norra Stadsfjärdens 
vatten till stor del präglar banans svårighets-
grad. 9-hålsbanan är något lättare men dock 
en utmanande parkbana.

klubben har även drivingrange, övnings- 
områden för alla kategorier, en PGA-utbildad  
pro och en välsorterad golfshop. Piteå Golf-
klubb håller hög standard och som en av 
åtta pilotklubbar i Svenska Golfförbundets 
projekt 50/50 arbetar man även för att få in 

Piteå GK – en av Norrlands största och bästa golfanläggningar 

fler kvinnor till golfen. 
Här kan du njuta av härlig golf i den unika 

midnattssolen, bara två kilometer från centrala 
Piteå och 10 kilometer från en av nordens 
största bad- och konferensanläggningar – Pite 
Havsbad. klubben har också ett eget hotell 
med 78 bäddar, bara 50 meter från 1:a tee. Här 
finns även en restaurang med fullständiga 
rättigheter, som håller öppet året runt.

Våren 2017 invigs en nybyggd korthålsbana 
med 9 hål och till sommaren 2017 öppnar även 

Piteå Golfklubb ligger endast två kilometer från centrala Piteå. 
Med sina 27  hål är detta en av Norrlands största och bästa golfanläggningar. 

Missa inte!
Prisvärda golfpaket med logi, 
greenfee, mat med mera.
Golfpaket från 650:- /pp 
(logi, greenfee, frukost).

Antal hål  27, samt korthålsbana
Boende ja, eget hotell med 78 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering, öppen  
 året om
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
PGA utbildad Pro   ja, som dessutom kan sjunga
Golfshop ja
Studio  ja

0911-149 90
www.piteagolf.se

Piteå Golfklubb 

fyra tennisbanor i grus, två paddeltennisbanor, 
en multiarena och ett lekland. 
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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.
På den mobilanpassade hemsidan kan du boka 
starttider, anmäla dig till tävlingar, samt ta del av 
dagligen uppdaterade nyheter.

Antal hål  18
Boende  ja, logipaket med Boden   
  Business Park
Husbilsparkering   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 

BODenS GOlFklUBB är en 18-håls park- och 
skogsbana av hög kvalitet. klubbhuset är 
anläggningens hjärta, här finns restaurang, 
bar, shop och Pro. Den lättillgängliga rangen 
och det fina övningsområdet är perfekta för 
att putsa ditt spel inför den stundande golf-
rundan, 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 vaktade av både 
bunkrar och vattenhinder. med ett unikt 

Bodens Golfklubb 
– den bästa banan i Norr- och Västerbotten!
Bodens Golfklubb är en av Sveriges äldsta golfklubbar, vackert belägen vid 
Luleälvens strand. 2016 firade klubben 70 år och banan i Sävast firar 25 år i år. 
Ännu ett jubileum – fyra år i rad har tidningen Golf Digest utsett Sävastbanan 
i Boden till den bästa banan i Norr- och Västerbotten!

treklöversystem är du tillbaka vid klubbhuset 
efter hål 5, 9 och 18. 

Du kan med fördel komma hit med husvagn 
eller med husbil. Här finns en väl placerad 
parkering med elstolpar och tillgång till 
dusch. önskar du hotellvistelse så samarbetar 
klubben med Boden Business Park, som ligger 
inom promenadavstånd.

klubbens restaurang, med fullständiga 
rättigheter, serverar husmanskost till lunch 
samt erbjuder en à la carte-meny. Du sitter 
med fördel på den fantastiska altanen och 
blickar ut över banan.

Här kan du även uppleva golf under ljusa 
sommarnätter.
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Tävling
1. Svara på alla 14 frågorna
1.  Vem har designat Abbekås?
2.  Vad heter Elisefarms nya köksmästare?
3.  I vilket landskap ligger Forsbacka?
4.  Hur många kvadratmeter är Hooks Herrgårds spa?
5.  Vilken tourspelare är värd för Isabergs tourtävling?
6.  Vad är namnet på den nya, mycket speciella byn på Knistad?
7.  Vilken sjö är sidovattenhinder på Omberg?
8.  Vilken TV-kommentator har Nyköping som hemmaklubb?
9.  Vad heter PGA:s två olika banor?
10.  Vilken stad ligger nästgårds till Sand?
11.  Vilken utmärkelse fick Unni Ekenberg 2014?
12.  Hur många dubbelrum finns på Åda?
13.  Hur många golfgäster brukar vallfärda till Åland varje år?
14.  Vad heter Åtvidabergs två mest kända hål?

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 torsdag 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:
Abbekås Golfklubb                                                        
Elisefarm Golf Club                                                       
Forsbacka Golfklubb                                                      
Hooks Herrgård                                                              
Isaberg Golfklubb                                                           
Knistad Golf & Country Club                                        
Omberg Golf Resort                                                       
Nyköpings Golfklubb                                                     
PGA Sweden National                                                    
Sand Golf Club                                                               
Skinnarebo Golf & Country Club                                   
Åda Golf & Country Club                                              
Ålands GK/Hotell Arkipelag/båtresa inkl. bil         
Åtvidabergs Golfklubb/Trädgårdshotellet

Tävla och vinn!
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Tävling
1. Svara på alla 14 frågorna
1.  Vem har designat Abbekås?
2.  Vad heter Elisefarms nya köksmästare?
3.  I vilket landskap ligger Forsbacka?
4.  Hur många kvadratmeter är Hooks Herrgårds spa?
5.  Vilken tourspelare är värd för Isabergs tourtävling?
6.  Vad är namnet på den nya, mycket speciella byn på Knistad?
7.  Vilken sjö är sidovattenhinder på Omberg?
8.  Vilken TV-kommentator har Nyköping som hemmaklubb?
9.  Vad heter PGA:s två olika banor?
10.  Vilken stad ligger nästgårds till Sand?
11.  Vilken utmärkelse fick Unni Ekenberg 2014?
12.  Hur många dubbelrum finns på Åda?
13.  Hur många golfgäster brukar vallfärda till Åland varje år?
14.  Vad heter Åtvidabergs två mest kända hål?

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 torsdag 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!

abacus® pitch 
extreme

abacus® mest avancerade funktions- och regnplagg. 
Finns som jacka och byxa för både Herr & Dam.

WATERPROOF
20000 WP

BREATHABLE
60000 MVP

STRETCHABLE
1,92 COEFFECIENT OF STRETCH

LIGHT WEIGHT
238 GRAMS

TAPED SEAMS
SEALED

abacussportswear.com
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Parco de’ Medici, Italien

Veckorresor

4 veckor i solen, fr. 13 995 kr
Troia, Portugal

Long Stay
Long Stay

5 dagar golf på 
El Prat 

& 2 dagar Barcelo
na

Golf & Storstad

Parco de’ Medici, Italien

Ladies Only Träningsresa Mallorca – Pula Golf

Specialresor

Parco de’ Medici, Italien

Golf & Storstad

4 timmar bort – Villaitana, Spanien

Weekend

Vill
itan

a, S
pan

ien

Al Hamra, Före
nade Arabemiraten

Fr. 13 995
 kr

Lite längre bort

Se hela vårt breda utbud och boka din resa 
på golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

En golfresa för 
varje klubba i bagen 


