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GGolfperler fortsætter i schlagermusikkens tegn. Sidste år var vores 
forords tema Fanget af en stormvind, og vi skrev bl.a.: - Allerede i 
august kan stormen nå orkanstyrke. Forestil Jer Lingmerth og Stenson 

i førerbold i OL-golfen. Mens 2,4 mio. Svenskere i tv-sofaerne hepper ivrigt.
Godt spået, hvis vi selv skal sige det. Resultatet blev 2,3 mio. seere, og ganske vist 

måtte Lingmerth nøjes med en meriterende 11. plads, men hvad Henrik præsterede 
i 2016 vil ingen nogensinde glemme. På side 4-6 kan I læse, hvad Henrik siger om frem-
tiden, og hvilke af alle de legender, der står opført på Claret Jug (The Open’s sejr-strofæ), 
han helst ville spille i firebold med på St Andrews. Andre vindere har vi samlet på side 7.

ALLE golfspillere, som uanset spilllestyrke har opdaget dette vidunderlige spil, kan 
føle sig som vindere.

Kan du desuden lide at konkurrere og vinde fine præmier, foreslår vi, at du modtager 
udfordringen på side 8.

Vil du have variation i dit spil, er det bare at dykke ned i magasinet og opdage nye 
perler. På de følgende sider finder du 53 forskellige baner, der alle er et besøg værd.

God fornøjelse!
Pär Fischerström

WE ARE ALL 
THE WINNERS!

emag.provisa.se
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Der er ikke meget, der ikke allerede er sagt om Stensons historiske 2016, men alligevel bliver 
vi ikke trætte af at tale om det. Den enkelttriumf, der skiller sig ud, er naturligvis sejren i the 
Open i – 20 efter en besættende duel med legenden Phil mickelson. en historisk duel, han vandt 
med ’køligt overblik og teknisk brillans’, som juryen for belønningen Bragdguldet udtrykte det, 
før han blev tildelt prisen, som han fejrede med kage til sin morgenmad.

en anden milepæl var OL i rio, hvor golf var tilbage på det olympiske program for første 
gang siden 1904. Her vandt Henrik sølv i overværelse af mere end 2 mio. svenske tv-seere efter 
en ny stor duel, denne gang med briten Justin rose.

– 2017 bliver forhåbentlig ikke så meget anderledes end 2016. efter at det lykkedes at hjem-
tage the Open er vi naturligvis opsatte på at vinde endnu en major, så Claret Jug kan få selskab 
på præmiehylden, sagde Stenson tidligere på året til Svensk golf.

Henrik har fuldt fokus på de store turneringer. Planen er at vinde en ny major eller at fors-
vare sejren i the Open.

- Vi er ikke tilfredse og tilbagelænede. Jeg siger ikke, at jeg ikke vil spille godt og vinde 
mange andre udmærkede turneringer, der ligger rundt omkring, men på lang sigt koncentrerer 
jeg mig mest om majors, sagde han i februar.

Selvtilliden er med andre ord i top, og træningen har også givet resultat. i skrivende stund 
har Henrik taget tre andenpladser i sine seks seneste turneringer. Ved siden af golfkarrieren 
driver han golfarkitektfirmaet Henrik Stenson golf Design. Henrik har konkurreret på flere af 
verdens bedste golfbaner, og hans interesse for banearkitektur har vokset sig stærk.

Stenson arbejder sammen med den anerkendte golfarkitekt Christian Lundin, som bl.a. har 
tegnet ekerum resort på Öland, Sölvesborg og flere udenlandske baner.

