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www.abacussportswear.com

X-Series by Abacus, our most 
 technologically advanced line of clothing.  
It keeps you dry when it’s wet, cool when 

 it’s warm and warm when it’s chilly.  
Using 37.5 fabric means keeping your inner climate 

perfect, regardless how nasty it is outside.

INTRODUCING THE NEXT 
GENERATION OF  

ACTIVE GOLF WEAR 
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15 422 golfare som 
bara tänker på golf

Det är nog med saker a
  tänka på 
när man spelar golf. Därför väljer 
mer än femtontusen varje år a
  resa 
med Golf Plaisir, Skandinaviens 
största golfresearrangör. Vi ordnar 
med transfers, förbokar greenfees, 
det ingår alltid halvpension och vi 
har egna golfvärdar på plats. Allt för 
a
  du ska kunna njuta av livet och 
bara tänka på din golf.

Se hela vårt breda utbud och 
boka din resa på golfplaisir.se 

eller ring 08-519 303 00.
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GJust nu läser du magasinet Golfpärlor. Men vi vill 
gärna lära känna dig som läsare lite närmare. Om 
du gillar att tävla ska du genast anmäla dig till 
Golfpärlor Challenge och ge dig på utmaningen 
med kanonpriser till de 15 som presterar bäst. Läs 

mer på sidorna 24-25.
Om du är på Facebook är du välkommen att följa oss där.  

I skrivande stund har vi 244 följare. Om just du blir följare 300, 
400 eller 500 kan du räkna med en trevlig överraskning …

Vi brukar skämma bort våra följare genom tävlingar då 
och då där det går att vinna till exempel greenfee och resor. 
I sommar kommer en trogen läsare/följare som var duktig i 
vår OS-quiz få åka på en lyxig kryssning med Tallink och några 
dagars golfspel på pärlan Pärnu Bay Golf Links, som du för 
övrigt kan läsa om i Best of Estland på sidorna 124-131.

Apropå sociala: Har du hört talas om JuAns Golf Loving 
Team? Bläddra fram till sidorna 22-23.

På Österåker är det stora grejer i görningen där en viss Stenson 
har ett finger med i spelet. Golfpärlor följer processen.

Vi har även fått en pratstund med Anna Nordqvist som 
berättar om sitt 2017 som var både tufft och fantastiskt. 

Sist men inte minst vill vi inspirera er läsare att upptäcka 
nya pärlor. Vi tror nämligen att gräset är grönare på andra sidan. 

Trevlig läsning!
Pär Fischerström

HÄNG MED OSS 
PÅ SOCIALA!

PÅ OMSLAGET 
KRISTANSTAD GOLFKLUBB
Foto: Mickael Tannus

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
UPC

Golfpärlor publiceras en gång om året 
av Provisa Sverige AB. Citera oss gärna, 
men ange alltid källan.
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HHur är formen så här i början av säsongen, Anna? 
  – Försäsongsträningen går enligt plan. Jag har fatt jobba lite 

hårdare på att bygga upp min fysik igen eftersom jag i stort sett 
inte fystränade mellan juli och januari. Jag känner mig starkare 
och starkare och ser fram emot att starta säsongen i Thailand i 
mitten av februari!

2017 var ett fantastiskt år för dig. Vad är dina mål nu? 
– Tack så mycket, jag kommer alltid att se tillbaka på 2017 med 

ett leende på läpparna och många goda minnen. Jag känner att 
jag kan förbättra flera delar i spelet och kan höja min lägstanivå 
ytterligare. Målet är att fortsätta konkurrera om segrar.

Jakten på majors verkar vara din drivkraft. Hur ser du på dina möj-
ligheter den här säsongen? 

Golfproffset, majorvinnaren och Årets Golfare Anna Nordqvist ligger i 
hårdträning inför säsongen. Vi fick tag i henne via mejl och mitt emellan 
träningspass berättar hon om drivkraften, körtelfebern, tränarbytet och 
2017 – året hon alltid kommer att minnas med stolthet. 

”Att vinna en major
ger mersmak”

TExT Linda Eriksson

– Att vinna en major ger mersmak och är det största man kan 
vinna. Känslan är helt ofattbar så jag tror det är den känslan som 
driver mig mest.

– Det är svårt att formtoppa sig i golf och man vet liksom aldrig 
riktigt när allting klickar. Jag hoppas förstås att kunna spela bra i 
årets majors och sätta mig i position att konkurrera uppe i toppen.  
Vi spelar ju samma bana på ANA och på Evian. På Lytham St Annes 
spelade jag British Open 2009, och så blir det två nya banor för 
KPMG och US Open, så det ser jag fram emot och det ger inte 
någon någon fördel direkt. 

Evian Championship fick oss alla att bita på naglarna. Berätta lite 
om tävlingen, du måste ha en enorm vinnarskalle? 

– Jag tror faktiskt att jag hatar att förlora mer än vad jag gillar 
att vinna, det kanske är därför jag har det där jävlar-anammat och >>>

Född: 10 juni 1987 i Eskilstuna

Bor: Orlando

Klubb: Torshälla GK

Världsrankning: 5:e

Största meriter: Majorvinster 

i LPGA-mästerskapen 2009, 

Evian Championship 2017, 

Årets Golfare 2017

Golfen utmanar mig som person och 
som idrottare på ett sätt som jag inte tror 
någonting annat skulle göra, berättar Anna.
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vägrar att ge upp. Jag var några slag från ledaren när jag slog 
ut på söndagen och fick inte bästa starten första fem, och var 
två över par för dagen. Sen började spelet riktigt klicka och 
jag gjorde birdie 6:an och eagle 7:an. Jag kom in i ett nytt flyt 
sista nio, med birdie 12,14,16 och en eagle på 15.

– Det var då jag insåg att jag hade en chans. Jag är otroligt 
stolt över mig själv att jag inte gav mig efter fem hål och 
slog en riktigt bra hybrid till 2,5 meter på 14, en spoon till 
en meter för eagle på 15 och sen en järnåtta helt perfekt till 
2 meter på 16.

– Att sedan sitta och vänta i över 45 minuter innan särspelet  
och gå ut i kylan och regnet var brutalt. Värsta förhållandena 
jag har spelat i, men det var ju lika för oss båda. Känslan att slå 
den chippen och sätta putten med stelfrusna händer och helt 
dyngsura kläder var helt fantastiskt. 

Hur kändes det när du insåg att du vann?
– Reaktionen jag hade efter att jag vann sa rätt mycket, 

tror jag. Jag har jobbat så otroligt hårt så länge för att vinna 
min andra major så känslan var obeskrivlig. Det har inte varit 
en lätt väg, men när man står där är det värt alla tuffa beslut, 
samtal och hårda träningsdagar. Jag var otroligt stolt over mig 
själv och förstås otroligt glad. Det tog mig flera månader att 
smälta att det verkligen hade hänt!

Var hittade du krafter att prestera under Solheim Cup trots att 
du hade körtelfeber?

– Jag vet inte var jag hittade alla mina krafter så här i efter-
hand, men det var mycket vilja och att stänga ute tröttheten! 
Det hjälpte massor att Annika var en bra och förstående kapten. 
Jag hade vilat i 1,5 vecka innan Solheim Cup och hade inte 
mycket träning i kroppen när jag kom dit. Det var mitt enda 
sätt att ha energi när jag kom till veckan. Jag gick mycket på 
adrenalin den veckan och ville verkligen ge allt för mitt lag så 
tanken att inte ge allt fanns inte. Sen var jag helt slut söndag 
kväll och var tvungen att dra mig ur följande tävling veckan 
efter. 

Vad uppskattar du mest med din sport? 
– Att den utmanar mig som person och som idrottare på 

ett sätt som jag inte tror någonting annat skulle göra. Det 
finns alltid något att jobba på och jag älskar att hela tiden 
pusha mig till att bli bättre.

Du har bytt tränare, hur går träningen idag? 
– Ett beslut jag var tvungen att ta förra våren var att bryta 

med min tränare jag haft i 3,5 år. Jag behövde en bättre lösning 
och en tränare som kunde ge mig det fokus och den tid jag 
behöver för att utvecklas. Det är inte optimalt att bryta med 
någon mitt under säsong, men jag kände att jag inte hade 
något val. Jag ville inte slänga mig in i ett nytt tränarsamarbete 
direkt utan ville hitta någon som jag kände mig inspirerad att 
träna med. Valet föll på Cameron McCormick, en australisk 
tränare baserad i Texas. Vi började jobba i samma veva som 
jag blev diagnosticerad med körtelfeber, så jag kunde aldrig 

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

Köp 3 valfria golfhandskar 
till ordinarie pris, betala för 2. 

Du får den billigaste handsken på köpet.
Gäller dig som är medlem i Mitt Dormy. 

Du kan bli medlem när du handlar hos oss.

Tag 3 
betala för 2

“Jag kommer alltid att se 
tillbaka på 2017 med ett 
leende på läpparna och 
många goda minnen.

riktigt träna, vilket förstås var frustrerande. Vi har spenderat lite 
mer tid nu under försäsongsträningen och jag är otroligt impon-
erad över hur professionell Cameron är i sitt sätt att jobba. Jag 
fokuserar mycket på min puttning just nu och att försöka höja min 
lägstanivå där, då jag känner jag att jag har störst utvecklings-
potential där.
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HÖGST MOI*

Både G400 Max och G400-
drivern har kombinerad (MOI) 
överstigande 9.200 [G-CM2], 
vilket tar de förlåtande 
egenskaperna till nya höjder 
och gör dom till de mest 
lättspelade och rakaste inom 
golfen. Det betyder längre 
och säkrare slag, runda efter 
runda. Besök en PING Fitting 
Specialist eller PING.com idag.

Hetare 
Träffyta
Konstruerad för att 
öka flexen samt ge 
ett kraftfullt ljud och 
känsla, den smidda 
T9S+ träffytan ger 
högre bollhastigheter 
och längre slag.

G400 MAX
Ett perfekt alterntiv 
för spelare som 
vill öka längden 
genom stabilitet 
och förlåtande 
egenskaper.

G400 
Strömlinjeform ökar 
hastigheten under  
hela svingen. Finns  
även i G400 LST och 
G400 SFT.

Konkurrenter
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HUR GöR Vi det här hålet så bra som möjligt för alla kategorier 
spelare? Utan att ”bygga om”. Hur vill vi att det ska se ut och vad 
vill vi ska hända med bollen efter att den har landat? Han utgår 
alltid från att optimera det befintliga. Alltså inte stora, kost-
samma omgörningar utan att med mindre medel göra stora 
förändringar i spelupplevelsen. 

– Ett golfhål kan upplevas på helt olika sätt beroende på hur 
det är klippt. Justering av klipplinjer och klipphöjder, gallring, 
rensning, röjning, trädfällning och plantering kan också göra 
mycket för hur ett hål upplevs och spelas. 

Största utmaningen för svenska klubbar? 
– En golfbana måste vara anpassad för alla kategorier spelare. 

inte bara i Sverige utan i hela världen tas för lite hänsyn till 
de lågslående spelarna.  Det går att göra mycket inom detta 
område, och jag vill tydliggöra att det inte är på bekostnad av 
de duktiga spelarna.

Som klubbchef på Rya GK lärde sig Magnus också vikten av 
att verkligen tänka igenom alla kriterier innan man gör något 
drastiskt med banan. 

– Rya skulle byggas om – så roligt och en stor anledning till 
att jag tog jobbet. Men efter bara några veckor på nya jobbet,  
efter att ha och fått möjlighet att studera banan närmare, för-
stod jag att detta inte kommer att bli bra. Ryas unika charm 
skulle försvinna.

Lång historia kort: Magnus fick med sig både styrelsen och 
medlemmarna och de valde en annan väg för banan. Det spar- 
ade klubben cirka 20 miljoner på och banan är idag otroligt 
uppskattad. 

“En golfbana blir aldrig färdig”
Lydinge Resort är ett annat lyckat projekt. Målet var ”att ge 
spelglädje åt hela familjen”. 

– Familjen Gibrand, som äger Lydinge Golf Resort, tänker 

rätt. Vi började redan 2014 med att anpassa banan för alla 
kategorier spelare. 

Tvingande höga carrys har minskats, blinda slag har tagits 
bort, träd har flyttats och buskar och växter har planterats. 
Tillsammans med vd och greenkeeper gör Magnus en översyn 
av banan några gånger om året. 

– Vi hittar alltid nya saker att förbättra. En golfbana blir 
aldrig färdig, säger Magnus. 

Möt Magnus Sunesson 

Att optimera golfbanor. Att med små medel göra 
dem bättre, snyggare och roligare att spela. Det är vad 
Magnus Sunesson jobbar med; optimering, utveckling 
och kvalitetssäkring av banor.  

MAGNUS SUNESSON 
… började spela golf redan som 9-åring, blev pojklandslagsspelare 
som 16-åring och därefter professionell spelare med en sväng på 
Europatouren. Tränare på Drottningholms GK. 
Coach för de svenska landslagen på Svenska Golfförbundet. 
Magnus coachade i tre år Hello Sweden Future Team med Henrik 
Stenson, Peter Hanson, Christian Nilsson och Christian Pettersson.
2014 startade han sin konsultverksamhet med att optimera golfbanor. 
Projekt (för att nämna några): Rya, Lydinge Golf Resort, St Arild, 
Söderåsen, Ringenäs, Bjäre, Mark och Lindesberg. 
Kontakt: www.golfkonsult.com

“Jag har ännu inte 
upplevt någon 

bana som inte blir 
bättre med enbart 

små justeringar.”

GOLFBANANS 
TROLLKARL
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Tävling
1. Svara på alla 14 frågorna

1.  Hur många hål finns det på Falkenbergs GK?
2.  Vad heter hotellet vid Forsbacka GK?
3.  Hur många kvadratmeter är Hooks spaanläggning?
4.  Vem står som värd för Isabergs tävling på Swedish Golf Tour?
5.  Vad är namnet på projektet som håller på att ta form vid 
 Knistad Herrgård?
6.  Vilka djur huserar i ruffen på Lysekil Holma GK?
7.  Vilken nyhet står klar på Ombergs Golf Resort i maj 2018?
8.  Vilken tätort ligger i närheten av Skinnarebo G&CC?
9.  Vad betyder GSA som huserar på Slite Strandby?
10.  Hur många rum för boende finns i Sotenäs nybyggda klubbhus?
11.  Vad heter sjön intill Säters GK?
12.  Hur många sorters Calvados finns i samlingen på Wiredaholm?
13.  Var ligger Åda G&CC?
14.  Vad heter Åland GK:s båda 18-hålsbanor?

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 utses av Golfpärlor och meddelas senast vecka 23. De presenteras sedan på 
Golfpärlors Facebook-sida och på www.golfpaket.com. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

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:
Falkenbergs Golfklubb/Hotell Hamngatan 27
Forsbacka Golfklubb
Hooks Herrgård
Isaberg Golfklubb
Knistad Golf & Country Club 
Lysekil Holma Golfklubb 
Ombergs Golf Resort
Skinnarebo Golf & Country Club
Slite Golfklubb/Slite Strandby
Sotenäs Golfklubb
Säters Golfklubb
Wiredaholm Golf & Konferens
Åda Golf & Country Club
Ålands GK/Hotell Arkipelag/båtresa inkl. bil

Tävla och vinn!

TOTAL CONTROL

nikon.se/golf
nikon.no/golf
nikon.dk/golf

SPORT
OPTICS
GOLF

Master distance and develop a golfing sense with COOLSHOT.  
By knowing your actual distance and the true shot distance, 
you can confidently choose the right club. If strategic golf is 
your game, play with confidence—play with COOLSHOT.

You will easily find your model in the wide range of products 
offered in the COOLSHOT line-up. Regardless if you are looking 
for a simple entry level rangefinder or a more advanced tool 
with slope adjusted distance measurement and Nikon’s optical 
VR (Vibration Reduction) you will be guaranteed a quick, 
accurate companion that will not let you down.

Improve your game with Nikon COOLSHOT.

Golf_EN_1-1_Coolshot_205x260mm_5mm.indd   1 16.02.18   12:35
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NyA öSTERLED FåR en helt ny sträckning i ett böljande, levande 
grönt landskap, med ögongodis i form av vattenhinder, onduleringar 
och kritvita bunkrar som för tanken till amerikanska parkbanor. 
TPC Sawgrass i Florida är inspirationskällan. 

Förvandlingen av Västerled till en brittisk inland linksbana 
påbörjas vintern 2019/2020 och väntas stå färdig till 2022.
– Vi möblerar om en del i medlemmarnas vardagsrum vilket kan 
kännas svårt för vissa medlemmar, men nu när det gröna kommer 
fram och det nya börjar ta form så är det en annan ton. 

Andreas poängterar att banorna är byggda för medlemmarna 

med fokus på roligare golf, snabbare spel och visuellt tilltalande 
ytor. Givetvis med ordentliga utmaningar för duktiga spelare som 
då främst skapas i form av bakre tees med helt andra vinklar mot 
fairways och greener. ytterligare en faktor som varit en viktig del  
i byggnationen är fokus på effektiv skötsel av klippytorna.

New Part of Österåker
invid nya österled – på mark som klubben har avyttrat för att 
finansiera sitt 100-miljonersprojekt – växer en helt ny stadsdel 
med minst 600 bostäder upp. Gym, multihall, kontorshotell, 

Du som väntar på Stensons debut som bandesigner får snart ditt lystmäte. Österåker är halvvägs i sin totalrenovering. 
Visionen är att skapa Skandinaviens mest spännande sport- och golfanläggning – tillika navet i en helt ny stadsdel i 
Åkersberga. Redan i sommar kan du pegga upp på den nya fantastiska rangen, men du får vänta till 2019 om du vill 
lira den nybyggda 18-hålsbanan.

ÖsTErÅkEr 
ToTaL MakEoVEr 

- förvandlingen har börjat! 

>>>

TExT: Lotta Fischerström, BILDER: österåkers GoLFkLubb

“ Österåker ritar inte bara om den svenska 
golfkartan. De visar samtidigt hur golf och 
samhällsutveckling kan gå hand i hand.”
/ Andreas Ljunggren, Österåkers vd och klubbchef

Närmare 600 kubikmeter fyllnadsmaterial, motsvarande 60 000 lastbilar, körs in från olika 
schaktsiter (som Förbifart Stockholm) – material som Österåker faktiskt får betalt för att ta  
hand om! På det kommer 60 000 ton köpt sand som breds ut i ett 15 centimeter tjockt lager. 
– Det duffar man inte igenom i första taget, så banan kommer hålla formen utan problem,  
konstaterar klubbchef Andreas Ljunggren.



2120

parhäst Christian Lundin, allmänt ansedd som en av Sveriges 
bästa banarkitekter, uttrycker det: 

– Det ska vara golfhål med stor variation. Varje golfare ska, 
beroende på vind, spelförmåga och dagsform, kunna välja sin 
egen väg till hål. Spelar man till fel plats kan det vara väldigt svårt 
att göra par samtidigt som det finns generösa ytor att använda. 
Lite av devisen ett tufft par men en enkel bogey. 

– Förutom att skapa en estetiskt tilltalande miljö ger vi green-
områdena extra omtanke. Det kommer både att finnas ytor som 
rinner ifrån green men också kullar som hjälper golfaren åt rätt 
håll. Från tee finns flera olika vägval och som spelare bör man 
beakta den risk man måste ta om man vill få stora belöningar, 
förklarar Stenson och Lundin. 

Följer tidplanen 
invigningen är planerad till juli 2019 och tidplanen ser ut att 
hålla. Den nya driving rangen med vattenhinder och många 
finesser invigs redan till våren. Trots att hela projektet kräver en 
investering på över 100 miljoner kronor så är det just det draget 
som har gjort att fastighetsbolagen velat investera och vara med 
och utveckla denna stadsdel – något som i sin tur resulterat i 
mer intäkter för klubben.

Fakta Österåkers Golfklubb:

Var: Österåkers Golfklubb i Österåker kommun. Ingår i nya 
stadsdelen ”New Part of Österåker”, där det även planeras att 
byggas 600+ bostäder  på mark som klubben avyttrat för att 
finansiera projektet. 

Vad: Klubben investerar cirka 100 Mkr och helrenoverar 
sina två 18-hålsbanor i sikte att skapa en av Skandinaviens mest 
spännande golf- och sportanläggningar. 

När: Nya Österled invigs sommaren 2019. Byggnationen av 
Västerled inleds höst/vinter 2019 när Österled har öppnat och 
beräknas vara spelklar till säsongen 2022.

Hur: Nya Österled får karaktär av en amerikansk parkbana, 
medan Västerled bär drag av en brittisk linksbana.

Vem: Henrik Stenson och Christian Lundin (banarkitekt) står 
för bandesignen i sitt gemensamma bolag Stenson 
Golf Design.

Kontaktuppgifter: 08-540 851 90, ostgk.se

kommersiell verksamhet, men även studentbostäder, äldreboende, 
dagis och skola ingår i de långsiktiga planerna för området New 
Part of österåker. Därmed ritar österåker inte bara om den svenska 
golfkartan. De visar samtidigt hur golf och samhällsutveckling kan 
gå hand i hand. Hela projektet är ett paradexempel på vad man kan 
åstadkomma när klubbledning, fastighetsbolag, lokalt näringsliv  
och inte minst kommunala beslutsfattare  drar i samma riktning. 

– Politikerna gillar det vi gör, fler fastighetsbolag vill vara med 
på denna utveckling och medlemmarna blir allt mer stolta i 
takt med att anläggningen tar form.  Jag vill verkligen lyfta det 
professionella arbete och vilja som finns hos både politiker och 
tjänstemän i österåker kommun för att skapa denna nya unika 
stadsdel. En stadsdel där golfanläggningen kommer att var en oas 
bland den levande bebyggelsen med havet runt hörnet och endast 
20 minuter från Stockholms City, säger vd Andreas Ljunggren

Tufft par – enkel bogey
Att Stenson Golf Design fått förtroendet att designa de två helt 
väsensskilda 18-hålarna ger förstås extra dragkraft.  Båda banorna 
ska vara ett nöje att spela oavsett nivå. 

Alla hål får fem olika tees, så att spelare ska kunna anpassa 
svårighetsgraden efter egen förmåga. Eller som Stenson och hans 

– Jag är otroligt stolt över att mitt 
första designprojekt hamnade i 
Sverige, säger Henrik Stenson

För att sjösätta projektet krävdes finansiering, något som klubben löste 
genom att avyttra delar av sin mark för bostäder och kommersiell verksamhet. 

I första 
etappen utvecklas 

Österled. 
Nästa etapp 

kommer fokus
 att ligga på 

Västerled.
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“
har en egen Facebooksida för våra golfäventyr, JuAns Golf 
Loving Team, där den som vill kan följa oss.

Vi ser med spänning fram emot vad 2018 har att erbjuda.

Vi HAR JUST AVSLUTAT familjekick-offen och summerat året 
som gått. 2017 bjöd på det mest händelserika året sedan 
vi startade vårt golfliv. Att åka på kick-off tillsammans 
är lika självklart för oss som att spela golf. Förutom 
att vi diskuterar de mindre roliga ämnena som eko-
nomi och husprojekt så står semesterplanering och 
golf på dagordningen. De två sistnämnda slås numera 
oftast ihop, då golf tar mer och mer fokus på semestern. 
Både gemensamma och enskilda mål sätts, som att spela 
SM i Foursome för äkta makar till exempel.  

Så här sammanfattar vi vårt spännande golfår. 
i början på juli gav vi oss ut på sommarens första 

golfresa. i en hyrd husbil och i sällskap av vår  
goda vän Karin, styrde vi kosan norrut. i Hapa-
randa spelades den första midnattsrundan och 
vi fick uppleva känslan av att slå ut 21.17 och se 
bollen landa 22.17 i ett annat land.

Efter en litet stopp vid Nordkap, en extrasväng 
på 70 mil, åkte vi vidare till Tromsö GK. Det är något 

speciellt med att golfa omgiven av snöklädda berg.

Resans magiska höjdpunkt var att spela Lofoten Links och 
se solen rulla över havsytan i horisonten. Golfbanan var i ett 
fantastiskt skick och en golfrunda här, mitt i natten i midnatts-
sol, borde stå på varje golfares bucketlist.

Efter ett stopp för spel på delvis snöklädda Björklidens GK 
och kanske Sveriges häftigaste golfvyer åkte vi söderut mot 
Bodens GK och spelade den kanske finaste banan norra Sverige 
har att erbjuda.

Göran lyckades under året vinna Golfpärlors stora Norge-
paket så i augusti åkte vi på vår andra Norgeturné, nu via väst-
kusten. Efter några dagars spel (och intag av de godaste räkor 
vi ätit) på Skaftö GK och härliga Torreby GK,  styrde vi bilen 
mot Oslo och mycket trevliga Losby Herrgård. Där bodde vi två 
nätter och njöt av balkonghäng med utsikt över puttinggreen. 
Losbys golfbana ligger vackert inramad av trädbeklädda berg 
och spelupplevelsen var hög, trots mindre goda prestationer 
av oss båda. Dag två spelade vi Kongsvingers GK. Banan böljar 
fram genom naturen och varje hål är sitt eget ”rum” omgivet 
av tallskog. Njutningen av spelet och naturen var total.

innan hemresan spelade vi mästerskapsbanan Miklagard, 
en linksbana i kanonskick och med en stimp på över 12. Något 
för utmanande för Anneli, men Göran njöt och storspelade.

Utöver dessa resor kan vi summera så många fler härliga 
upplevelser. Vårt motto är att det alltid ska vara trivsamt att  
golfa, trots att spelet kanske inte alltid är det. 

Många fina möten med andra golfare har det blivit och vi 

Vinnarna av Golfpärlors Norgepaket 2017 är Göran och Anneli Lundqvist. Här berättar detta golftokiga 
par om sina upplevelser av Norge – midnattssolen, omvägen på 70 mil och känslan av att spela golf i 
två länder på samma runda. Om JuAns Golf Loving Team: 

Göran, 57 år, golfat sedan mitten på 80-talet. 
Handikapp: 8,9. Styrka: närspelet
Anneli, 52 år, golfat sedan 2009. 
Handikapp: 14,4. Styrka: raka och långa drives
Hemmaklubb: Täby GK. 
Kuriosa om oss: 2011 firade Göran sin 50-årsdag med golftävling och 
fest på klubben. Vi överraskade de 70 gästerna med att gifta oss efter 
prisutdelningen.
Följ Göran och Anneli på Facebook: JuAns Golf Loving Team

“Resans magiska höjdpunkt 
var att spela Lofoten Links 
och se solen rulla över 
havsytan i horisonten.

Psst! 
Vill du också  

vinna en Norgeresa?  
Spana in Golfpärlors 

tävling på 
sidan 121! 

“Walk-of-shame” var vägen Göran fick ta när hans misslyckade 
utslag hamnade i ett vattenhinder på Losby golf.

Lofotens paradhål, 2:an, ett korthål där du spelar rakt ut mot Atlanten. 
Hålet är inbäddat av klippor och kritvita sandstränder. Om du tittar riktigt 
noga kan du se ”husgetterna” som promenerar runt på banan.JuAn goes Norway.

Lofoten ligger vackert inbäddat.

Nordkap var ett delmål på 
resan, utsikten är makalös.

Lofoten Links, hål 12.

VINNARTEAMETS 
NORGETURNÉ

Ooops!

Fore! 
Näää, 
getter.

Jippie!
!!

Vi vann!!!
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GOLFPÄRLOR
Anmäl dig till gc@provisa.se
Räkna dina tre bästa resultat
15 finfina priser
Exklusivt hole in one-pris
Totala prisvärdet cirka 67 000 kronor

FANTASTISKA PRISER!
• Ping G400 järnset. Värde 7 800 kronor 
• Callaway Rogue Driver. Värde 5 000 kronor
• Nikon Coolshot 80 laserkikare. Värde 4 000 kronor
• Nikon Coolshot 40 laserkikare. Värde 2 700 kronor
• Golf Plaisir presentkort. Värde 2 x 1 300 kronor
• Ping G400 hybrid. Värde 2 400 kronor
• Callaway HyperLite 1 pencil bag. Värde 800 kronor
• Golftour Skåne 1: Ljunghusen, PGA Sweden National, Bokskogen
• Golftour Skåne 2: Vasatorp, Rya, Hinton Golf
• Golftour Väst: Kungsbacka, Falkenberg, Lyckorna
• Golftour Mellan: Sand, Omberg, Isaberg
• Golftour Mälardalen: Kallfors, Vidbynäs, Kungl. Drottningholm
• GO Golfilicious två priser/böcker om mat och anekdoter

Varje golftour innehåller greenfee för två personer till tre toppbanor. Värde 4 000-5 000 kronor.

HOLE IN ONE-PRIS:Ett exklusivt paket med värde 
cirka 18 000 kronor bestående av:

* Callaway Rogue järnset* Två greenfee till tre olika 
”pärlor” inklusive Bro Hof 

Stadium Course* Golf Plaisir presentkort 
2 x 1 300 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 utses av Golfpärlor och meddelas senast vecka 41. De presenteras sedan på 
 Golfpärlors Facebook-sida och på www.golfpaket.com. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

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! 

v
v
v
v

Challenge
Vår tävling!  Vår tävling!  Vår tävling! 

Callaway och Golfförbundet samarbetar med fokus på både 
teknik och passionen för golf. Samarbetet gynnar alla – 
från juniorer till proffsen på tourerna. Callaway är 
teknikledande inom golfen och jobbar hårt för att 
hjälpa alla typer av golfare att nå bättre resultat 
på banan. 

CALLAWAY
– officiell partner till Svenska Golfförbundet

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

PING 
– sju årtionden 
av nytänk

Sponsorer 
till Golfpärlor Challenge

v

GOLF PLAISIR
– Sveriges mest kräsna arrangör av golfresor

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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Den väger några gram och man har den fickan. När som helst på banan trycker du på den lilla knappen på din Smart Marker och din 
telefon kommer att tala om hur långt du har kvar till greenen. Alla banor i Sverige finns med i systemet och Smart Marker fungerar 

lika bra för Apple som för Android telefoner. Och dessutom till ett mycket attraktivt pris.

479:-

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

ÄPPELBYN
– boendet på banan

DET HAR VARiT en lång resa fram till 
dagens datum och säljstart för husen i 
Äppelbyn. Planerna startade redan 2014. 
Kort därefter fick konstnären Jonas 
Bohlin höra talas om projektet och är 
arkitekten bakom de cirkulära tomterna, 
unika i sitt slag i Sverige.

– Byn är inskjuten som en kil mellan 
hål 6 och 7 med fantastiskt nytänkande 
design. Jonas Bohlin har varit härlig 
att jobba med, han tänker som en sann 
konstnär. När vi lämnade in planbe- 
skrivningen till kommunen gjorde han 
det i form av en vacker dikt, som målar 
historien om Äppelbyn, berättar Lisa 
Johansson, marknadschef på Knistad 
Herrgård.

Alla hus har utsikt mot golfbanan med 
vackra vidder runt omkring. Mitt i byn 
finns en samfällighet med äppelmusteri. 
Hundratals äppelträd ska planteras runt 
omkring, därav namnet Äppelbyn.

– Äppelbyn ska vara ett comfort living 

av en annan sort än vi svenskar är vana 
vid. Vi står till tjänst med mycket – hus-
passning, hjälp att skotta och så vidare, 
säger Lisa. 

Man har ett gediget samarbete med 
herrgården. Alla boende i Äppelbyn har 
till exempel 25 procent rabatt på allt i 
herrgården, som boende och mat. 

En forngrav satte stopp
Resan har som sagt inte varit enkel. Pro-
jektet har stött på patrull fler gånger än 
Lisa kan minnas. 

– Vi skulle kunna skriva en bok om 
allt det här. Bland annat hittade vi en 
forngrav här, som försenade planerna. 
Strandskyddet åberopades på ett av  
banans vattenhinder och ”lantmäteri- 
gubbarna” som är vana att tänka fyrkan-
tigt hade problem att mäta ut cirkulära 
tomter. 

Äppelbyn är bara en del i Knistad 
Herrgårds framtidsvision. Målet? Att bli 

en av Sveriges fem bästa golfresorts. Ett 
av stegen dit är att skapa ett unikt spa. 

– Vi satsar väldigt mycket på golfen 
och har även stora visioner för ett spa. 
inom två till tre år ska spaet finnas här. 
Just nu tittar vi på förslag från alla de 
bästa. Och självklart ska de boende i 
Äppelbyn få rabatt även där, säger Lisa.

Vad tror ni är nyckeln till framgång för en 
golfresort?

– Den frågan utvärderar vi ofta. Man 
behöver veta vilka gästerna är och vad 
som får dem att trivas och njuta. Och sen 
helst överträffa det, säger Lisa.

Mellan sjätte och sjunde hålet på Knistad Herrgård ligger Äppelbyn 
– ett helt nytt bostadsområde med unika, cirkulära tomter och komplett service.

Äppelbyn ligger på 
Knistad utanför Skövde. 

Byn består av 20 arkitektritade 
hus, som just nu finns till 

försäljning. Som boende här 
erbjuds du service samt rabatt 

på Knistad Herrgård. 
Läs mer på appelbyn.se
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Wittsjö Golfklubb
Golfpaket från 899 kr

Bo på banan
Boka: info@wittsjogk.se
Tel: 0451- 226 35 
www.wittsjogk.se

Värdshuset Furuliden
Boka: info@furuliden.se
 Tel: 0451-221 94
www.furuliden.se  

G K

Wittsjö Golfklubb
Golfpaket från 899 kr

Bo på banan
Boka: info@wittsjogk.se
Tel: 0451- 226 35 
www.wittsjogk.se

Värdshuset Furuliden
Boka: info@furuliden.se
 Tel: 0451-221 94
www.furuliden.se  

G K

FöRENiNGEN GOLFJOURNALiSTERNA har  
sedan 1978 delat ut den prestigefyllda utmärk- 
elsen Årets Golfklubb. 

I år går priset till Sölvesborgs GK. Golfjour-
nalisterna beskriver att grunden för golfen här 
är en utmärkt 18-hålsbana i direkt kontakt med 
Sölvesborgsviken samt en niohålsbana, tränings-
möjligheter i form av bland annat en ny övnings-
green och äventyrsgolf. 

Delar av motiveringen:
Sölvesborgs GK har utvecklats till en multifunk-
tionell idrottsarena utan att man tappat fokus 
på golfen, och är en plats där såväl medlemmar 
som gäster kan umgås och njuta av allt som  
erbjuds. Målmedvetet arbete med alla delar samt 
ett fokus på medlemsnytta har kombinerats med 
engagemang för elitgolf med årligen återkom-
mande tävlingar, bland annat på undertouren till 
Ladies European Tour.

ÄNTLiGEN HÄNDER DET som många golfare 
väntat på. Golf godkänns som friskvårdsbidrag! 

De nya reglerna innebär att golf idag räknas 
som “motion eller friskvård av enklare slag”. 
Även att spela på pay and play-bana, trän-
ing på driving range och greenfee-spel är  

GOLFADMiNiSTRATöRERNAS Förening utser 
varje år Årets klubbchef.  2018 går den  pres-
tigefulla utnämningen till Stefan Leskinen på 
Lindesbergs GK.

– Vi anlitade Magnus Sunesson för att göra 
en kostnadseffektiv uppgradering av banan.  
Genomförandet av projektet gjordes i ett mycket 
nära samarbete med banpersonalen. Vi är otro-
ligt nöjda med resultatet. Mängder med träd har 
fällts, vilket skapat nya läckra vyer. Nya klipplinjer  
har främjat golfspelandet för olika kategorier 
spelare och bidrar också till effektivare skötsel 
av banan, säger Stefan.

Delar av motiveringen:
Att vara chef på en golfklubb kräver en utåtriktad 
allkonstnär. Under året som gått har golfklubben 
tagit fram och genomfört en gedigen 100 punkters  
förbättringsplan för golfbanan. Arbetet har gjort 
en redan trevlig bana ännu bättre. Klubben har 
haft över 5 000 övernattande gäster – majoriteten 
av dem har inte varit golfare. För fem år sedan 
stod medlemsintäkterna för cirka hälften av klub-
bens intäkter. Idag står de blott för en tredjedel. 
Årets klubbchef 2017 har gjort utmaningar till 
möjligheter.

Årets Golfklubb 2018
Sölvesborgs GK! 

Friskvårdsbidrag för golf

ÄNTLiGEN SATSAS DET på att fler tjejer ska 
börja spela golf.  Svenska golfförbundet 
knyter fler klubbar till projektet ”Visison 
50/50” och det startas olika nätverk och 
grupperingar .

Ett lysande exempel är Golf för tjejer – 
Tjejtouren. Där är alla välkomna oavsett 
ålder, klubbtillhörighet eller handicap. 

– För ett par år sedan föddes idén om 
att starta en amatörtour för golfande  
tjejer i Stockholmsområdet. Tanken var 
att fler tjejer skulle få möjlighet att prova 
olika spelformer, spela olika banor, träffa 
nya golfkompisar och tävla under lust- 
fyllda former. intresset bara växer, be-
rättar Susanne Graf, grundare av Golf för 
Tjejer – Tjejtouren.

i år startar Golf för tjejer ett eget Golf-
magasin, Purple Tee, proppat med för-
måner för medlemmarna. Golf för tjejer  
utökas till fler ställen i Sverige och dess-
utom är de exklusivt inbjudna att delta 
med ett svenskt lag på världens första 
världsomfattande amatörtävling för tjejer 
i Skottland. www.tjejtouren.se

Årets klubbchef: 
Stefan Leskinen 

klassat som friskvård. 
Du som har friskvårdsbidrag från din arbets-

givare kan därmed använda detta till olika form 
av golfspel och träning.

De nya reglerna började gälla 1 januari i år.

Tjejtouren
– Golf för tjejer 

Goda nyheter!  
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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 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

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.

Ljunghusens Golfklubb, hål 18.

Falsterbo Golfklubb. Falsterbo Golfklubb. Fo
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Ljunghusens Golfklubb.

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 relaxavdelningen, boka en 
massage och gör vistelsen till en oslagbar 
upplevelse. 

Näsets bästa golfhotell erbjuder en njut-
ningsfull och generös miljö för golf entusi-
aster, par och grupper. Här finns 29 rum, varav 
tre sviter, utomhuspool, fyra konferenslokaler 
och restaurang med 120 platser.

Här är det lätt att hålla med Carl von Linnés  
beskrivning av Falsterbonäset – härligast 
i världen!

Golfpaket på Hotell Gässlingen
Följande ingår:
–  En greenfee på Ljunghusens, Flommens eller  
 Falsterbo Golfbana
–  Fri tillgång till relaxavdelningen och utomhus- 
 poolen
–  3-rätters middag
–  Övernattning i dubbelrum inkl. frukostbuffé
Pris från 2 095 kr/natt/person.

Observera att ytterligare en kostnad tillkommer 
för Falsterbo Golfklubb.
Paketet är ej bokningsbart under perioden 
23/6-14/8 2018.
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 dit 
många återvänder

FLOMMENS GK ÄR EN GOLFBANA på klassisk 
linksmark. Den strandnära banan präglas av 
väder, vind och det naturliga vattensystem 
som heter Flommen. Banan är väl inpassad 
i sjösystemet med spännande konsekvenser 
för golfspelaren. Den präglas av vatten och 
vind. Det unika och naturskyddade våtmarks- 
området har skapat rikligt med naturliga 
vattenhinder. 