– Henrik fokuserer kolossalt på detaljerne og er utroligt inspirerende at arbejde sammen 
med. Han kontaktede mig på en golfmesse i 2015. Over en middag fortalte han, at han havde 
lyst til at stifte et firma og spurgte, om jeg ville være med. Så afslår man ikke, fortalte Christian 
Lundin golfperler sidste år.

et af de opsigtsvækkende projekter, Henrik har sat sit navn på, er Österåker, hvor Henrik 

Hvilket gyldent år har Stenson ikke haft? Hen blev historisk som den første 
svenske herre, der nogensinde har vundet en major; han fik OL-sølv, vandt 
Order of Merit på European Tour og modtog et håndskrevet lykønskningsbrev 
fra Jack Nicklaus. Hvordan kommer man videre efter det? Jo, man sigter endnu 
højere. I hvert fald, hvis man hedder Henrik Stenson.

Brandvarme 
STENSON
TEKST Linda Eriksson FOTO caLLaway
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Söker du golfpaket eller golfresa?
Hitta din golfresa bland vårt rika utbud av hotell med färdiga golfpaket.

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

Golfpaket.com

Født:  5. april 1976 i Göteborg.

Bopæl: Lake Nona, Orlando, Florida.

Familje: Gift med Emma, og børnene Alice, Lisa og Karl.

Klub: Barsebäck Golf & Country Club. 

Bedste resultater: Sejr i British Open 2016, 2 OL i Rio 2016, 

11 sejre på European Tour, 4 sejrer På PGA Tour, vinder af 

Race to Dubai 2016, vinder af Fedex-cup og Race to Dubai 

2013. På vindende Ryder Cup-hold 2006 og 2014.

Priser: Bragdguldet 2016, Jerringpriset 2014. 

“... det kommer 
ikke til at ligge 

fremme, så mine 
børn kan tegne 

på det.

Henrik Stenson

Leder du efter en golfpakke eller golfrejse?
Find din golfrejse i vort rige udbud af hoteller med færdige golfpakker. 
Tag af sted med sine venner, med din lyst til at spille nye baner, eller til 

gensynet med en favorit. Book din golfweekend allerede i dag!

Stenson golf Design og Christian Lundin foretager en komplet  
36 huls ombygning af banerne.

Arbejdet er i fuld gang på Österled, og starten på Västerled er 
planlagt til 2019-20.

– Jeg er meget stolt af, at mit første projekt ligger i Sverige. mit 
team og jeg vil arbejde tæt sammen med Österåker golf om at de-
signe og udvikle baner og anlæg til et niveau blandt de allerbedste  
i Skandinavien, sagde Henrik sidste år.

Henrik Stenson golf Design og Christian Lundin har planlagt ca. 
10-20 projekter i de kommende fem år, men eftersom Henrik stadig 
er på toppen af sin karriere, er den tid, han kan bruge på banedesign 
indtil videre begrænset.

– Jeg vil ikke lægge navn til noget, jeg ikke kan stå 100 % inde for. 
Vi har nogle projekter i gang i udlandet, som jeg ikke kan røbe noget 
om endnu. Det gælder om at have en god balance i det her, mens 
jeg stadig spiller aktivt. eftersom jeg vil have fuldstændigt check på, 
hvad vi gør mht. banedesign, er der ikke oceaner af tid til det, siger 
Stenson.

indtil videre er det den aktive karriere, der tager størstedelen af 
Henriks tid og fokus. Netop nu lader han op til årets første major, 
som er masters i april.

Når det gælder 
British Open, er det 

meste jo aller-
ede blevet sagt, 
men man kan jo 
altid lege lidt med 

tanken.
Hvilke af alle 

de legendariske 
spillere, der har deres navn på 

Claret Jug, ville du helst spille en 
firebold med, hvorfor netop dem og 

på hvilken bane?
– Jack Nicklaus, Arnold 
Palmer og gary Player. 
tre legender! Jeg har haft 
lejlighed til at spille med 
mange vindere af Claret 

Jug, men at spille med 
disse tre i deres storhedstid på 

St. Andrews ville have været 
fantastisk.

Apropos Jack Nicklaus, 
så fik du et håndskrevet 
brev fra ham efter sejren, i 
hvilket han sagde, at det var 
den bedste golfrunde, han 
havde set?