Flommens GK är en sann utmaning för 
varje golfare – du kan förlora din boll i vatten-
hinder 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 

Flommens GK

Flommens 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

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

Antal hål 27
Boende  ja, se Hotell Gässlingen  
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

Ljunghusens Golfklubb

SKÅNE SKÅNE

Ljunghusens GK
LJUNGHUSENS GK ÄR EN AV Sveriges äldsta 
golfklubbar. Klubben grundades 1932 och blev 
1965 först i Skandinavien med 27 hål. 

Banan är en av få äkta links i Sverige, 
byggd på ett underlag av sand från tiden 
när landskapet var havsbotten. Här är oftast 
spelbart året om tack vare den porösa och något för alla tillfällen – lunch, fika, högtider, 

konferens eller företagsgolf.

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.
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Flommens Golfklubb.

Ljunghusens Golfklubb.
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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

”Champagnehyllan” när solen värmer gött.

På HiNTON GOLF CLUB har man följt med i 
tiden och anpassat medlemskapen utifrån 
kunders beteendemönster. Från säsongen 
2018 kan man likt Spotify månadsbetala sin 
årsavgift genom att registrera ett eget konto 
på hemsidan. På så sätt känns inte avgiften 
lika tung som när det annars dimper ner en 
faktura i december eller januari.

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.

MyCKET CENTRALARE bana kan man inte  
hitta och du kan med enkelhet ta stads-
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. 

UNDER 2018 KOMMER Swedish Golf Tour på 
besök och spelar en av årets damtävlingar 
helgen den 16-17 juni.

– Det ska bli riktigt kul att se och höra 
vad tjejerna tycker om banan nu efter alla 
förbättringsåtgärder de senaste 2-3 åren, 
säger Johan Hinton.

Banan slingades om under 2016 så att man 
numera kommer förbi klubbhuset efter 9 hål 
och så blev det i ombyggnaden också ett par 
6-hål vilket är det enda i Skåne. 

innan eller efter rundan njuter du god 
mat i restaurangen eller på den nybyggda Rönnebäck

SKÅNE

Sofiedal

Kvarnby 

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

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

SKÅNE
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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 
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DET RåDER iNGEN TVEKAN om att ambitionen 
är på topp. De två banorna, som är ritade 
av Kyle Phillips – en av världens ledande 
golfbanearkitekter, är helt olika. Links har 
en stark prägel av Skottland och Lakes – med 
helt annan layout och ett annat gräs leder 
tankarna till Florida. Fast vi är i Skåne.

LAKES COURSE, där Europatourtävlingen 
Nordea Masters spelats 2014 och 2015, har en 
hel del vatten. Banan har en klassisk park-
karaktär, tolkad på svenskt vis. Här möter 
spelaren typiska grässorter, mindre greener, 
fler vattenhinder och stora bunkrar. Banan 
har byggts med de modernaste metoderna 
och helt i harmoni med naturen. Redan från 
öppningen har Lakes Course en tidlös känsla 
som kräver sin spelare.

Du spelar med klubbhuset i ryggen och 
blickar bort mot Baras vidsträckta fält. Den 
stora, specialbyggda sjön kantar flera av 
hålen och under rundan möter du både 
greener i kanten och halvt ute i sjön.

LiNKS COURSE är en klassiskt tidlös golfbana 
skapad i samklang med naturen. Banan har 
de typiska linksdragen med stora, vidsträckta 
greener och många, små djupa bunkrar med 

I blickfånget rakt fram ståtar det magnifika klubbhuset. Det här är en av de 
häftigaste golfanläggningarna i norra Europa; PGA Sweden National i Bara, 
halvannan mil öster om Malmö. Helt klart en annorlunda anläggning!

branta kanter. Greenerna är byggda på en 
bädd av sand och onduleras för att efterlikna 
äkta, skotska links (sanddyner). Från hela 
Links Course har du utsikt över det vackra, 
rödteglade klubbhuset, och vid klart väder 
ser du ända till Malmös Turning Torso.

Banans nivåskillnad på över 20 meter ger 
en utmanande och spännande golfupplev-
else och för att undvika naturbäcken som 
rinner längs med sju av banans hål krävs 
extra koncentration. Enligt tradition är en 
linksbana utan träd, men på PGA:s bana 
finns faktiskt ett.

PGA Sweden National erbjuder också en av 
Europas mest moderna träningsanläggningar 
med två studios och den senaste tekniken. 
En studio för en optimal utprovning av  
klubbor och en med möjlighet att analysera 
din sving ner till minsta detalj.

HELA ANLÄGGNiNGEN – alla tre banor (inklu-
sive korthålsbanan), träningsanläggningen 
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

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”. Gamla Banan är den mer 
utmanande mästerskapsbanan, medan Kungs-
banan är mer snabbspelad och för alla spe-
larkategorier den mer tilltalande banan. Båda 
banorna har samma höga kvalitet och finish.

Kungsbanan utgör, med sin kuperade ban-
sträckning, en enastående naturupplevelse. 
Gamla Banan har under flera tourtävlingar 
varit omtyckt av toppgolfare från hela världen 
och med sina sex tees är den ett val som du 
som spelare kan göra för att få din rond till 
den utmaning du vill ha.

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 

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.

möjligheter att utveckla din golf.
Gamla Banan har varit en utmaning för 

många kända spelare, då det arrangerats 
många stortävlingar här. 

På Gamla banan har det spelats Europa-
tour, Challengetour, Ping Junior Solheim 
Cup, Annika invitational, Nordea Tour- 
finaler, VM- och EM-tävlingar.

Med några steg bakåt i tiden kan man  
konstatera 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 modern-
aste golfanläggningar hade börjat. 

i KLUBBHUSET – en fin gammal gråstens- 
byggnad – 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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öRESUND GOLF är en trevlig och öppen, 
modern parkbana nära havet. Banan slingrar 
sig fram mellan böljande kullar, vatten och 
trädridåer. Det är en ganska kort men teknisk 
bana, SGF 18 hål.  På öresund Golf finns något 
som kan tilltala alla golfare – både lite trixiga 
hål och naturligtvis hål 13, en kopia av TC 
Sawgrass 17:e hål. Spännande! 

GLUMSLöV GOLF är en unik pay and play-
bana med 18 par-3-hål, som utmanar även 
den bäste golfaren.  Längden på hålen varierar 
mellan 90 och 210 meter. Banan är väldigt upp- 
skattad av spelare i alla åldrar och alla typer av  
spelare, nybörjare som erfaren. 9 hål SGF-bana, 
par 36 är en parkbana som är tekniskt krävande. 
Här finns flera spännande passager att ta sig 
igenom, där även vinden kan påverka spelet. 

Sedan 2018 har golfanläggningarna 
Glumslöv Golf och Öresund Golf gått 
samman och erbjuder nu totalt 45 hål. 
Golfbanorna ligger norr och söder om 
Landskrona, lätt tillgängliga från E6:an. 
Här kan du njuta av att spela båda 
banorna, men betalar bara en greenfee.

HG Golf 
– när två blir en

Antal hål  18 hål par 71
Boende   ja, B&B finns 
  i närheten
Husbilsparkering    ja, med el och 
  toalett
Restaurang ja, med uteservering och 
  fulla rättigheter
Kiosk  ja, i restaurangen
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja

0418-45 54 55
info@hggolf.se
www.oresundsgk.se

Öresund Golf
Antal hål   18 par 54, 
    9 par 36
Boende   ja, B&B finns 
    i närheten samt   
    Örenäs Slott
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja
Kiosk   ja
Golfbilar   ja
Golfvagnar  ja
Golfshop   ja, begränsat utbud

0418-730 03
info@hggolf.se
www.glumslovgolf.se

Glumslöv Golf

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. 

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, 250 kronor för seniorer 
och 100 kronor för juniorer.

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

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

Örestads Golfklubb

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

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

SKÅNE
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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 stod 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 17 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 24 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

SKÅNESKÅNE

BANAN LiGGER i DET otroligt vackra natur-
reservatet, Kungsmarken, som även upptagits 
som ett Natura 2000-område, det vill säga 
ingår i ett nätverk av skyddade områden 
inom EU. Redan 1974 klassades Kungsmarken 
som ett naturreservat medan EU satte sin 
bevarandestatus på området först 2004. Så 
att marken och naturen på Kungsmarken är 
unik råder det inget tvivel om.  

Detta har i sin tur lett till banans numera 
starkaste kännetecken, nämligen de otro-
ligt tuffa ruffarna. Ruffen som kanske gjort 
banan mest känd (ökänd) får inte klippas före 
den första juli årligen, vilket gett banan ett 
rykte om att vara ytterst svårspelad under 
sommarperioden. Golfronden blir därför en 

Lunds Akademiska Golfklubb har verkligen speciella förutsättningar. Efter att 
banans område klassats som naturreservat och sedan även skyddats av EU är 
villkoren för skötseln något utöver det vanliga. Vilket har skapat en helt unik 
golfupplevelse för denna klassiska anläggning! 

LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB  
– golf och natur i samspel sedan 1936 

kombination av obeskrivlig naturupplevelse 
och stundtals mycket strategisk golf med 
kanske Sveriges svåraste avslutningshål (16, 
17 och 18).

Förutom själva banan har klubben ett  
mycket modernt och stort klubbhus med  
välsorterad golfshop, inomhushall, kon- 
ferensdel, klubbrum och restaurang.

2016 invigdes Golfstudio Holger Crafoord, 
en sprillans ny studio på hela 80 kvadratmeter 
med all tänkbar tekniskutrustning för modern  
golfundervisning. 

Restaurangen, kallad Schéeles at Kungs-
marken, serverar som enda golfkrog i Sverige 
en hamburgare som är gjord på det fantastiska 
och prisbelönta köttet Wirum Jersey Beef.  

Missa inte!
Tuffa ruffar och en av Sveriges 
svåraste avslutningar, hål 16-18. 
Även enda golfkrogen som serverar 
Wirumburgare!

Antal hål 18 hål, samt korthålsbana
Husbilsparkering  ja, 4 st platser med el
Restaurang ja, Schéeles at Kungsmarken 
 som drivs av en OS-medaljör
Kiosk ja, i anslutning till klubbhuset  
 passage efter hål 9
Golfbilar ja, 6 st som bokas via shopen
Golfvagnar ja, hyrs via shopen
Golfshop ja, Golfstore-ansluten
Studio ja, Golfstudio Holger Crafoord,  
 invigd 2016

046-990 05
info@lagk.se
www.lagk.se

Lunds Akademiska Golfklubb
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SKÅNE SKÅNE

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

Banan ligger på ett område med 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 natursköna Björka, strax väster om Sjöbo väntar en oförglömlig golfupplevelse. Sjöbo 
ligger i hjärtat av Skåne, 30 minuter från Malmö och 60 minuter 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

I omedelbar anslutning till Tomelilla, vid inkörsporten till vackra Österlen, ligger Tomelilla GK –  en komplett 
golfanläggning. Under 2018 öppnar klubben Sveriges första korthålsbana som är ritad och byggd för att kunna 
spela golf, footgolf och golfäventyret. 

Tomelilla Golf – utmanande bana med fantastiska vyer

OMRåDET ÄR ENASTåENDE vackert och från de högst belägna punkterna, där även klubb-
huset ligger, är utsikten magnifik. Från klubbhuset kan du följa spelet på banans alla 18 hål. 

Banan byggdes 1986 och har sedan 2010 genomgått en hel del förändringar. Bland an-
nat har den fått nya damtees som förenklat banan, vilket blivit en succé. Banan har också 
kortats och är roligare även från gul tee. För den långtslående och låghandikapparen finns 
fortfarande möjligheten att spela en längre variant av gul tee. Räcker inte det finns en riktig 
utmaning i svart tee som mäter cirka 6 400 meter! 

På anläggningens hotell bor du lyxigt och bekvämt endast 35 meter från första tee. Här kan 
du boka ett golfpaket och njuta av en utmanande golfbana, bekvämt boende och högklassig mat.

Tomelilla Golfklubb

Missa inte!
Njut av den underbara utsikten 
från klubbhus och restaurang där 
du kan följa spelet på banans alla hål!

Antal hål 18 hål, korthålsbana 9 hål   
 golf, footgolf, golfäventyret
Boende  ja, på banan, hotell 32 bäddar
Husbilsparkering    ja
Restaurang ja
Bastu ja
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja
Golfshop ja, välsorterad
Studio ja, Trackman studio/simulator

0417-194 30
tomelillagolf.se
info@tomelillagolf.se

HÄR HAR DU EN riktig golfpärla mitt i Skåne, 
endast 25 minuter från Malmö. 

Golfbanan är byggd på Romeleåsens 
sluttningar och utmanar elitspelaren såväl 
som motionsspelaren. 

Den kuperade och höglänta terrängen 
bjuder från vissa av utslags- eller greenom-
rådena på en betagande utsikt. Från greenen 
på 6:ans hål ser du vid klar sikt långt ner 

Romeleåsens Golfklubb har en av Skånes vackraste golfbanor med fantastiska 
greener i underbar skogsmiljö. Hål 8 har vunnit pris som ett av Sveriges 
100 bästa hål. I år firar klubben 50 år!

Romeleåsens GK   
– firar 50-årsjubileum 

mot österlen.
Klubben har ett genuint klubbhus med 

en välsorterad golfshop, customfitting för 
Titleist, Ping, Wilson och Cobra. 

Restaurangen Romele Kro serverar lunch-
buffé dagligen och har fullständiga rättigheter 
och även à la carte. 

Ta dig tid att spela golf i underbar ku-
perad miljö. 

Missa inte! 
Hål 8 har vunnit pris som ett av 
Sveriges 100 bästa hål.
I år firar klubben 50 år!

Antal hål 18 + 6 korthål, samt övnings- 
 område för egna bollar
Boende  ja, golfpaket kan bokas, samt  
 camping vid hål 9, vackert   
 beläget i skogen
Husbilsparkering  ja, vid campingen
Restaurang ja, Romele Kro, en klassisk 
 golfrestaurang
Kiosk ja, i anslutning till klubbhuset 
Golfbilar ja, 13
Golfvagnar ja, elvagnar och golfvagnar
Golfshop ja, med Custom Fitting (Titleist,  
 Wilson, Cobra & Ping) 

046-820 14 Klubben
046-821 11 Romele Kro
info@ragk.se
www.ragk.se 

 

Romeleåsens Golfklubb
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Sedan 1924 har det funnits en golfbana i Åhus, men den har nog aldrig varit så 
fin som idag. Åhus Östra är nu i toppklass och rankas till den sjunde bästa banan 
i Sverige av Golf Digest 2017. 

Åhus – inte bara vodka …

åHUS öSTRA BANAN har gjorts om, samtidigt 
som man har varit mån om att behålla dess 
unika karaktär. Nu finns här nya greener och 
torvade kanter i alla bunkrar. 
Man har byggt ett helt nytt bevattningssystem 
och fantastiska dammar i trä och betong i 
olika nivåer, så att vattnet porlar vackert ner 
för trätrapporna.  

Den andra banan – åhus Västra – är bara 12 
år gammal men redan en beprövad mäster-
skapsbana. När du slår ut på 18:e hålet siktar 
du på kyrktornet i byn. Banorna ligger näm-
ligen mitt i åhus.

Förutom den höga kvaliteten på banorna 
är tillgänglighet nyckelordet när det gäller 
golf på Kristianstads Golfklubb. 

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

Missa inte!
Åhus Östra är rankad den 
sjunde bästa banan 
i Sverige av Golf Digest 2017.

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

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

Kristianstads Golfklubb

SKÅNESKÅNESKÅNE

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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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 de 
senaste tre åren. 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, 2016 och 2017.

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

Vasatorps 
Golfklubb 
– Sveriges bästa bana tre år i rad

Bo vid banan på 
Hjortsby Torp – 
Country Living 
& Golf 
– spela på Vasatorp
MED UTSiKT öVER Vasatorps GK och gång-
avstånd till klubbhuset, är Hjortsby Torp – 
Country Living & Golf en perfekt utgångspunkt 
för din golfresa. Här erbjuds högkvalitativt 
boende med självhushåll och personlig ser-
vice. Hjortsby Torp är hemtrevlig plats där 
du kan njuta av närheten till golf, men även 
naturen, staden och havet.

Hjortsby Torp består av flera hus som 
ligger i närheten av varandra. i den mysiga 
skånelängan med halmtak finns  Längan och 
Loftet, för fyra personer. Stallet som ligger 
precis intill, är omsorgsfullt ombyggt från 
dåtid till nutid och har plats för två personer. 
Det finns även nybyggda skånelängor med 
boendena Logen, Ladan och Stugan, som alla 
är sexpersonsboenden. 

Tillsammans med Vasatorps GK, en av 
landets ledande golfklubbar med två 18-, och  
två 9-hålsbanor och fantastiska övnings-
områden, erbjuds en helhetsupplevelse med 
golf, god mat och boende vid banan. 

Erbjudande Golfpaket
Golfpaket med boende och greenfee i delat 
dubbelrum med självhushåll*. 
Kontakta boendet förslag på olika golfpaket.
Pris från 995 kronor per person/natt, del i dubbelrum. 
*Erbjudandet gäller i mån av plats och enligt 2018 års priser.

0708-168 587 
info@hjortsbytorp.se 
www.hjortsbytorp.se 

Hjortsby Torp – Country Living & Golf

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 Hjortsby   
  Torp
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

Sweden's
Best Golf Course

Sweden's
Best Golf Course

SKÅNESKÅNE

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

Antal hål 18, samt 6-håls korthålsbana
Boende  ja, se Scandic och 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. Banarbetarna 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 825 kronor/person
Pris fre-söndag 975 kronor/person

042-733 37
info@soderasensgk.se

Bo på 
Söderåsens GK!
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SKÅNE

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.

BJÄREHALVÖN 
MED GOLF OCH HAV

Båstad Golfklubb.

Visste du att!
Efter klockan 14.00 är greenfeen 
400 kronor alla dagar.

Antal hål 18 + 6
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

042-220182
info@rya.nu
www.rya.nu

Rya Golfklubb 
“Among the finest par fours in continental Europe”

RYA GOLFKLUBB – seaside golf sedan1934 

åRET ÄR 1953 och orden är Bobby Locke’s, 
världens dåtida hetaste golfare. året innan 
vann han ett av sina fyra British Open. Han 
har just spelat Rya och uttalar sig om tredje 
hålet som sträcker sig utmed sandstranden. 

Det finns fler hål att minnas. Rafael Sund-
blom, Nordens första ”moderna” banarkitekt, 
betydde mycket för Ryas utveckling. Ryas 
sextonde hål är ett typisk Sundblomskt par 
3-hål med utsikt över öresund med Ven i söder, 
Danmark mot väster och Helsingborg i norr. 
Rafaels första budord var att en bana ska vara 
tilltalande för ögat. Sedan ett par år tillbaka 
är banarkitekten Johan Benestam involverad 

i att förstärka seasidekänslan och göra banan 
ännu roligare att spela. Numera finns också 
6-håls banan Rya East som består av två par 
4-hål och fyra par 3-hål. 

Rya har stått värd för flertalet tävlingar 
med startfält av hög rang, bland andra Martini 
Cup. Sedan 1970 har Omegaslaget spelats på 
Rya. Kända namn så som bland andra Henrik 
Stenson och Peter Hanson har spelat denna 
tidiga foursometävling på Old Course. 

Vid sidan av golfen finns Restaurang Rya, 
golfkrogen som ligger vackert belägen cirka 
40 meter från strandkanten. Här bjuds det på 
vällagad mat i en unik miljö.  

SKÅNE

Visste du att!
S:t Arild Golfklubb rankas årligen 
som en av de bästa banorna i 
Sverige 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.

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

Båstad GK

Missa inte!
Gamla Banan på Båstad GK är 
Sveriges näst äldsta 18-hålsbana 
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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Välkomna till Båstad Greenside!
Med vidsträckt utsikt över Bjärehalvöns böljande landskap och Laholmsbukten uppförs 

nu ett stilrent boende i New England stil. Precis bredvid anrika Båstad Golfklubb.

8 friköpa bostäder á 117 kvm om 5 rum och kök. Ligger vid hål 1 på 
nya banan på Båstad golfklubb Pool och padelbana på området

www.bastadgreenside.se

KONTAKTA NADJAFI & KRISTENSEN 
TEL 0431-37 10 39   NKFAST.SE 

SKÅNE
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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!
I den engelska telefonkiosken på 
hål 18 kan du enkelt beställa
något gott att äta eller svalkande 
att dricka efter rundan.
Serverat och klart när du kommer in!

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, 16
Golfvagnar ja, 80
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”. 

Med golfbanor i toppklass satsar Bjärehalvön på att bli 
Nordens bästa golfdestination. Här kan du svinga klubban på 

några av landets vackraste golfbanor, alla av skiftande karaktär. 
Det mesta av det bästa får du med våra golfpaket på Torekov 

Hotell, Hotel Riviera Strand och Hotel Skansen. 

Destination Bjärehalvön

GOLFPAKET
Från 1 545 kr/person

Boka på hotelrivierastrand.se

• En övernattning i dubbelrum   
   med frukostbuffé
• En tvårätters meny
• En greenfee på någon av    
   Bjärehalvöns golfbanor
• Entré till pool och gym

SKÖNA GOLF
Från 1 795 kr/person

Boka på torekovhotell.se

• En övernattning i dubbelrum   
   med frukostbuffé
• En trerätters meny
• En greenfee på någon av    
   Bjärehalvöns golfbanor
• SPA med bastu, varma bad  
   och japanska utomhuspooler

GOLFPAKET
Från 1 895 kr/person

Boka på hotelskansen.se

• En övernattning i dubbelrum   
   med frukostbuffé
• En trerätters meny
• En greenfee på Båstad GK  
   eller Bjäre GK
• Tillgång Spa & Kallbadhus     
   gäller endast mån-tors.

ALLT FÖR GOLFENTUSIASTEN
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Om du söker en klassisk golfupplevelse i modern tappning, som tar dig 
bort från vardagen till en välkommande och vacker miljö, missa då inte 
ett besök på Laholms GK.

Laholms Golfklubb 
– två klassiska parkbanor i södra Halland 

LAHOLMS GOLFKLUBB HAR två banor, Val-
len och Stegan. 18-hålsbanan Vallen, är en 
klassisk parkbana vackert inbäddad i löv-
skog runt Smedjeån som slingrar sig genom 
banan. 9-hålsbanan Stegan gränsar vackert 
till Stegasjön. Den påminner om Vallen med 
sin parkkaraktär men är något mer kuperad  
och har vatten i spel vid åtta av de ondulerade 
greenerna, vilket gör den till en utmaning 
för såväl elitspelare som medelgolfare. 

Utöver två mycket bra banor i toppskick 

har Laholms GK en av Sveriges största on 
course-shopar, ett komplett 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 
erbjuder god husmanskost eller en härlig 
macka. 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

HALLANDHALLAND

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. 2015 stod Norra 
banan värd för European Amatuer Team 
Championship och 2017 var det dags för 
Annika invitational. 2018 spels SM för H50 
på Södra banan. Därmed fortsätter klubben 
sin tradition med stora mästerskap.

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 

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.

stort lyft för banorna. 2011 och 2015 genom-
fördes Europamästerskapen för amatörer på 
Norra banan, som prisades av spelare såväl 
som ledare för dess fina naturupplevelse 
och utmanande karaktär.

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 medlemskap med ungefär 
2 300 personer registrerade. Den förväntade 
kötiden är cirka 12-15 år och påvisar Halmstad 
Golfklubbs starka attraktionskraft. 

Här finns också en stor juniorverksamhet 
med över 320 ungdomar 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.

Visste du att!
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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NÄR DU KOMMER TiLL Haverdals Golfklubb 
möts du av en atmosfär som gör att du  
känner dig som hemma. Personalen möter dig 
med ett leende och ser till att du får all hjälp 
du behöver innan du startar din golfrunda. 

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.

Här finns utmärkta träningsmöjligheter 
med stor range, korthålsbana, djungelbana 

Förmodligen Sveriges mest välkomnande golfklubb.

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
och ett övningsområde för egna bollar.

Oberoende om du är nybörjare eller elit-
spelare hjälper tränarstaben dig att utvecklas 
som golfare. Tränare är Kristian Söderström 
Malmborg, Cecilia Leijon-Fröjd och Anders 
israelsson och dom kompletterar varandra 
på ett fantastiskt sätt.

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.

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 
driving range 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. 

Under 2018 har klubben också byggt ny 
studio och range med möjlighet till träning 
året runt.

Du kan också besöka den välutrustade 
shopen på anläggningen för köp av det senaste 
inom utrustning. 

Med bara fem kilometer till Falkenbergs 
centrum eller Skrea Strand är det lätt att ta 
sig till banan från det boende du väljer. De 
hotell klubben samarbetar med hittar du på 
Falkenbergs Golfklubbs hemsida. Här kan du 
boka både boende och golftid. Ska du endast 
boka tid kan du göra detta genom att ringa 

klubben eller boka direkt via Min golf, 21 
dagar före speldagen.

Klubben kan också  erbjuda lösningar för 
företagsevent.

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,  
  under ronden finns även ett 
  ”halfway-house”
Kiosk  ja 
Golfbilar  ja, 8
Golfvagnar ja, cirka 30
Golfshop  ja
Studio   ja

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

Falkenbergs Golfklubb  

HALLAND HALLAND

Hamngatan 27  
HAMNGATAN 27 ÄR ett helrenoverat Q-märkt 
sjömagasin med centralt läge. 

Här bor du 600 meter från Rådhustorget,  
2 kilometer från Skrea strand och 1,5 kilometer 
från Vallarna. 

Rummen är smakfullt och unikt inredda, 
de flesta med utsikt över Ätran. 

i hotellets fina trädgård njuter du av fru-
kosten och lugnet. Fritt WiFi och parkering. 

Hamngatan 27 kan även stoltsera med 
att White Guide har nominerat Falkenberg i 
kategorin “årets värt en resa”.   

0346-877 67
hotel@hamngatan27.se
www.hamngatan27.se
 

Hamngatan 27



5958

götEborggötEborg

Kungsbacka gk
– park, seaside och skog

Best Western Hotell Halland

Best Western
Hotell Halland

Golfpaket per person:
1 övernattning & 1 greenfee 1 350 kronor.
1 övernattning & 2 greenfee 1 950 kronor.
2 övernattningar & 3 greenfee 3 300 kronor

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 kan erbjuda golfpaket 
som kan bokas en eller flera nätter och med 
en eller flera greenfee inkluderat.

Golfpaketen skräddarsys utifrån längd på 
vistelse, val av banor och antal rundor.

i golfpaketet ingår alltid en härlig frukost- 
buffé, fri Wifi, tillgång till bastu och fri  
parkering, i mån av plats, utanför hotellet.

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

Bokar du golfpaket på Hotell Halland har 
du förutom suverän golf även tillgång till 
shopping i världsklass.

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 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  
Jacobson, 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 driving range 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 
Sveriges bästa golfrestauranger.

Kungsbacka GK är variationen du aldrig 
tröttnar på!

Kungsbacka GK erbjuder dig en förstklassig upplevelse där du får känna 
på allt från lummig skogs- och parkbana till vindpinad seaside. En njutbar 
golfbana med variation du aldrig tröttnar på!

HiLLS KARAKTERiSERAS AV breda, böljande 
fairways och väl placerade bunkrar, ofta med 
flera sätt att spela in mot greenområdena. 
Den 16-19 augusti står klubben för första 
gången som värdbana för Europatour-
tävlingen Nordea Masters. 

Golfbanan som ligger vackert i en avskild 
dal gränsande till Sandsjöbacka naturreservat 
nära Göteborgs centrum, ger dig en golf-
upplevelse att minnas. 

Banan är ursprungligen en skapelse av de 
erkända arkitekterna Arthur Hills och Steve 
Forrest. Delägaren och proffsgolfaren Johan 
Edfors har med varsam hand förädlat, och 
nyskapat, banans 18 hål sedan  nyinvigningen  
i juni 2014.

Vackert belägen strax utanför Göteborg ligger Hills Golf & Sports Club. 
Banan, som sedan många år rankas som en av Sveriges bästa, bjuder på 
en golf- och naturupplevelse av högsta klass. 

Hills har fått beröm, dels för sin avancerade 
och nytänkande bandesign, dels för detalj-
arbetet. Många som spelar Hills säger att ”ju 
mer du vågar, desto större blir belöningen”,  
andra kallar det för ”risk and reward”.

Beroende på vilken tee du väljer att spela 
ifrån, upplevs banan som omväxlande och att 
den presenterar sig i väldigt olika skepnader 
med olika utmaningar.

Hills har Sveriges största golfbilspark med 
total 60 bilar. Klubben har också en mycket 
omtyckt restaurang som är öppen året om. 

Ett etablerat samarbete med Elite Plaza 
Hotel och Elite Park Avenue Hotel erbjuder 
ett förmånligt hotellpaket inklusive spel 
på klubben.

Hills Golf & 
Sports Club
– Sveriges bästa golfupplevelse?

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

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

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

Instagram #hillsgolf
Facebook Hills Golf

Hills Golf & Sports Club
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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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BO På HOTELLET med vacker natur och golf 
direkt utanför dörren. Njut av vällagad mat. 
Rekreation, friskvård och aktiviteter för hela 
familjen. öijared är en plats att samla kraft på.

Klubbhuset som är ritat av Gert Wingårdh 
är unikt i sin karaktär och på det gräsklädda 
taket finner du första tee på Parkbanan. 

Parkbanan är en fantastiskt vacker bana 
med fin utsikt över sjön Mjörn. Den ger dig 
en härlig naturupplevelse och utmanar alla 
golfspelare oavsett hcp. 

Parkbanan är en pay and play-bana, invigd 
1987 och ombyggd 2000. 

Gamla Banan invigdes 1960 och renoverades 
2009 med ny design av Pierre Fulke. Den har 
en läcker layout, fantastiska greenområden 
och snabba, fina krypvensgreener som är 
ordentligt ondulerade på de flesta hål. 

Nya Banan invigdes 1970 och är en tradi-
tionell svensk golfbana i form av en öppen 
skogs- och parkbana med stor variation, där 

Öijared Resort – en egen värld
I en naturskön miljö omgiven av skog och sjö ligger Öijared, endast 30 kilometer nordost 
om Göteborg. Sveriges största golfanläggning med tre 18-hålsbanor och en korthålsbana. 

varje hål har sitt eget rum. Banan får betraktas 
som medellång och medelsvår. Hålen vid sjön 
bjuder på de vackraste vyerna.

öiJAREDS HOTELL erbjuder 34 rum och upp 
till 200 bäddar. Alla rum har två sovrum. Ett 
med dubbelsäng och ett med två platsbyggda  
våningssängar. Du som gäst kan tack vare 
denna flexibilitet påverka priset på ditt golf-
paket. övernatta med din käresta och ni får ett 
generöst dubbelrum. För dig som brukar resa 
med tjej- eller killgänget och har umgänge i 
fokus, bo fyra eller sex personer i varje rum 
och få ett mycket prisvärt paket.

På öijared finns Nordens största och mest 
högteknologiska golfstudio och PGA-utbildade 
golfinstruktörer finns redo att hjälpa dig med 
att utveckla din golf. 

På anläggningen finns även konferens-
möjligheter och en restaurang med utsikt 
över de vidsträckta golfbanorna.

Öijared Resort

Missa inte!
Utöver golf, erbjuder Öijared 
motionsspår där du kan cykla 
mountainbike, jogga eller promenera. 
Avsluta dagen med en avkopplande stund i relax-
avdelningen, som har både pool och bastu.

Antal hål 63, tre 18-hålsbanor och en  
 9-hålsbana
Boende ja
Husbilsparkering ja
Pool och bastu ja
Gym ja
Restaurang ja
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Golfstudio ja

0302-373 00
www.oijared.se
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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 1 700 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.

BANAN RiTADES ursprungligen av Peter  
Nordwall, 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. Lay-
outen 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.

Stenungsund GK

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, 

Tjörns GK
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 Väster-
havet ger möjligheter till en lång golf- 
säsong. Under tidig vår och sen höst har 

Orust GKDe 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.

Orust Golfklubb.

Stenungsund 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 

inbjuder till rundor med lagom utmaning 
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 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 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 GolfklubbMissa 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 boHUSLÄN
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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, nyrenoverade rum i   
  klubbhuset samt golfpaket 
  i  samarbete med Gullmars- 
  strand 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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18-HåLSBANAN På HOLMA är över hela 
spelfältet sådd med rödsvingel. Gräset ger 
en härlig känsla av att man spelar en bana i 
Skottland eller irland men på Bohuslänsk mark.

Som längst kan banan spelas på 6 351  
meter och konditionen på fairways och greener  
kommer att ge en möjlighet att kontrollera 
bollen som du önskar.

Klubben sätter stor vikt vid att bevara 
det gamla och traditionsenliga kring golfens 
historia, därför har får och lamm ruffen som 
betesmark under sommaren.

Lysekil Holma Golfklubb ligger i närheten 

I Bohuslän och vackra Holma erbjuds en genuin golfupplevelse. Lysekil 
Holma Golfklubb ligger i närheten av Gullmarsfjorden och utmärker sig 
med sin fina natur och närheten till havet. Här kan du spela golf och bada 
på samma plats. 

av Gullmarsfjorden och utmärker sig med sin 
fina natur och närheten till havet. Här kan du 
spela golf och bada på samma plats.

Utöver att spela golf på Holma finns också 
möjligheten att bo på klubbens nyrenoverade 
B&B med bekväma Carpe Diem-sängar och 
kort avstånd till första och 10:e tee.

Är du intresserad av golfspel i kombina-
tion med boende erbjuds golfpaket som har 
utformats med olika servicenivåer.

i receptionen serveras en frukostbuffé och 
under dagen går det att få matiga mackor 
med smaker från Bohuslän.

Lysekil Holma GK – en genuin golfupplevelse

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

Antal hål 18, samt fullängd driving range
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. På Sotenäs finns också en härlig 
restaurang, en bar och  tillgång till bastu och 

Golf på Sotenäset 
– så mycket mer än en golfupplevelse
Sotenäs GK ligger drygt två timmar längs E6 söderut från Oslo 
och en timma norr om Göteborg.

utegym. Här finns även Teslas Destinations-
laddare och elladdning för andra fordon. 

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.

Vill man hellre stanna kvar i omgivningarna 
finns det gott om fina promenadleder.

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 kronor per person i dubbelrum!

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

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

boHUSLÄN

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 
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!

Utmed Anråsälvens mynning breder 
Fjällbackas vackra golfbana ut sig. 

Fjällbacka GK 
– Bohusläns bästa golfupplevelse

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

Havsnära 
golfpaket på 
Stora Hotellet 
Bryggan
ViD BRyGGKANTEN i det pittoreska fiske-
samhället Fjällbacka ligger boutiquehotellet 
Stora Hotellet Bryggan.

Efter golfrundan väntar en 3-rätters middag 
vid havskanten på Stora Hotellet Bryggan.

Finns det tid över kan vi varmt rekommen-
dera att strosa runt i det pittoreska samhället, 
besöka butiker och gallerier eller ge dig ut 
på äventyr till havs.

Ni övernattar i Bryggans sköna rum i  
klassisk Newportstil eller i Stora Hotellets 
unika rum i Storytelling-stil. På morgonen 
serveras frukostbuffé med havsutsikt.

i närområdet finns fyra golfbanor; Fjäll-
backa GK, Mjölkeröds GK, Sotenäs GK samt 
Torreby GK. Stora Hotellet Bryggan ligger 
cirka 15 mil norr om Göteborg. 

Golfpaket
Förbokad greenfee, 3-rätters middag, övernattning 
samt frukostbuffé.
Pris från 1 995 kronor per person och natt på weekends.

Grupper kan boka golfpaket även på vardagar.  

Stora Hotellet Bryggan
0525-76 50 20
reception@storahotelletbryggan.se

Stora Hotellet Bryggan
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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

STRöMSTAD SPA & RESORT ligger endast 100 meter från Strömstad 
Golfbana. En härlig, cool resort som kan erbjuda det bästa av 
Bohuslän. 

Kombinera golfspel med avkopplande spa, fantastisk mat och 
miljö. Unna dig en behandling efter en intensiv golfdag och njut av 
uteterassen, endast 10 meter från havskanten. Du får hjälp att boka 
dina golftider i samband med att du bokar ditt paket och vid entrén 
står golfbilar som du enkelt kan hyra. 

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 
  Strömstad Spa & Resort
Husbilsparkering   ja
Restaurang ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar ja
Golfshop  ja

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

Strömstad Golfklubb

 Tips! 

Kombinera ditt golfpaket med en tur ut till Kosteröarna – upplev en 
fantastisk miljö! 

Hotellet erbjuder ett flertal golfpaket. 
För mer information besök
www.stromstadspa.se eller ring 0526-30 300.

Strömstad Spa & Resort

Strömstad Spa & Resort 

boHUSLÄN DALSLAND

GOLFBANAN HAR 18 HåL och är en kombina-
tion av park- och skogsbana med inslag av 
vatten.

Redan på hål 1 startar utmaningen och 
en härlig runda i underbar Dalslands natur.  
När du spelat de första nio hålen passerar 
du klubbhuset och tar sikte på 10:ans tee. Nu 
väntar nio hål som tar dig runt och på flera 
av hålen i direkt kontakt med Forsbackasjön. 
Banan passar både låg- och hög handicapare.

Efter rundan besöker du golfrestaurangen 
som finns i en herrgårdsbyggnad med anor 
från 1800-talets mitt.  Dess uteservering bjuder 
på utsikt över Forsbackasjön och hål 18 men 
också flera andra hål. Och när solen går ned 
i väster är det ett perfekt sätt att avsluta en 
golfupplevelse.

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

Hotell Jägmästarflygeln ligger centralt på 
anläggningen med cirka 50 meter till första tee.                                  
i flygelbyggnaden med anor från 1700-talets 
mitt bor du modernt. Rummen är renoverade 
med varsam hand för att behålla de historiska 
vingslagen. Här erbjuds prisvärt boende på en 
trivsam anläggning. 

Missa inte heller Forsbacka GK:s golfvecka 
som är fylld med tävlingar för alla. En blandning 
av singel- och lagtävlingar. Golfveckan drar 
igång lördag vecka 28. 

Varför inte kombinera golf och musik i den 
vackra sommarstaden åmål. i början av juli hålls 
åmåls Blues festival med kända bluesartister 
från hela världen. Eller ett besök på åmåls-
travets 800 meters-bana som kör tävlingen 
”The right way” i augusti.

Missa inte!
Forsbacka är en topprankad
bana i Sverige. Underbar miljö, 
tillgänglighet och en golfutmaning 
väntar dig när du besöker ”Den 
dalsländska skönheten”.

Antal hål  18, en korthålsbana samt   
  6 hål fotbollsgolf
Boende ja, golfpaket och bo mitt   
  på golfbanan
Husbilsparkering ja
Restaurang ja
Golfbilar ja, 6
Fotbollsgolf ja, 6 hål
Kiosk ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja
 
0532-616 90
hotell@forsbackagk.se 
www.forsbackagk.se

Forsbacka Golfklubb

pa & Resort
trömstad
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vÄrmLAND

i VÄRMLÄNDSKA åRJÄNG, en gränsnära kom-
mun med en välutvecklad besöksnäring och 
fantastisk natur, hittar du årjängs golfbana. 
En bana som överraskar. 

– Många som kommer hit rankar oss väldigt 
högt, berättar klubbens ordförande örjan 
Gustavsson. Många uttrycker att de blivit 
överraskade, av just vilken fantastisk nivå vår 
bana ligger på. 

Den utmanande och kuperade banan är 
skapad av en av Sveriges mest framstående 
banarkitekter – Peter Nordwall. 

Han är en välmeriterad banarkitekt mest 
känd för sin kompetens att skapa banor med 

Årjängs Golfklubb är den lilla klubben med det stora hjärtat. Här överraskar 
en utmanande och unik bana som överträffar mångas förväntningar.
Gång på gång. 

Årjängs Golfklubb  
– från dold pärla till välkänd upplevelse

fokus på en ökad spelupplevelse. 
Besöksnäringen i årjäng är välutvecklad 

och klubben har knutit många fina samarbeten 
med lokala hotell och andra boenden, för att 
kunna erbjuda fina golfpaket. 

Klubben har också en golfhall med en 
simulator som gör det möjligt att träna golf 
året runt. 

– Vi arbetar varje dag med att vår gömda 
pärla inte längre ska vara en dold tillgång 
utan en bana som får den uppmärksamhet 
den förtjänar. Att den får skänka glädje till 
många fler, som den gör för oss, säger örjan 
Gustavsson.

Hitta hit!
Årjängs Golfklubb ligger efter 
E18, i Värmländska Årjäng, mitt 
emellan Oslo och Karlstad, cirka 
3 mil från norska gränsen.

Antal hål  18, en kuperad och 
  utmanande bana
Boende golfpaket och boende 
  i direkt anslutning till banan
Husbilsparkering ja
Restaurang ja, med uteservering
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja
Golfshop ja
 
0573-77 11 44
info@arjangsgk.se
www.arjangsgk.se

Årjäng Golfklubb

vÄrmLAND

DE TVå NiOHåLSSLiNGORNA har olika karak-
tär; de första nio är speltekniskt utmanande 
och om du lyckas hålla dig på fairway blir du 
belönad. Den andra niohålsslingan är öppnare 
och där kan du chansa litet mera. Banan är 
lätt att gå och det är nära mellan hålen, men 
om du är i behov av golfbil finns det att hyra. 

Kils GK erbjuder dig en komplett golfanlägg-
ning. Här kan du testa din sving på driving 
rangen, dina puttar på puttinggreenen, ditt 

Kils Golfklubb – klubben med hög trivselfaktor

närspel på övningsområdet, testa klubbor 
eller finslipa din golf med hjälp av vår pro i 
den nya studion. Klubbor, kläder och diverse 
golfprylar köper du i den välsorterade shopen, 
och är du hungrig erbjuds lunchbuffé i en av 
Sveriges bästa golfrestauranger.

Vill du stanna lite längre? övernatta då i 
en av klubbens två trevliga 4-bäddsstugor, 
som ligger mellan hål 1 och 10. Här bor du 
med självhushåll eller så kan du unna dig 

Kils golfbana, rankad som en av Värmlands bästa banor, är en naturskön skogs- och parkbana 
med 18 omväxlande hål, vackert belägen vid sjön Nedre Fryken. 

Missa inte!
Övernattning i stuga samt frukost, 
1 greenfee. Pris: 545 kr pers/natt
Greenfee dag 2, 300 kr/pers
Läs mer på hemsidan.

Antal hål 18
Boende  ja, stugor, förbokas
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, lunchrestaurang
Kiosk ja, självservering 
Toaletter ja, vid hål 6, 9, 14, 16
Golfbilar ja, förbeställs
Golfvagnar ja
Golfshop ja
Studio ja

0554-407 05
kansli@kilsgk.se
www.kilsgk.se

Kils Golfklubb 

Hitta hit!
Billeruds Golfklubb ligger endast 
10 minuter från Säffle och Grums 
samt 25 minuter från Karlstad, 
en naturskön golfbana mellan skog och sjö.

Antal hål 18
Boende  ja, golfpaket på klubben och  
 samarbete med flera hotell 
Husbilsparkering ja
Restaurang/Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0555-78 50 54
kansli@billerudsgk.se
www.billerudsgk.se

Billeruds Golfklubb

HÄR FiNNS 18 intressanta hål bland pampiga 
ekar och många stenmurar. Urgallring av skog 
och dungar har på de flesta hål gett banan 
en helt ny karaktär. De värmländska fåren 
gör spelupplevelsen unik, och hjälper till att 

BILLERUDS GOLFKLUBB – en naturskön golfbana
Värmlands näst äldsta golfbana är byggd på kulturmark runt Valnäs gård 
– vackert belägen vid Ekholmsjön och med medeltida anor.

hålla delar av banan inbjudande. Billeruds GK  
ligger mellan Säffle och Grums och nås lätt 
med bil, eller varför inte lägga till vid bryggan? 
På klubben kan du bo i stugor i direkt anslut-
ning till banan eller i trivsamma hotellrum. 

På restaurangen äter du gott och konferens-
rummet lockar med fantastiskt utsikt. idag 
är Billeruds GK en modern golfbana med en 
härlig sjökontakt som besöks av många fler 
än golfare tack vare den fantastiska miljön!

frukost och lunch i restaurangen. Det finns 
även husvagns- och husbilsparkering med el.
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Elite Stadshotellet

Karlstad GK
KARLSTAD GOLFKLUBB ÄR EN mötesplats att 
längta till. Här finns något för alla, ung som 
gammal, nybörjare som proffs. 

Här finns tre 9-hålsslingor som kombin-
eras till en 18-hålsbana med tidsbokning, en 
9-hålsbana med bollränna samt Solslingan 
som är en unik pay and play-bana med par 
3 över 9 hål. Alla slingor är av en klassisk  
skogs- och parkkaraktär i underbar natur och 
miljö. Ändå ligger Karlstad Golfklubb endast 
ett stenkast från centrum. 

Utöver banorna erbjuds här fantastiska 
övningsområden i olika slag, putt- och chip-
greener, bunker, en upplyst range för träning 
sent in på kvällen, samt Enebacken, där du kan 

finslipa de längre inspelen. På klubben finns 
även en välsorterad golfshop, en av Sveriges 
största, i anslutning till banan. 

Karlstad Golfkrog är även en uppskattad 
mötesplats med en gedigen lunchbuffé och 
konferensmöjligheter. Klubben har offensiva 
framtidsplaner utvecklas hela tiden. Klubben 
bildades 1957 och är därmed den äldsta i 
regionen. Karlstad GK har genom åren arr-
angerat flera internationella tävlingar och 
fostrat flera duktiga spelare. Anders Forsbrand 
har lagt grunden här, och en fin representant 
för klubben är också Europatour-vinnaren 
Christian Nilsson. 

Fredrik Eliasson och Anna Dahlberg Söder-
ström är ett starkt tränarteam som skapar 
fantastiska möjligheter för medlemmar och 
gäster att utveckla sitt golfspel. 

vÄrmLAND

Bryngfjorden GK

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. korthålsbanan är ett passande tids-
fördriv i väntan på sin starttid eller för att 

vÄrmLAND

Hammarö 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 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, 
minibar och värdeskåp.

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.Karlstad 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

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.

finslipa precisionen på inspelen. 
På Hammarö Golfklubbs restaurang 

serveras du dagligen ett lunchalternativ 
och à la carte. 

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

Antal hål 18, samt en korthålsbana, 
 pay and play
Boende  ja, golfpaket på 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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Knistad Herrgård 

UTTRyCKET ”HERRGåRDSGOLF” är i många 
sammanhang välanvänt. Det är likväl en klock-
ren beskrivning av vad en tur runt Knistad 
Herrgårds golfbana erbjuder. Fördelarna är 
många med en egen golfbana såsom känne-
dom om golfen i alla led i din vistelse, en 
gemensam incheckning för hotell och golf 
men inte minst närheten. 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 blandning 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 och menyer komponerade av 
köksmästare Robert Wirdahl med bakgrund 
från bland annat Fredsgatan 12 i Stockholm, 
med mera. 

Restaurangen har både lunch och kvälls-
meny. Herrgården har dessutom en klassiskt 
inredd bar med inspiration från den engelska 
landsbygden, samt en stämningsfull vinkällare 
där ni även finner Bacchus Gourmet. 

Knistad Herrgårds 
golfbana
– tillgänglig och vacker bana i äkta herrgårdsmiljö

2017 års arbete att göra Knistad Herrgård 
till en av Sveriges bästa golfresorts har fallit 
väl ut. Banansvarig har klippt ner och tunnat 
ut högruffen och dränerat banan. Allt 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 speci-
ella byn är Äppelbyn och husen och området 
är ritat av Jonas Bohlin.

Knistad Herrgårds egen golfbana har mycket gott rykte i golfkretsar. Den 
natursköna, måttligt kuperade hedbanan har elliptisk layout som omgärdar 
herrgården med direkt tillgänglighet till och från herrgårdens faciliteter.

vÄStErgötLAND

Knistad Herrgård

Golfpaket
Boka Knistads förmånliga golfpaket och få 
greenfee till Knistad Herrgårds egen golfbana, 
välkomstkaffe med hembakat kaffebröd, 
3-rätters supé, övernattning i dubbelrum samt 
en gedigen herrgårdsfrukost.
Pris från 1 495 kronor/person

bacchus & knistad Äppelby
Det händer mycket på Knistad Herrgård!  
Tack vare den ökade beläggningen har man 
kunnat satsa på Bacchus Gourmet. Knistads 
ägare är mycket mån om anläggningen och 
återinvesterar all vinst i företaget. Under  
sommaren kommer också Knistad Äppelby  
växa fram. Följ det unika och spännande 
projektet på www.knistad.se.

2017 KANTADES AV renoveringar. Vinkäll-
aren med anor från 1300-talet fick en rejäl 
ansiktslyftning och inrymmer inte längre 
bara goda viner och vinprovningar utan 
nu även Bacchus Gourmet, en restaurang i 
restaurangen. i Bacchus kan du som önskar 
något exklusivt boka en 5 eller 7 rätters av-
smakningsmeny med viner valda i samråd 
med sommelieren. Antalet platser är be-
gränsade och Bacchus bokas som chambre 
séparée för ett sällskap per kväll. Detta är 
2018 års stora nysatsning. 

Hotellkonceptet är format kring det spän-
nande mötet mellan dåtid och nutid. Rummen 
i byggnaderna, speglar olika epoker av herr-
gårdens 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 ljus fräschör. 

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 mötes-
rum och ett brett utbud av sidoaktiviteter.

Missa inte!
Äppelbyn som tar form under 
sommaren och hösten.

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
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vÄStErgötLAND

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

MARKS GOLFKLUBB BiLDADES redan 1962 
och förfogar över en 18- och en 9-håls bana 
(Gamla respektive Nya banan). Flaggskeppet, 
Gamla banan, är känd för sin varierade 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 självförsör-
jande på el. Solfångare hjälper till att värma 
duschvattnet och här finns en anläggning 
som ger regnvatten till tvättmaskiner och 
toaletter.

Vid sällskap om minst 12 personer 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. i trädgården finns också 
korgar för discgolf. För gäster ges fri tillgång 
till grillplats och cyklar.  

Lydde Gård

Golfpaket 
Greenfee, övernattning i dubbelrum, frukost samt 
lunch på golfrestaurangen.
Pris: 1 190 kr/person

Önskas ytterligare en övernattning med frukost, 
lunch och greenfee tillkommer 990 kronor.

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

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 Knistad Herrgårds golfbana
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Ekerum Resort Öland är Världens Mest 
Miljövänliga Golfanläggning enligt 
World Golf Awards. Golfhotellet på 
Ekerum har dessutom utsetts till Sveriges 
bästa fyra år i rad och 18-håls banan 
Långe Jan har nominerats tre år i rad till 
Sveriges bästa golfbana.

EKERUM RESORT öLAND är en av Sveriges 
mest kompletta anläggningar för boende, 
konferens, mat och dryck, sport, spa, hälsa, 
bröllop, evenemang och återhämtning. Här 
finns något för alla – sommar som vinter.

Golfspelaren har 45 vackra golfhål att välja 
mellan och kan bo direkt vid första tee. Den 
högklassiga restaurangen, den vackra naturen 
och den hänförande utsikten får du på köpet. 

De två 18-hålsbanorna erbjuder en härlig 
variation. Från fairways som slingrar sig  
genom öländska sandområden till en böljande 
hedbana med gräset vajande i vinden. 

Kalmarsund gör sig hela tiden påmint 
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 
– Världens Mest Miljövänliga 
Golfanläggning

öLAND

Oskarshamns Golfklubb ligger i ett av Sveriges mest solsäkra områden. 
Här kan du njuta av golf, avslappnad atmosfär och god mat i en vacker 
skogs- och parkmiljö.  Den välskötta banan med erkänt fina greener är 
lätt kuperad och det är korta avstånd mellan hålen.

oskarshamns gk 
– klubben med driv och gemenskap

OSKARSHAMN ÄR EN trivsam stad vid vattnet 
som erbjuder ett rikt restaurangliv. Här finns 
stoltheter som världens bästa konditor Anders 
Oskarsson på Nilssons konditori och världens 
längsta soffa i hamnen. 

Oskarshamns Golfklubb bildades 1973 
och har byggts ut och förbättrats över tid. 
18 hål stod klara 1986 och invigdes av tung-
viktsmästaren ingemar Johansson. Sedan 
några år har klubben ett nära samarbete 
med före detta världsspelaren Pierre Fulke, 
numera golfarkitekt och kommentator. 

Under de senaste åren har klubben 
renoverat och byggt nya tees, sprängt bort 
blinda slag samt byggt bort ett par dåliga 
dogleg-hål. Redan till starten av säsongen 2018 
erbjuds fyra olika tees på 18-hålsbanan, där nu 
alla spelare oberoende av slaglängd kommer 
att få en lagom utmanande golfupplevelse.

Klubben har med hjälp av bland annat 
Allmänna arvsfonden byggt en riktigt läcker 
korthålsbana ”design Pierre Fulke” om 6 hål. 
Korthålsbanan är anpassad för funktions-
hindrade och juniorer, men alla är välkomna.  
Banan beräknas öppna runt midsommar 2018. 

För gäster med husbil eller husvagn finns 
12 platser med eluttag i nära anslutning till 
klubbhus och första tee. Klubben samarbetar 
med flera hotell i Oskarshamn som paketerar 
detta med mat och övriga upplevelser. På Os-
karshamns GK finns  en välsorterad shop som 

är ansluten till kedjan Golfstore och erbjuder 
även kurser och privatlektioner med välut-
bildade PGA-tränare. Restaurangen serverar 
dagligen vällagad husmanskost och à la carte.

Missa inte!
För mer information 
om golfpaket se 
www.oskarshamnsgk.com/gäster.

Antal hål 18
Boende  ja, samarbete med flera   
 hotell i Oskarshamn
Husbilsparkering ja, med el
Båthamn ja
Bastu ja
Restaurang ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0491-940 00
info@oskarshamnsgk.com
www.oskarshamnsgk.com

Oskarshamn GK

Hotel Corallen
– havsnära avkoppling

Hotel Corallen

Golfpaket 
Övernattning i dubbelrum med havsutsikt, 
greenfee, frukostbuffé, tillgång till 2 stycken 
spa- och relaxavdelningar. 
Pris: från 973 kr/person

Golfpaket med 3-rätters middag
Övernattning i dubbelrum med havsutsikt, 
greenfee, frukostbuffé, tillgång till 2 stycken 
spa- och relaxavdelningar, samt 3-rätters middag.
Pris: från: 1 368kr/person

0491-76 81 81
info@hotelcorallen.se
www.hotelcorallen.se

BEST WESTERN HOTEL CORALLEN ligger cirka 
en mil från Oskarshamns Golfbana och erbjuder 
olika golfpaket som ger en total upplevelse av 
fantastiskt spel och skön avkoppling.

Som golfgäst erbjuds du boendepaket med 
fräscha rum och gott om plats. Många rum har 
egen uteplats eller balkong. Dessutom får du fri 
tillgång till två spa- och relaxavdelningar med 
en havsvattenpool, ett varmkar, en infraröd 
bastu, en ångbastu och en vedeldad bastu, 
samt ett multigym där du kan träna. 

Här finns också WiFi, kaffe och parker-
ing utan extra kostnad. Hotellet ligger lugnt 
placerat vid havsbandet med fantastisk utsikt.

Passa på att låna en cykel för en liten tur i 
de fina omgivningarna. Här upplever du det 
bästa av Oskarshamn och Småland!

SmÅLAND
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KALMAR GOLFKLUBB sätter medlemmarnas 
och gästernas välbefinnande i första rummet. 
Kontinuerlig utveckling är klubbens främsta 
ledord vilket gör att det alltid är värt ett besök. 
Båda banornas första tee och driving range 
ligger alldeles intill klubbhuset – här har du 
nära till allt. Med en välsorterad golfshop och 
en restaurang som alltid rankas i topp bland 
golfrestauranger i Sverige kommer du trivas.

Den Gamla Banan har alltid varit ett 

Kalmar Golfklubb – nytt klubbhus 2017

kvalitetsbegrepp i Golfsverige, och är känt 
för ett första slag över Kalmarsund framför 
restaurangens stora uteterrass. Den Gamla 
Banans sträckning är av mästerskapskaraktär 
och med greenområden skapade av Pierre Fulke 
2009 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. 

Kalmar Golfklubb grundades 1947 och är känd för sin vackra miljö och höga kvalitet. Klubben firade sitt sjuttionde 
år i fjol med att inviga ett helt nytt klubbhus. Här bjuds du magisk utsikt över Kalmarsund samtidigt som du äter 
lunch och kan spela två banor med helt olika uttryck – allt i toppkvalitet.

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 och 2017 rankades östra banan som 
nummer 1 och Västra banan som nummer 2 
och 3 i Sverige av Golfhäftets egna gäster.

östra banan har under åtta år varit värd för  

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. 
Att Isaberg GK har blivit utsedd till Sveriges bästa golfbana 2 år i rad av golfarna 
själva är inte så konstigt.

Isaberg Golfklubb 
Missa inte!
2017 & 2016 rankades Östra 
banan som Sveriges bästa golfbana 
och Västra banan som 2:a & 3:a.

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,  14, 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

Swedish Golf Tour isaberg Open hosted by 
Patrik Sjöland. 

Tävlingen är 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 54 personer 
bo över. Dessutom har klubben 10 elplatser 
för husbilar/husvagnar. 

Golfkrogen är precis nyrenoverad och 
erbjuder god mat från morgon till kväll.

På klubben finns dessutom isaberg Golf 
Academy som drivs av Erik Andersson.
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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. A6 Golfklubb erbjuder också en full- 
längds 9-håls pay and play-bana som är  
mycket omtyckt att spela. 

 A6 GK bildades 1985 och klubben präglas 
av en mycket positiv atmosfär och framåt-
anda. Här har du också närhet till shopping 
i världsklass (A6 Köpcentrum). Du erbjuds en 
spännande totalupplevelse med golf, mat 
och shopping.

A6 Golfklubb erbjuder 27 hål med fantastiskt utsikt. Banan är en av Sveriges 
mest stadsnära golfbanor och ligger endast tre minuter från E4:an.

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

SmÅLAND

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

Visste du att!
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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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 1 695 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 gemensam 
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

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 2018 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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Missa inte!
Omberg Golf Resort bygger en 
ny konferensanläggning med 
mässhall och konferenssittningar 
för upp till 200 personer, som står  
klar i maj 2018 .

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

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 160 sorters Calvados som 
finns i samlingen? 

På anläggningen finns 46 bäddar fördelat 

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!

på 21 dubbelrum och ett större hus med 
plats för fyra personer. Hotellrummen ligger 
i direkt anslutning till huvudbyggnaden med 
restaurang och uteservering. 

Banan är en naturskön park- och skogs-
bana, som ger dig 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. 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, 46 bäddar
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 förbrukningsartiklar, 
 bollar och handskar

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

Wiredaholm Golf & Konferens 

SmÅLAND
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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

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 
till. Landeryds GK är även Svenska mästare 

Landeryds gk – en klubb, tre anläggningar, fyra banor

Landeryds GK är en klubb i ständig utveckling, En klubb, tre anläggningar och fyra banor har nu klubben i sin verksamhet 
efter att vid årsskiftet tagit över driften av anläggningen på Vårdsbergs GK. Klubbens  kommande utmaningar låg till grund 
för detta strategiska beslut och satsning vilket man är övertygad om kommer stärka värdet på medlemskapet.

i Lag-SM för herrar 2016. Efter det positiva 
året utsåg också Svenska golfjournalisterna 
Landeryd till årets Golfklubb 2017.

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-
landskap och fortsätter in i svensk skog med 

öStErgötLAND

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 hastig-
heten 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 anslutning 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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Slite Strandby

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 genom 
området, rik på vatten större delen av året. 

Slite GK är en omväxlande, snabb och 
gemytlig 18-hålsbana med ett välfungerande 
övningsområde och restaurang. 

Golfbanan är ritad av Peter Nordwall och 
kännetecknas av att naturen utnyttjas på ett 
fint sätt och ger en utmanande bana som 
uppskattas av så väl nybörjaren som av den 
vana golfaren. 

Banan utvecklas hela tiden och ambitionen 
är en 18-hålsbana av absolut högsta klass. 
Här erbjuds spel för alla golfspelare oavsett 
handicap och ålder, på en av de bästa anlägg-
ningarna på Gotland.

Slite Golfklubb är i år ett av stoppen på 
Swedish Golftour för damer, då proffsen  
kommer till Slite under vecka 33.

slite gk 
– när golf är som bäst
Slites golfbana är ritad av Peter Nordwall, en teknisk skogs- och parkbana 
med stora snabba greener. Klubbens ambition är att erbjuda en bana i ett 
skick av absolut högsta klass.

På Slite Strandby bor du i mysiga drömstugor 
eller på Slite camping alldeles intill havet på 
Gotlands östra kust. Här finns allt för den som 
vill koppla av och njuta av en aktiv semester. 

På anläggningen finns Gotland Sports 
Academy med Sportcenter där du kan hyra 
mountainbike-, landsväg- och standard-
cyklar, kajaker, S.U.P och surfutrustning. På 
gångavstånd finns bland annat tennisbanor, 
fotbollsplan, ishall, sporthallar, sandstrand, 
affärer och cykelparken Gotland Bike Park.

Slite Strandby

Golfpaket i samarbete med Slite GK från 
1 295 kronor per person, minimum 2 dygn.
I priset ingår följande:
– Del i dubbelrum
– 2 dagars greenfee på Slite GK
– Frukost på Slite Strandby
– Transfer till och från Visby 
 samt till och från golfbanan

Slite Strandby skräddarsyr gärna utifrån era  
önskemål, ring eller maila för prisuppgift.

073-542 84 00
info@gotlandsportsacademy.se
www.gotlandsportsacademy.se

SPORT-HÄLSA-AKTIV FRITID

gotLAND

HÄR HAR DU NÄRA till allt, från parkeringen 
når du stugbyn, övningsområden, första tee 
samt restaurang inom en bra wedge. Banan 
ger goda spelmöjligheter och tillgänglighet 
för alla oavsett spelkvalitet.

Finspångs GK har tio välutrustade stugor  
direkt vid banan. Varje stuga har två sovrum, 
allrum med pentry samt dusch och toalett. 
Varje stuga har en egen terrass där du kan 
njuta av något svalkande och diskutera  
dagens runda. 

Finspångs Golfklubb grundades 1965  
och år 2000 öppnade de sista hålen 19-27.  
De tre slingorna är ritade av tre olika ban-
arkitekter, första 9 hålen av Nils Sköld, 10-18  

Finspångs Golfklubb erbjuder en golfbana 
med 27 hål av olika karaktär i en trivsam miljö. 

är ritade av Sune Linde och de sista nio 
hålen är Peter Chamberlainds verk. Det 
gör att banan har tre olika karaktärer. Hål 
19-27 fungerar även som pay and play och 
är öppen för alla. 

Klubbens populära restaurang är öppen 
året runt, varje dag  09.00-21.00 och serverar 
både frukost, lunch och middag. Här kan du 
avnjuta din fika, dryck eller mat på restau-
rangens altan och blicka ut över det artonde 
hålet. Finspångs Golfklubb är mest känd för  
Liselotte Neumann som var den första svenska  
som vann en Major. 

Klubben anordnar varje år en pro-am i 
september med svenska herreliten.

Finspångs Golfklubb 
– regionens bästa bana 
med närhet till allt!

Missa inte!
Spela på Lotta Neumanns 
hemmabana.

Antal hål 27, varav 9 hål pay-and-play
Boende ja, 10 st 4-bäddsstugor. 
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar  ja, 4
Golfvagnar ja
Golfshop ja, serviceshop
Studio ja

0122-139 40
info@finspangsgk.se
www.finspangsgk.se

Finspångs Golfklubb

öStErgötLAND
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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 
linkskaraktär. Närheten till östersjön är så 
påtaglig att du ser havet från banans samt-
liga 27 hål. 

Avslutningen är lika magnifik som spek-

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.

takulär. 18:e hålet är ett par 5 längs med 
stranden till ett greenområde precis vid 
strandkanten och bara några få meter från 
restaurangens uteservering. 

2009 öppnade banan upp efter en renove-
ring signerad av Pierre Fulke och Adam 
Mednick och har hyllats sedan dess. 

”Ni vet den där frågan om vilken bana 
man vill spela resten av sitt liv. Det här är en 
sådan bana!”, säger Patrik Sjöland, Europatour-
vinnare.

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.

2017 rankades Visby GK som 2:a i Sverige, 
enligt Golf Digests ranking av Sveriges bästa 
banor.

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
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NyKöPiNGS GK har två mycket bra 18-håls-
banor som utmanar såväl nybörjaren som 
elitspelaren. Här finns också golfrestaurang, 
moderna träningsmöjligheter och en väl-
sor terad golfshop. Alldeles intill klubbhuset 
ligger åtta moderna och välutrustade ut-
hyrningslodger, alla med uteplats. 

östra banan är en vacker och omväxlande 
park- och skogsbana, medan Västra banan 
mer är av parkkaraktär. Här finns också en 
korthålsbana för fotbollsgolf och vanlig golf. 

Du behöver varken grönt kort eller med-
lemskap i någon klubb. Utrustning går att låna.

Hitta hit! 
Nyköpings Golfklubb ligger 
endast cirka 5 kilometer från 
E4:an och centrala Nyköping. 

Antal hål  36, samt korthålsbana, 6 hål
Boende  ja, totalt 40 bäddar
Husbilsparkering  ja, med el
Spa/Gym  ja, (hotellpaket)
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk på banan  ja
Golfbilar  ja, 15
Golfvagnar  ja, 150 (ingår i greenfee)
Golfshop  ja

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

Nyköpings Golfklubb 

NYKÖPINGS GOLFKLUBB 
– bo bekvämt endast 50 meter från första tee

SörmLAND

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 
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-
holm. Här finns två 18-hålsbanor, skogsbanan 
North Course samt South Course, en öppen 

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. 

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

parkliknande bana av mästerskapskaraktär. 
Förutom de två högt rankade 18-hålsban-

orna av olika karaktär erbjuder klubben ett 
boende av hög klass på Vidbynäs Gård & 
Konferens. 

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

MELLAN SKOGEN OCH HAVET med Trosas 
pittoreska stadskärna alldeles nära, har åda 
varit mötesplats sedan slutet av 1200-talet.

ådas 18-hålsbana var förra säsongen i bättre 
skick än någonsin. Och nu ska banan vara i 
samma toppskick när den nordiska PRO touren 
för herrar besöker åda i början av juli, då 
klubben arrangerar Camfil Nordic Champion- 
ship. åda Golf & CC  kommer också för 2:a 
året i rad arrangera Seniortouren för damer. 

Klubbens fantastiska krögare Erica och 
Staffan använder råvaror från Sörmlands 
skafferi och serverar mat i stjärnklass på åda 
Krog. Prova deras vinbrässerade oxkind eller 
dovhjort med en mustig äppelsås. Här finns 
även en utomhusservering med utsikt över 
vattnet och den böljande gröna golfbanan. 

Åda Golf & Country Club är perfekt för golfaren som vill njuta av högklassig
 golf, god mat och dryck i härlig miljö bara 45 min från Stockholm.

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

Åda Golf & Country Club

Du som ägnar dig åt traillöpning och 
outdoor känner säkert till åda. Här startar 
trailoppet åda Wild Boar Race och i Pilskogen  
alldeles vid golfbanan hittar du jättefina 
trailslingor, 2-12 kilometer långa.  Vill du ta 
det i ett saktare mak ligger Sörmlandsleden 
alldeles nära. Naturen är mycket vacker och 
välvårdad och du har goda chanser att träffa 
på älg, dovhjort, kronhjort eller kanske till och 
med mufflon.  Du har också nära till pittoreska 
Trosa. Efter en lång dag på golfbanan med 
avslutande middag på åda Krog, går du några 
få steg bort till ditt hotellrum. i ett smakfullt 
inrett rum, i sann skotsk anda, sover du i 
sköna sängar med naturen utanför dörren. i 
år igen kom åda i topp 3 i World Golf Awards 
årliga utnämning av bästa golfhotell i Sverige!

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/Golfvagnar ja
Golfshop ja
Konferenser ja

0156-182 90
info@adagolf.se 
www.adagolf.se
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KATRiNEHOLMS GOLFKLUBB valdes återigen 
till bästa golfupplevelse i Sverige 2017 med 
Sveriges nöjdaste golfgäster alla kategorier.

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

Robert själv säger: ”Katrineholm GK har 27 
hål med 9 nya hål i skogen, 9 hål i parkland 
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 

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

sekund och njuta av banans signaturhål. Tar 
du chansen från tee och utmanar vattnet 
eller lägger du dig kort för ett hårresande 
inspel ned mot ögreenen på bilden ovan?  
Valet är ditt och oavsett hur du spelar så kom-
mer 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. 

Katrineholms Golfklubb 
– Spela Sörmlands Stolthet!

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 

SörmLAND

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, vid passage efter 9 hål. 

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, 7
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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i VACKER OCH LUGN roslagsnatur ligger 
åkersbergas omväxlande bana av park- och 
skogskaraktär. 

Banan bjuder på en annorlunda inledning 
där tre av banans fyra första hål är par 5:or! 
Banans första nio hål går delvis i fina skogsrum 
där det gäller att hålla tungan rätt i mun, 
de sista nio hålen är något bredare och av 
parkkaraktär. Banan är väldigt omväxlande 

Endast 25 minuter norr om centrala Stockholm ligger en riktig pärla!

och rolig att spela. 
En kul och annorlunda upplevelse på 

åkersbergas bana är klubbens egna får som 
går och betar på några inhängnade kullar. 

Förutom den väldigt trevliga 18-hålsbanan 
så har åkersberga GK även en 4-hålsbana, bra 
träningsytor, golfshop, konferensrum samt 
en nyrenoverad restaurang med fullständiga 
rättigheter.

ÅKERSBERGA GK 
– Stockholms naturskönaste golfbana

Visste du att!
Åkersberga GK blev utsedd till 
Årets Golfklubb av Stockholms 
Golfförbund 2017.

Antal hål  18 + 4
Boende  Golfpaket i samarbete med  
  hotell, se hemsida
Laddstolpe för elbil: ja, 4 st
Restaurang  ja, med uteservering
Kiosk  ja
Golfbilar ja, 7
Golfvagnar  ja, 40
Golfshop  ja

08-54069170
www.akersbergagk.se
kansli@akersbergagk.se

Åkersberga GK

StocKHoLm

Best Western 
Hotel Statt 
Katrineholm
i CENTRALA KATRiNEHOLM, endast 50 meter  
från tågstationen och sju kilometer från  
Jättorps golfbana, hittar du Best Western 
Hotel Statt i Katrineholm. 

Här finns 92 hotellrum, möteslokaler och 
lounge. i hotellet finns även restaurangen 
O’Learys, som är öppen alla dagar i veckan, 
där du kan äta middag efter golfrundan. i 
Restaurang Storgatan 20 serveras frukost-
buffé. 

Här kan ni kombinera den prisvärda kon-
ferensen med en golfaktivitet, eller bara ta 
en avkopplande weekend med kompisgänget 
och njuta av god mat och dryck. 

 

Golfpaket
Övernattning och greenfee på Katrineholms GK
Paket med övernattning och frukostbuffé, samt 
greenfee på populära Jättorp och banguide.

Pris från 910 kr per person 
(Priset avser: del i dubbelrum, vardag under 
sommarsäsongen)

Övernattning med greenfee och middag
Paket med övernattning, frukostbuffé, greenfee 
på Jättorp, banguide och även ett matpaket. 
Pris från 1 090  kr per person 
(Priset avser: del i dubbelrum, vardagsgreenfee under 
sommarsäsong, samt burgarmeny inkl. en dryck)

Helgpaketet
I helgpaketet ingår övernattning två nätter, frukost-
buffé, greenfee med spel två dagar, banguide samt 
en burgarmeny på fredagen och en 2-rättersmiddag 
på lördagen.
Pris från 2 425 kr per person vid del i dubbelrum.
 
Priset gäller i mån av plats och för 2018 års 
prissättning.

Best Western Hotel Statt
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BRO HOF SLOTT ÄR EN golf- och naturupplevelse i världsklass, 
designad av Robert Trent Jones Jr., en av världens främsta golf-
banedesigners. 

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 2018 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 Camper invitational är en partävling för husbilsägare 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 med en härlig grillafton på terrassen.

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. 

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
19 juni  Black Tee Challenge
10-13 juli  Bro Hof Summer Week*
22 juli  Bro Hof Slott Amateur Masters*
30-31 juli  Camper Invitational
10 aug  Black Tee International
19 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

UNDER 2017 FiRADES banans 90-årsdag med pompa och ståt. 
Lidingö Golfklubb är en något kuperad parkbanan där fairways 

ligger inbäddade bland vackra villor och välskötta skogsdungar  
mitt i Lidingö idylliska  
villastad. 

Banan har under alla 
dessa år bevarat sin 
charm och kvalitet tack 
vare en konsekvent och 
noggrann skötsel samt 
varsam modernisering. 

Utmärkta tränings- 
områden och trevliga,  
välutrustade klubb-
lokaler, samt en först-
klassig restaurang väl- 
komnar klubbens med-
lemmar och gäster. Här 
finns även shop, range 
och gott om P-platser.

Lidingö Golfklubb  
– Sveriges förmodligen trevligaste klubb
Bara 15 minuter från Stockholms City hittar du 
denna pigga jubilar, Lidingö Golfklubb.

Visste du att!
Banan är Sveriges första 
18-hålsbana och stod 
spelklar 1927.

Antal hål 18
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja,12
Golfvagnar ja, ingår i greenfeen
Golfshop ja

08-731 79 00
kansli@lidingogk.se
http://www.lidingogk.se

Lidingö Golfklubb 

StocKHoLm
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Arninge Golfklubb
– trevlig hemmaklubb som gillar gäster!

ARNiNGE ÄR EN KOMPLETT anläggning med 
18-hålsbana, korthålsbana (6 hål), generös 
Driving range med målgreener och  bra 
övningsområde. Klubben har som enda klubb 
blivit vald till årets Golfklubb i Stockholm 
två gånger.

Arninge GK firar 30-årsjubileum i år. Klubb-
en bildades 1988 och alla 18 hålen var klara 
1997. Nu arbetar man bara med finputs så att 
finishen blir ännu bättre. Arninge är känt för 
att ha en varierad bana med 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. 

HÄR HiTTAR DU OCKSå norra Stockholms 
största proshop, en välutrustad golfstudio, en 
väldigt populär restaurang samt mycket goda 
mötes- och konferensutrymmen. Golfstores 
shop på Arninge är en Flagship Store, vilket 
innebär att sortimentet är stort på såväl klub-
bor, vagnar, golfkläder, skor, bollar och bagar.

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.

Arninge Golfklubb har medvetet valt att 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 En golfrunda på Arninge 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 du behandlas som medlem för en dag. På 
Arninge har man det trevligt och det är något 
som du som gäst känner när du kommer på 
besök! Och, klubben bjuder på golfvagn.  Är 
du sugen på att bli medlem efter din runda så 
finns det fortfarande plats i klubben.

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

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 15 i Sverige och plats 33 i Norden, 
enligt rankingen 2017. 

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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På åLAND SPELAS golf i kunglig miljö. Kastel-
holms slott är klubbens granne och kung 
Gustav Vasa jagade vilt på dess banor. Nu 
spelar man golf och jagar birdies på de kung-
liga jaktmarkerna och idag ligger ålands GK 
i topp i Norden sett till antalet gästspelare.

Många trivs så bra i den familjära atmos-
fären att de kommer år efter år.

ålands GK erbjuder två 18-hålsbanor, Slotts-
banan och Kungsbanan, samt korthålsbanan 
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 mängder av 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 färjeförbindelserna 
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 – mittemot Slottsbanan!

Ålands Golfklubb
– Finlands bästa 36-hålsanläggning 2017

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
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Ålands GK har fått utmärkelserna Finlands bästa 36-hålsanläggning, 
Finlands trivsammaste golfanläggning och Finlands bästa golfrestaurang 
av GolfDigest/Golflehtis banranking 2017.

ÅLAND

BANAN LiGGER VÄLDiGT stadsnära och är en 
variation av björkalléer, enbackar och öppet 
landskap i en härlig blandning. På Enköpings 
GK arbetar man hela tiden med att förbättra 
och utveckla banan och i samarbete med de 
entreprenörer som sköter banan händer det 
saker hela tiden. 

Behöver du hjälp med din swing eller 
puttningsteknik står klubbens mycket popu-
lära tränare Veronica och Niklas beredda att 

Enköpings Golfklubb 
– nära till allt
I Enköping finns en av Mälardalens absolut bästa banor kvalitetsmässigt. 
Besök ”Sveriges närmaste stad” och njut av den fina banan.

rycka in. 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. 

Till kommande säsong öppnar också klub-
ben sin stora fina terrass som gör det möjligt 
att sitta ”ute” oavsett väder. Reception och 
shop är helt ombyggda vilket ger ett mycket 
välkomnande intryck. Vill du övernatta finns 
tre fräscha stugor som kan ta emot upp till 12 
personer samtidigt. Dessa är belägna alldeles 

Missa inte!
Enköpings GK ligger endast 
7 mil från Stockholm. 
Golfpaket finns. 
Telefon till kansli: 0171-364 84 och 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, med plats för upp 

till tio vagnar/bilar
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja 
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, cirka 25
Golfshop ja

Kansli: 0171-364 84
info@enkopinggolf.se 
www.enkopinggolf.se

Enköpings Golfklubb

vid 18:e green och här finns också en upp-
ställningsplats för husbilar och husvagnar. 
Naturligtvis nära till klubbhuset med duschar 
och toaletter. Enköpings GK har också sam-
arbete med Best Western Hotel Park Astoria.

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, 8
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.

UppLAND
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Söderby Golf Lodge
Säsongen 2014 övergick Söderbys och Edenhofs golfklubbar till en gemensam klubb som heter 
GolfUppsala. Sammanslagningen har varit mycket lyckad och klubben satsar hårt på att utveckla 
båda anläggningarna. Banorna heter givetvis Söderby Golf och Edenhof Golf som tidigare.

GolfUppsala 
– satsande klubb med två anläggningar

SöDERByS GOLFANLÄGGNiNG ÄR VACKERT belägen i natursköna  
Näsdalen, endast 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 golf-
simulatorer för att utveckla vinterträningen. 

Mellan 2008 och 2017 har Nordea Tour/Swedish GolfTour spelats 
på Söderby 8 gånger och banan har fått otroligt fina vitsord av både 
amatörer och professionella spelare.

Klubben har även arrangerat Europatouren för Handigolf vid tre 
tillfällen.

18-HåLSBANAN På Edenhof Golf är designad 
av den svenske golfbanearkitekten Sune Linde 
Banan är av mästerskapskaraktär och har 18 

Klubbhuset på Söderby.

UppLAND

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 2018
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 1 700 kronor
2 personer 1 900 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 1 500 kronor
2 personer 1 700 kronor

Under vissa tider erbjuds ”Röda avgångar” 
med specialpriser!
Pris: 1 200 kronor per person

Edenhof Golf

Söderby Golf

Hål 18 på Edenhof.

UppLAND

Visste du att!
Söderby Golf AB driver sedan 
2006 även Edenhof Golf beläget 
i Bälinge, norr om Uppsala.

Antal hål 18, samt en 9-håls 
 korthålsbana
Boende  ja, golfpaket med boende 
 i fullt utrustad lodge på    
 Söderby 
Husbilsparkering    ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 6
Golfvagnar ja, 50
Golfshop ja

018-33 41 85
ulf@golfuppsala.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

mycket spännande och utmanande hål med 
omväxlande karaktär. 

inom anläggningen finns också en mycket 
fin 9-hålsbana där alla som vill kan få prova 
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.

Här finner du också ett komplett klubb-
hus, med bra restaurang, shop och omkläd-
ningsrum.
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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

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 

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 firar 20 år 2018!

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
Utespa/Bubbelpool ja, förbokas

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

slutet. Orresta erbjuder god mat och dryck 
i en familjär miljö i rustika lokaler. 

Anläggningens egna hotell med 30 fina 
dubbelrum ligger i parken precis bakom 
klubbhuset med reception, restaurang och 
konferens.

Orresta Golf & Konferens
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Alltid 20% rabatt på Askersunds Golfklubb 
för medlemmar i Mitt Dormy. 
Gäller alla i bollen, alla dagar.

greenfee-
rabatt!

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

Lindesbergs Golfklubb 

Lindesbergs Hotell och Stugby. 

Missa inte!
Från Valborg till september 
erbjuder Lannalodge mycket 
populära golfpaket. I dessa ingår 
3-rätters middag, logi, frukostbuffé samt 9-håls 
golfrunda på par 3. 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. 

2017 öppnar klubben också upp den helt 

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

nybyggda 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

Missa inte!
Klubben öppnar till våren ett 
hotell med tio dubbelrum. 

Antal hål  18, samt 6 hål korthålsbana
Boende   ja, hotell med 10 dubbel- 
  rum och 10 lägenheter,  
  totalt 70 bäddar
Husbilsparkering    ja 14 ställplatser med el
Servicestation Husbilar ja
Restaurang  ja
Kiosk  ja
Golfbilar  ja
Golfvagnar  ja
Golfshop  ja, välsorterad
Padeltennis  ja

0581-87050
info@lindesbergsgk.se
www.lindesbergsgk.se
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Gagnefs GK
GAGNEFS GK ÄR EN familjär golfklubb med 
Västerdalälven som 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 naturscenerier, bäckraviner och gamla 
ängslador. Banan passar utmärkt för både 
nybörjare och den mer erfarna golfaren.  Efter 
rundan kan ni slå er ner på uteterrassen med 
fantastisk vy mot både hål 9 och hål 18 med 
älven i bakgrunden. 

DET ÄR VACKERT vid foten av åsledsberget 

och Limsjöns rika fågelliv. Banan, som skapats 
av Nils Sköld, är kuperad och kan vid första 
anblicken tyckas lätt – som vid gul tee 5 454 
meter. Men låt dig inte luras; den bjuder på 
ett ordentligt motstånd för låga scorer. Här 
finns också en puttinggreen, en chippinggreen 
med bunker och en driving range med många 
utslagsplatser, varav 12 under tak. Klubbhuset 
och restaurangen har en härlig uteplats med 
naturskön utsikt över banans 18:e hål.

TÄNK ATT VANDRA i en välskött park, lyssna  
till fåglarnas sång, umgås med vänner och 
spela underbar golf. Då ska du besöka Dalsjö 
Golf, vackert belägen mellan Borlänge och 

DALArNA

Leksand GK

DALArNA

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!
Gagnefs GK om du har 
vägarna förbi Dalarna.

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

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

Gagnefs Golfklubb

Falun. Här finns 18 hål med spännande varia-
tion. Dalsjö GK är lätt kuperad med  både 
parkmiljö och det öppna landskapet. Banan är 
väl genomtänkt och spelet ackompanjeras av 
en bländande natur. Här lever den omtalade 
Dalsjöandan. 

HAGGE GOLFKLUBB LiGGER i södra Dalarna 
och är en varierande sjö- skogs- och parkbana. 
Längs sjön Haggen sträcker sig sju av Hagge 
GK:s 18 hål. Det tar dig 2,5 timmar från eller 
1,5 timmar från örebro och  Västerås. Sedan 
väntar fyra timmar på en underskön bana 

Falun-Borlänge GK

Hagge GK

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

Hagge Golfklubb
Missa 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 & play, samt driving range
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

Gagnef golfbana.

Falun Borlänge Golfklubb

Hagge Golfklubb, hål 3. Falun Borlänge Golfklubb.Leksand Golfklubb.

som bjuder på oemotståndliga utmaningar. 
Banan har under flera år tillhört topp 10 i 
Sverige i Golfhäftet. Har du husvagn finns 
en mindre camping och klubben kan också 
erbjuda bra boende i närheten. Hagge är en 
bana man minns. 

FALUN-BORLÄNGE GK bildades 1955 och är 
den näst äldsta golfklubben i Dalarna. Banan 
är en högklassig park- och skogsbana, som 

Dalsjö Golfklubb.

ligger mitt mellan Falun och Borlänge i byn 
Aspeboda. 

Banan håller hög standard och är en genuin 
18-hålsbana, vackert utlagd och lätt kuperad 
med tuffa greener. Den är en riktig utmaning 
för både elit- och motionspelare. Klubben har 
genom åren fostrat storspelare som Mimmi 
Hjort och Daniel Chopra.

Missa inte!
Här väntar utmaningar på alla hål. 
Banan passar för alla olika typer 
av golfspelare. Naturskön miljö. 
Njut av den goda lunchbuffén.

Antal hål 18, korthålsbana
Boende  stugby, hotellpaket
Husbilsparkering  ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja
Golfvagnar ja
Golfshop ja

0225-59 55 12
info@satersgk.nu 
www.satersgk.nu

Säters Golfklubb

SÄTERS GOLFKLUBB HAR blivit utsedd till 
Dalarnas bästa bana sju år i rad. Till Säters 
Golfklubb åker du inte för att slå långt, här 
gäller det att planera ditt spel. Banan är en 
blandning av skog, park och vatten. Hindren 
är strategiskt utplacerade för såväl nybörjare 
som de mer erfarna golfarna. Banan ligger 
vackert intill sjön Ljustern och omges av en 
underbar och naturnära miljö. Sune Linde har 
ritat banan, och har också sagt att Säters GK 
är en av de banor han tycker är allra trevligast.  

Säters GK
Säters Golfklubb.

Missa inte!
Klubben har ett flertal år legat i 
topp på Golfhäftets ranking och 
erbjuder en utmanande bana för alla spelare.

Antal hål 18, samt 6-håls korthålsbana,  
 pay & play samt driving range
Boende  ja, hotell-/golfpaket med   
 närliggande hotell/B&B
Husbilsparkering   ja, med el
Restaurang ja, med uteservering
Kiosk ja
Golfbilar ja, 8
Golfvagnar ja, 40
Golfshop ja

0240-65 57 80  
info@haggegk.se
www.haggegk.se

Gästrecensioner: 
”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
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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!

jÄmtLAND

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

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. 

0270-266 200  www.hotellsoderh.se

Missa inte!
De förmånliga övernattnings-
alternativen på golfbanan.

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

HÄLSiNgLAND

FJÄLLVyERNA ÄR SANNERLiGEN vackra 
och 18-hålsskogsbanan som genom sin ut- 
manande layout följer det kuperade land-
skapets variationer är verkligen utmanande 
och variationsrik. En runda på Klövsjö Vem-
dalens GK ger därför den mest inbitne och 
träningsfokuserade golfaren en ordentlig 
golfupplevelse.

För att träna på kortare slag eller vässa sitt 
närspel kan man alltid söka sig till klubbens 

Klövsjö Vemdalens GK 
– en komplett anläggning
Banan är byggd i en fjällnära miljö med det storslagna landskapet i bakgrunden. 

9-hålskorthålsbana i fäbodmiljö. Eller varför 
inte boka in en tid för träning och utbildning 
med klubbens PGA-pro – som också driver 
en välsorterad shop.

Fäbokrogen som ligger i anslutning till 
golfbanan har öppet från mitten av maj till 
mitten av oktober. Mecnun med personal 
erbjuder dagens lunch, à la carte, pizza med 
mera, mellan 11-22 alla dagar. Boka gärna 
bord på telefon 0682-210 07.

Missa inte!
Klövsjö-Vemdalens Golfklubb 
ligger vacker i fjällnära miljö I 
Utanbergsvallarna cirka fem 
kilometer från Klövsjö By.

Antal hål  18 + 9 håls korthålsbana
Boende  ja, Klövsjöfjäll 0682-41 32 00, 
  Storhogna Högjällshotell o  
  SPA 0682-41 30 30, 
  Storhogna M 0682-104 00
Husbilsparkering   ja
Restaurang  ja, Fäbokrogen
Golfbilar  ja, 6
Golfvagnar  ja,
Golfshop  ja

0682-23176
kvgk@telia.com.
www.kvgk.se.

Klövsjö Vemdalens GK

NorrbottEN

18-HåLSBANAN ÄR EN utmanande skogs- och 
parkbana. Närheten till Norra Stadsfjärdens 
vatten präglar banans svårighetsgrad. 9-håls-
banan är något lättare men dock en utmanande 
parkbana. Klubben har även driving range, 
övningsområden, en PGA-utbildad pro och 
en välsorterad golfshop. 
Piteå Golfklubb håller hög standard och 
som en av åtta pilotklubbar i Svenska Golf- 

Piteå GK – en av Norrlands största 
och bästa golfanläggningar 

förbundets projekt 50/50 arbetar man även 
för att få in 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, 
samt en restaurang. 

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 kronor per person, 
(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 
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NorrbottEN

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 hotell 
  i Boden och Luleå
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 golfrundan, eller 
om du bara vill träna. 

Banan ligger 25 kilometer uppströms 
Luleälven i det natursköna Sävast. 

Banan byggdes på 90-talet och blir bara 
bättre för varje år. Vid första anblick ser den 
väldigt lätt ut men skenet bedrar, vilket man 
inser när man börjar närma sig greenerna. 
Många av dem är ondulerade och vaktade av 

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 har 26 år på 
nacken. Sex år i rad har tidningen Golf Digest utsett Sävastbanan i Boden till 
den bästa banan i Norr- och Västerbotten!

både bunkrar och vattenhinder. Med ett unikt 
treklöversystem är du tillbaka vid klubbhuset 
efter hål 5, 9 och 18. 

Du kan med fördel komma hit med husvagn 
eller med husbil. Här finns en väl placerad 
parkering med elstolpar och tillgång till 
dusch. önskar du hotellvistelse så samarbetar 
klubben med hotell både i Boden och Luleå. 

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

Här kan du även uppleva golf under ljusa 
sommarnätter.

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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Miklagard Golfklubb.
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30 
norska 
golfpärlor
1 Tromsø 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 Notterøy GK
24 Larvik GK
25 Kragerø Resort
26 Drøbak GK
27 Moss & Rygge GK
28 Onsøy 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.

Onsøy Golfbane.

Losby Golfklubb.

Gamle Fredrikstad GK.

Drøbak Golfklubb.

Kongsvingers Golfklubb.

Holtsmark Golfklubb.Larvik 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 banarkitek-
ten bakom Kongsvinger och han tycker själv 

Norges bästa golfbana för fjärde 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. 

att 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

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 tränings- 
och rekryteringsområde med en 9-håls kort-
bana, puttinggreen, driving range, övnings-
bunker 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 1 440 NOK. 

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

Farris Bad Golf & SpaFestningen 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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BANAN ÄR DESiGNAD av Paal Midtvaag och 
byggd av den erkända firman Sternberg Golf 
Service. 2012 öppnade banan och den är 
känd som en strategiskt designad hedbana 
med linkskaraktär. Banan har mycket god 
standard och spelytor av hög kvalitet. Med 
sina vackra ondulerade greenområden och 

GOLFBANEN i DRøBAK är vackert belägen 
bara 25 minuter från Oslo. Klubbens 18-håls 
par 70 parkbana håller hög kvalitet på fairway 
och greener. Trots att banan är relativt kort 
och till synes lättspelad (till glädje för många 
hobbyspelare) bjuder den också på utmaningar 
även för de mest erfarna spelarna. 

i anslutning till anläggningen finns bra 

ONSØY GOLFBANE
– en av Norges bästa golfbanor
Onsøy Golfbane, utanför Fredrikstad är vackert beläget med utsikt över 
Elingårdskilen och Oslofjorden från några av golfhålen. Här finner du 
också hål 15, som är korat till Norges svåraste golfhål.  

Gamle Fredrikstad GK
I en historisk miljö utanför Gamlebyens vallar och inte långt 
från Fredrikstads centrum hittar du Kong Fredrik II golfbana. 

Drøbak Golfklubb – en pärla för alla
Drøbak Golfklubb är en öppen och inbjudande klubb med ett brett utbud av aktiviteter. Oavsett 
om du är medlem eller gäst, ung eller gammal, nybörjare eller elitgolfare finns här något för dig!

träningsområden, en proshop med duktiga 
tränare och anrika Drøbak Golfkafé  som har 
en härlig atmosfär och en idyllisk uteserver-
ing. Kaféet kan servera större sällskap och 
erbjuder även catering. Centrala Drøbak 
bjuder på stränder, många gallerier och 
spännande butiker

Drøbak Golfklubb grundades 1988 och den 

fina 18-hålsbanan blev spelklar i juni 1992. Med 
över 1 600 medlemmar och ett stort antal gäster 
spelas här 30 -35 000 golfundor under en säsong. 
Det motsvarar cirka 25 000 mil till fots med 
en bagagevikt på 6-12 kilo!  Drøbak Golfklubb 
har är inte bara en av Norges tre mest spelade 
golfbanor, utan bidrar också rejält till folkhälsan! 
www.drobakgolf.no

fairways är det vid första ögonkastet lätt att 
tro att Kong Fredrik ii är en enkel bana att 
spela, men här finns många utmaningar och 
strategiskt placerade hinder

Golfanläggningen har 18 hål med par 72 
och en 9-håls pay and play-bana. Här finns ett 
träningsområde med driving range i två etage, 

en puttninggreen och närspelsområde. Klubben 
har dessutom tennisbana och fotbollsgolf. Sä-
songen 2018 öppnar också en ny attraktion – 12 
hål med spännande Äventyrsgolf! i anslutning 
till anläggingen finns övernattningsmöjligheter 
i stugor och campingplatser. 
www.gfgk.no

HÄR KÄNNER MAN SiG välkommen som gäst 
och stannar gärna ett par extra dagar för att 
hinna spela riktigt mycket golf. 

Att kunna blanda golf med god mat och 
boende på plats är en oslagbar kombination. 
Stugorna ligger i direkt anslutning till 18:e 

hålet och klubbhuset, med kort gångavstånd 
till första tee. 

Det finns 10 stugor med totalt 40 sängar.  
i varje stuga finns kök kombinerat med 
vardagsrum, ett sovrum, dusch, toalett och 
tvättmaskin.

Onsøy Golfbane

Golfpaket på Onsøy Golfbane
I paketen ingår övernattning i en av stugorna 
samt dagsgreenfee. 

Bo på golfbanan och spela golf en hel vecka:
Pris per person och dygn i stuga:
För 4 personer 2 775 NOK
För 2 personer 4 000 NOK

Pris per person och dygn i stuga för 4 personer: 
Tisdag 625 NOK
Måndag, onsdag, fredag 775 NOK
Fredag – söndag: 850 NOK

+47 (0)69 33 96 52
+47 (0)99 38 64 05
+47 (0)950 75 140
post@ongb.no
www.onsoygolf.no
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NORGEPAKET 1
•	 Golfpaket för två personer på   
 Losby GK/Losby Gods
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Miklagard
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Kongsvinger
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Larvik

NORGEPAKET 2
•	 Golfpaket för två personer på Onsøy
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Miklagard	
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Drøbak
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Gamle		
	 Fredrikstad
•	 Greenfee	för	två	personer	på	Holtsmark

Svara	på	alla	åtta	frågorna
1.		 Vilka	har	givit	namn	på	hålen	på		
	 Miklagard?
2.		Vem	har	designat	Losby?
3.		Vem	är	banarkitekt	på	Holtsmark?
4.	 Vilket	hotell	samarbetar	med		 	
	 Kongsvinger?
5.		Vilket	hotell	samarbetar	med	Larvik?
6.		När	grundades	Drøbak	GK?
7.		Vilket	hål	på	Onsøy	är	korat	till		 	
	 Norges	svåraste?
8.		Vad	kallas	golfbanan	på	Gamle		 	
	 Fredrikstad	GK?

Du som vinner får gärna dela med dig 
av dina upplevelser på sociala medier. 
Förra årets vinnare Göran & Anneli berättar 
på sidorna 22-23 om sin resa. 

Mejla ditt svar till tavling@provisa.se
Ange också namn, telefonnummer och 
golfklubb. Svara senast 1 juni.

Vinnarna kontaktas av Golfpärlor senast 
vecka 24 och presenteras på Golfpärlors 
Facebooksida. 

Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

TVÅ LYXIGA
NORGEPAKET!

Tävla om

MiKLAGARD LiGGER i Ullensaker kommun, 
ett område med starka historiska traditioner 
ända tillbaks till Vikingtiden. Namnet Ullens-
aker 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. 

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 

LOSByS UTMANANDE mästerskapsbana, 
östmork, är anlagd på båda sidor av älven 
i den vackra Losbydalen. 

Banan kännetecknas av sina stora greener, 
varierande hål och den slingrande älven. 
Här utmanas spelare på alla nivåer, och alla 
aspekter av spelet testas. Den relativt enkla 
öppningen på de tre första hålen blir strax 
avlöst på hål 4 och 5, där man inte får något 
gratis. 

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 oav-
sett nivå. Banan spelas mest av nybörjare 
och unga, men vem som helst kan testa 
sina färdigheter här. Banan är öppen för 
pay and play.

Båda banorna är designade av den svenska  
banarkitekten Peter Nordwall. Det har 
spelats flera stora tävlingar på Losby . 2007 
vann Suzann Pettersen SAS Ladies Masters 
på LET Tour och svenske Jens Fahrbring 
vann sin första Challenge Tour-tävling i 
Norwegian Challenge i augusti 2013.
www.losby.no

Holtsmark Golfklubb

HOLTSMARK GOLFKLUBB ligger i Sylling, en 
naturskön byggd, där Lierdalen och Hols-
fjorden möts i idylliska Svangstranda.

Erfarna golfare beskriver ofta Holtsmark som 
en av Norges allra bästa. Bakom framgången  
står den internationellt berömda golfbane-
arkitekten Robert Trent Jones ii. Han har 

beskrivit att Holtsmark ligger i absolut  fram-
kant 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 

Holtsmark Golfklubb blev nyligen utsedd till åttonde bästa bana i Norden av Golf Digest. 1 100 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”.

djupa raviner gör landskapet levande och 
skapar utmaningar för många golfare. På 
Holtsmark finns också en 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

Miklagard
“This is a breathtaking course as impressive as its Norwegian Viking story”, Robert Trent Jones Jr.

Losby Golfklubb
Losby består av 27 hål (18+9), driving range och fina träningsområden. Här 
finns också en av Norges bästa proshoppar, som är populär även vintertid 
med fem golfsimulatorer. I direkt anslutning till banan ligger också vackra 
Losby Gods, ett modernt hotell med 70 rum.

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 1 745 NOK/ 
enkelrum per dygn 1 995 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

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 terrassen,  
medan du ser golfspelare utmana hål 18. 
Restaurangen har alla rättigheter, här saknas 
inget.
www.miklagardgolf.no
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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 golftour 
genom Danmark borde verkligen stå på varje golfares bucketlist. 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 Lübker Resort
11  Stensballegaard Golf
12  Horsens GK
13  Esbjerg GK
14  Fanø Golf Links
15 Kolding GK
16  Royal Oak
17  HCA Golf
18  Langesø GC
19  Ærø GK
20  Great Northern
21  Skjoldenæsholm GC
22  Ledreborg Palace GC 
23  The Scandinavian GC 
24  Furesø GK 
25  Simon’s GC
26  Helsingør GC 
27 Kokkedal GK
28 Rungsted GC 
29  Københavns GK 
30  Royal GC
  

30 
danska 
golfpärlor

The Scandinavian GC, New Course , hål18 och 10. Silkeborg Ry GK, Vest, hål 6, (Lille Bjørn).

Himmerland Golf & Spa, hål 8 .
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Estland som golfdestination är ännu inte på allas läppar, och är därför 
fortfarande något av en oupptäckt pärla. Men inte länge till. Här finns 
fantastiska banor att utforska, väl värda ett besök. Landet är mystiskt 
och aningen traditionellt, men på ett magiskt sätt. Här finns våra nordiska 
arv bevarade, som vikingar, kungar och drottningar. Naturen är också 
alltid nära. 

Estlands första golfbana öppnade i närheten av Tallin för 25 år sedan och 
idag finns här en handfull unika golfklubbar. 2005 öppnades Estonian Golf 
och Country Club, medlemmar i nätverket European Tour Properties, och 
höjde därmed kvaliteten på golf i Estland. 

Med exklusiva Pärnu Bay Golf Links 2015 har Estland klättrat på listorna 
över bubblande golfdestinationer. Så passa på att uppleva, spela och bo 
på dessa fantastiska anläggningar, före alla andra. 

Best of
ESTLAND

1    Pärnu Bay Golf Links 
2    Saare Golf
3    Estonian G & CC
4.  Niitvälja Golf
5. White Beach Golf 
6. Otepää Golf Center

6
estniska 
golfpärlor

1

2

3
4

Pärnu Bay Golf Links,
Baltikums första Linksbana.

Saare Golf ,
 mästerskapsbanan på Ösel.

Estonian G & CC,  
lämnar ingen oberörd.

Svara på fyra frågor
1.		Vilken	ranking	har	Pärnu	Bay		 	
	 enligt	Golf	World?
2.		Var	ligger	Saare	Golf?
3.		Vem	har	designat	den	nya		 	
	 banan	på	Estonian	G	&	CC	som		 	
	 beräknas	vara	spelklar	2021?
4.		Vad	heter	Tallinks	två	fartyg		 	
	 som	trafikerar	Tallin?

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

Vinnarna kontaktas av Golfpärlor 
senast vecka 24 och presenteras på 
Golfpärlors Facebooksida. 

Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

“Baltic Tour” 
Tävla	om	ett	superlyxigt
Estlandspaket	med	båtresa,	
läcker	golf	och	sköna	SPA-hotell!

Du som vinner får gärna dela med dig 
av dina upplevelser på sociala medier.

BALTIC TOUR	gäller	för	två	personer	
och	innehåller:
•	 Lyxig	båtresa	med	Tallink	till	
	 Tallinn	i	A-premium	hytt	inkl.	bil
•	 Golfspel	på	Pärnu	Bay	Golf	Links,	
	 Saare	Golf	och	Estonian	G	&	CC
•	 Två	hotellnätter	på	SPA-hotell
Värde: cirka 12 000 kronor

Tävla om

5
6
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PÄRNU BAy GOLF LiNKS invigdes 2015 och är 
en golfklubb med stor bredd, 14 mil söder 
om Tallinn. 

Här finns det förutom 18-hålsbanor också 
en 5-håls par-3 slinga samt övningsbanor för 
både när- och distansspel. 

Pärnu Bay är Baltikums första bana i links-
typ,  och 4 500 till 6 200 meter lång. 

Banan är verkligen en linksbana i ordets 
rätta bemärkelse – en kustremsa med sand-

dyner och svingelgräs, som verkligen testar 
golfarens förmåga. 

Banan är designad av golfarkitekt Lassi  
Pekka Tilander med Mick McShane som lead 
shaper, mest känd som lead shaper för  
St. Andrews Links ‘Castle Course och Kings-
barns Golf Links. Banan har breda fairways 
och stora sandområden, samt greener i flera 
nivåer. 

World Golf Awards har utsett Pärnu Bay 

Pärnu Bay Golf Links 
– Baltikums första linksbana
Njut av läckra smaker och utmärkta vyer över Pärnuviken 
på Pärnu Bay Golf Links, Baltikums första linksbana. 

Golf Links till Estlands bästa golfbana både 
2016 och 2017. Pärnu blev även rankad som 
nummer 45 i Continental Europe av tidningen 
Golf World Magazine!

Direkt intill havet ligger också ett ena-
stående klubbhus med bastur, en butik där du 
kan köpa golfutrustning samt ett loungecafé. 
Här ligger också golfrestaurangen Eagle, som 
erbjuder moderna europeiska smaker med 
nordisk nyans.

Hedon SPA & Hotel 
– platsen där solen alltid skiner
HEDON SPA & HOTEL ligger precis på den  
sandiga Pärnustranden. Hotellets fantastiska 
läge och vackra arkitektur gör det unikt i sitt 
slag – ett mästerverk. Hotellsidan där spaet 
huserar ligger i den historiska lerbadbygg-
naden, som länge har varit en symbol för Pärnu. 
På samma sida i byggnaden finns också fyra 
unika rum för dig som värderar ditt privatliv. 

På Hedon SPA & Hotel erbjuds du en av-
slappnande semester i en mysig atmosfär. 

Golfpaket Hedon SPA & Hotel and Pärnu Bay 
Golf Links 
I paketet ingår: 
– boende i standardrum (1 natt) 
–  generös frukost
–  greenfee för 2 på Pärnu Bay Golf Links (18 hål)
–  tillgång till bastur och pooler i badområdet, 
 hela vistelsen
–  tillgång till Silent Spa för 2 (i 3 timmar)  
–  solbad
–  tillgång till gym
–  parkering (i mån av tillgång) 

Golfpaketen gäller från 1 mars till 26 april, 
samt 23 september till 30 november 2018. 

Paketpris för 2 personer från 212 EUR per natt.

För mer information och bokning
sales@hedonspa.com 
+372 (0)44 99 021
www.hedonspa.com

Hedon SPA & Hotel

ESTONIA Resort Hotel & Spa
ESTONiA RESORT HOTEL & SPA är ett fyr-
stjärnigt hotell i Estlands sommarhuvudstad 
Pärnu. Det nya hotellet är inspirerat av Est-
lands vackra natur, kulturarv och hantverk. 
Här kombineras modernt, högklassigt boende 
med estländsk spa- och bastukultur.  Hotellets  
SPA & SAUNA erbjuder en bred variation av 
bastur, stora pooler och bubbelbad. Här finns 
även en unik Döda havet-pool med en salthalt 

Golf- och spapaket
I paketet ingår 
–  boende
–  frukostbuffé
–  obegränsad tillgång till spa och bastucentret  
 SPA & SAUNA
–  1 greenfee , 18 hål på Pärnu Bay Golf Links

Paketpris för 1 person från 98 EUR per natt. 

För mer information och bokning: 
+372 (0)440 1017
resorthotel@spaestonia.ee
www.spaestonia.ee/resort

ESTONIA Resort Hotel & Spa 

Här kan du testa exotiska spabehandlingar 
och njuta av långa, avkopplande bastubad i 
hotellets unika Silent Spa. Silent Spa är endast 
för vuxna gäster som värdesätter tid för sig 
själva eller som vill bada bastu och umgås 
med vänner efter en dag på golfbanan. 

i den nya, exklusiva delen av byggnaden 
ligger själva hotellet med 68 moderna rum, 
varav fyra rymliga sviter samt restaurang  
Raimond och grillrestaurangen Akord. 

Raimond är en högklassig restaurang 
med en exklusiv atomosfär, perfekt för en 
romantisk middag eller för att fira något 
speciellt. i Akord grillas rätterna över öppen 
eld som ger känslan av att solen alltid skiner. 

på 33 procent, vilket gör att du utan minsta 
ansträngning flyter som viktlös i poolen. 

För alla  gourmander är à la carte-restau-
rangen NOOT en höjdpunkt. Menyn är inspirerad 
av modern, estlänsk matkultur. Kocken Rudolf 
Visnapuu har även fått en utmärkelse från 
Cordon Bleu  för sin matlagning.

På hotellet finns också ett modernt kon-
ferenscenter. 
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SAARE GOLF ÄR EN Championshipbana, som 
ligger på ön ösel, inom gångavstånd från den 
unika Kuressaare biskopsborg och den gamla 
stadsdelen. Det milda klimatet i Saaremaa 
(ösel) gör att golfsäsongen är lång här. Som 
regel kan du spela till november, ännu längre 
vid en sen vinter. 

Den välkända golfarkitekten Lassi Pekka 
Tilander från Finland, har designat golfbanan. 
Det vackra landskapet gör att banan känns 
som en vacker tavla. Arkitekturen på banan 
påminner om vågor, som bidrar till helhets-
intrycket av en vacker bana som smälter in 
i naturen.

Saare Golf är en 18 håls bana, par 72,  6310 
meter från vit tee. Bredvid banan finns en 

driving range för upp till 30 spelare. Tränings-
området har även bunkrar, puttinggreen och 
chippinggreen. 

Banan har upplevelser och utmaningar 
för spelare på alla nivåer, och även för hela 
familjen. Saare Golf samarbetar med lokala 
partners och erbjuder en mängd olika aktivi- 
teter, som spaupplevelser, sporter och andra 
spännande aktiviteter för stora och små. 

Bredvid klubbhuset finns även två par 3:or 
där alla kan träna närspel och få upplevelsen 
av att spela på en riktig golfbana, och det helt 
kostnadsfritt.  

Saares golfbana är byggd med den senaste 
byggtekniken. Hela banan uppfyller kraven 
från USGA (United States Golf Association).

Saare Golf  
– mästerskapsbanan på Ösel
På natursköna Ösel ligger Saare Golf. Här erbjuds upplevelser 
för alla nivåer och hela familjen. Och banan är vacker som en tavla. 

SEA COURSE 18 HåL ligger utlagd bland 
oförstörda skogsområden och sträcker sig 
ut mot stranden. Systerbanan Stone Course, 
ligger på en historisk, arkeologisk plats. 

Svenska golfproffset Annika Sörenstam, 
med 10 majors i bagaget, ska rita om banan 
som en del i arbetet med att göra Estonian  
G & CC till en komplett familjeresort. 

2021 kommer den nya banan, signerad 
Annika Sörenstam och European Golf Design 
att öppna på Estonian G & CC. 

– Det är spännande att designa min första 

golfbana i Europa, speciellt en som ligger 
nära hem, berättar Annika Sörenstam. 

Även Europatouren spelas på Estonian  
G & CC. Klubbhuset vid klintkanten påminner 
om en traditionell estnisk gårdsbyggnad och 
här finns bland annat restaurang, proshop, 
uthyrning av golfklubbor, proffshandledning, 
golfdemonstrationer och Green Card-kurser.

Resorten erbjuder många prisvärda golf-
paket. Närheten till Tallinn gör det bekvämt 
för svenskar att ta en långweekend i Tallinn 
och samtidigt njuta av golf i världsklass. 

Estonian G & CC  
– lämnar ingen oberörd
Estonian Golf & Country Club, bara 25 kilometer från Tallinn, är en av de 
internationellt mest uppmärksammade banorna i östra Europa. Klubbens Sea 
Course har blivit utsedd till topp 100 golfbanor i Europa av Golf World Magazine 
och är del av European Tour Properties Network och  World of Leading Golf.

Fyra härliga 
hotell i Tallinn
VAR ÄN i ESTLAND du gör din golfrunda, är 
det mysigt att upptäcka mer av sommarstaden 
Tallinn. Stanna kvar en eller ett par nätter 
och upplev mer av det nya, moderna Tallinn 
med många härliga restaurangupplevelser 
för matglada foodies!

Ta båten över till Estland så får du en skön 
sommarkänsla direkt när du kliver ombord. 
Tallink har fyra olika hotell i Tallinn – och 
erbjuder paket till bra priser, där både resan 
och hotellet ingår.

 Välj mellan två olika 4-stjärniga hotell.  
Tallink Spa Hotel, nära både hamnen och Gamla 
stan. Här finns sköna pooler, både inom- och 
utomhus, poolbar och fler bastur. Eller Tallink 
City Hotel, mitt i stan, precis vid all shopping.

Tallink Express Hotel är ett 3-stjärnigt, 
prisvänligt hotell. Bra läge, skön komfort, 
fräscha rum  och en mysig restaurang. 

Pirita Spa Hotel är ett 3-stjärnigt hotell 
som ligger alldeles vid havet, cirka 10 minut-
ers bilresa från centrala Tallinn. Ett unikt 
hotell i sovjetisk arkitektur – med medical 
spa-behandlingar och en stor simbassäng. 
En rolig och lite udda upplevelse.

Georg Ots Spa Hotel

Georg Ots 
Spa Hotel 
GEORG OTS SPA HOTEL ett unikt hotell som 
ligger precis vid havet på Estlands största 
ö, Saaremaa. En vacker promenad genom 
slottsparken tar dig till staden Kuressaares 
centrum. 

GOSPA är det första estländska spahotellet 
som har uppmärksammats i det prestige-
fyllda resemagasinet Condé Nast Traveler. 
Spabehandlingarna är hotellets signum, och 
man har till och med sin egen produktlinje 
– KENA by GOSPA. 

Hotellets pooler och bastur ger dig skön 
avkoppling. Här finns även ångbad och en 
uppvärmd utomhuspool som är öppen året 
runt. Hotellets restaurang har fått utmärkelsen 
Silverspoon 2016 och blev 2017 vald till Bästa 
familjerestaurang. Här serveras en modern 
meny med mat som är karaktäristisk för ön. 

Du tar dig enkelt hit med båt eller flyg.

Missa inte!
På Georg Ots Spa Hotel får även de minsta gästerna 
sina egna menyer och spabehandlingar! 

+372 (0)45 50 000
info@gospa.ee www.gospa.ee
Facebook, Instagram #georgotsspahotel 

Tallink Hotels

Hotellpaket Tallinn 
– 2 nätter ombord med 1 natt på hotell
Prisexempel 1 495 kronor per person 

I paketet ingår:
– Båtresa del i A2-hytt t/r (hytt med havsutsikt)
– Frukostbuffé t/r ombord
– 1 hotellnatt med del i dubbelrum på Tallink Spa  
 Hotel, inkl. frukost 

För mer information och bokning
tallinksilja.se 
08-22 21 40



Programförslag – 1 
FARTYG: BALTIC QUEEN & VICTORIA 
Samtliga tider är lokala. 
 
DAG 1 
17.30  Fartyget avgår från Stockholm mot Tallinn 
18.00 Middag ombord 
DAG 2 
07.00-10.00 Frukost i restaurang Grande Buffet 
10.00 Ankomst till Tallinn  
12.00 Lättare lunch på Estonia Golf & Country Club 
13.00 Golfrunda på Estonia Golf & Country Club  
17.30 Incheckning Tallink Spa Hotel eller  
 Tallink City Hotel 
20.00 Middag i Gamla stan i Tallinn 
DAG 3 
07.00 Frukost på hotellet 
08.00 Golfrunda på Estonia Golf & Country Club 
14.00 Lunch i klubbhuset  
16.00 Ombordstigning börjar  
18.00 Fartyget avgår från Tallinn mot Stockholm 
DAG 4  
07.00-10.00 Frukost i restaurang Grande Buffet 
10.15 Ankomst till Stockholm

Programförslag – 2 
FARTYG: BALTIC QUEEN & VICTORIA 
Samtliga tider är lokala. 
 
DAG 1 
17.00  Fartyget avgår från Stockholm mot Tallinn 
18.00 Middag ombord  
DAG 2 
07.00-10.00 Frukost i restaurang Grande Buffet 
10.00 Ankomst till Tallinn 
12.00 Lättare lunch på Estonia Golf & Country Club 
13.00 Golfrunda på Estonia Golf & Country Club  
17.30 Incheckning Tallink Spa Hotel eller  
 Tallink City Hotel 
20.00 Middag i Gamla stan, Tallinn 
DAG 3 
07.00 Frukost på hotellet 
08.00 Avfärd mot Pärnu (ca 2 timmars körning) 
11.00 Lunch i klubbhuset  
12.00 Golfrunda på Pärnu Bay Golf Links   
18.00 Incheckning Estonia Resort Hotel & Spa eller  
 Hedon Spa & Hotel 
19.00 Middag på hotellet eller centralt i Pärnu 
DAG 4  
07.00 Frukost på hotellet 
09.00 Spa-behandlingar på hotellet eller golfrunda  
 på Pärnu Bay Golf Links 
13.00 Lunch i klubbhuset  
14.30 Avfärd mot Tallinn   
16.45 Ankomst till Tallinn 
18.00 Fartyget avgår från Tallinn mot Stockholm  
DAG 5  
07.00-10.00 Frukost i restaurang Grande Buffet 
10.15 Ankomst till Stockholm

GOLFA I BALTIKUM
Upplev Estlands härliga golfbanor, citycharm och båtliv under samma resa. 

Minisemestern börjar ombord med nöjen, underhållning och avkoppling. Kombinera 
gärna med sköna spa-upplevelser. Ta med familjen eller res med vännerna – det är 

roligare när man är fler!

SPAMYS & CITY CHARM
Det är lätt att trivas på 4-stjärniga Tallink 
Spa Hotel nära hamnen, strax utanför Gamla 
stan i Tallinn. Ett av Tallinks mest populära 
hotell med sitt perfekta läge och härliga 
relaxavdelning: Aqua Spa. Här finns flera olika 
pooler, två jacuzzis och en poolbar att koppla 
av vid. Ångbastu, samt en turkisk och finsk 
bastu. Välj mellan olika tillvalspaket för den 
ultimata avkopplingen.

PAKET 1 
2 nätter ombord med 1 natt på hotell 
Prisexempel 1495:– per person 

PAKET 2
2 nätter ombord med 2 nätter på hotell
Prisexempel 2110:– per person 

GREENFEE TILLKOMMER 
Prisexemplet avser en torsdagsavgång från 
Stockholm i maj. Priset varierar per veckodag och 
månad. 

KONTAKT
Är ni färre än 10 personer bokar ni båtresa och 
hotell via oss online och kontaktar golfklubbarna 
på egen hand för tidsbokning. För personlig 
service, ring 08-22 21 40. Greenfee betalas på 
plats. 
 
Är ni fler än 10 personer hjälper vi gärna till att 
boka hela resan enligt önskemål. Ring 08-22 08 30.

I paketet ingår:
– Båtresa del i A2-hytt t/r (hytt med 
 havsutsikt)
– Frukostbuffé t/r ombord
– 1 hotellnatt med del i dubbelrum 
 inkl. frukost 

I paketet ingår:
– Båtresa del i A2- hytt t/r (hytt med 
 havsutsikt)
– Frukostbuffé t/r ombord 
– 1 hotellnatt med del i dubbelrum inkl.  
 frukost  i Tallinn
– 1 hotellnatt med del i dubbelrum inkl.  
 frukost i Pärnu

TALLINK SPA & CONFERENCE HOTEL

PÄRNU BAY GOLF LINKS
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08-458 00 00 | info@sunbirdie.com 
www.sunbirdie.se

Gör som tusentals andra golfare – byt regn, rusk och snö mot sol, drömgolf och trevliga möten  
med likasinnade på något av våra härliga resmål i Sydeuropa, Asien, USA och Afrika.

Välj mellan en weekend, ett par veckor eller flera månader.

Fri ankomstdag, statlig resegaranti och vår personal på plats för din service!

Fri golf i en vecka
eller 6 månader