– Jeg har fået mange roser 
efter sejren på troon. Brevet fra  
Jack var selvfølgelig helt specielt,  
og jeg kan sige det sådan, at det 
kommer ikke til at ligge fremme, 

så mine børn kan tegne på 
det, siger Henrik med 

et smil.

Golfsporten har været i centrum i det 
seneste år, såvel når det gælder priser som 
præstationer. Her er Svensk Golfs vindere 
2016/17. Vi på Golfperler ønsker stort tillykke!

ENDNU ENGANG har Föreningen Golf-
journalisterna kåret Årets Golfklub. I 2017 

er valget faldet på Landeryds Golfklubb, 
og motiveringen lyder i uddrag: 

”Tre 18 huls baner og syv korte huller 
er et godt grundlag for et fint golfanlæg, 
men det er langt fra altid tilstrækkeligt. 
Tværtimod er det med mange golfhuller 
vigtigst, at man behandler dem bedst 
muligt, og det har Landeryd gjort på en 
meget fremsynet måde. 

I JUNI 2016 BLEV Henrik Stenson den første mandlige 
svenske golfer, der vandt en major efter en sindsopriv-
ende duel med Phil Mickelson på den skotske bane 
Royal Troon. Da Svenska Dagbladet præsenterede 
vinderen af årets Bragdmedalj, var denne præstation da 
også i fokus:

’For en grænseoverskridende bedrift og efter en 

Han har haft en mageløst år. At gå fra en 
plads som nr. 96 på verdensranglisten ved 
udgangen af 2015 til ved juletid 2016 at være 
nr. 9 er en klatretur, som er en vinder værdig. 
Alex Norén er valgt som Stockholmdistriktets 
bedste idrætsmand 2016 af Stockholmsidrotten og 
Sportsjournalisterne Klubb. I årets løb har Norén 
været tæt på at vinde adskillige gange, og i Scottish 
Open i juli kunne han endelig løfte sejrstrofæet.

 BRAGDMEDALJEN 2017

PRISREGN
LANDERYDS GK
Tillykke til

ALEX NORÉN
Sthlm fejrer

historisk duel: Svenska Dagbladets bragdguld går til 
Henrik Stenson.”

– Det er dejligt at blive påskønnet efter min kar-
rieres bedste sæson. At få mit navn på denne pris 
sammen med svensk idrætshistories største gennem 
tiderne. Jeg er utrolig stolt og utroligt glad, udtalte 
Stenson da.
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Således gør du:
1. Svar på alle ni spørgsmål
1.  Hvem har designet Abbekås?
2.  Hvad hedder Elisefarms nye køkkenchef?
3.  I hvilken region ligger Forsbacka?
4.  Hvor mange kvadratmeter er Hooks Herrgårds spa?
5. Hvilken tourspiller er vært for Isabergs tourturnering?
6. Hvad hedder den nye, helt specielle, by ved Knistad? 
7. Hvilken by ligger tættest på Sand?
8.  Hvad hedder PGA’s to forskellige baner?
9.  Hvilken udmærkelse modtog Unni Ekenberg 2014?

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

3. Vælg, hvilke to golfpakker du helst vil vinde. 
4. Mail dit svar til tavling@provisa.se med angivelse af navn, adresse og golfklub. 
 Vi skal have dit svar senest d. 1. juni.

Vinderne bliver kontaktet direkte af Golfperler og publiceres på  
Golfperlers Facebookside og på www.golfpaket.com i uge 23.

Held og lykke!

PRESENTERAR  

              PEBAX®

   ELASTOMER
            INSERT

HIGHER MOI

ANODISED 
6061 
ALUMINIUM 
FACE

LÄGG TILL
SJÄLVFÖRTROENDE.
TA BORT 
SLAG.

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

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

TM

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

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

Præmier
Du kan vinde golfpakker fra: 
Abbekås Golfklubb                                                        
Elisefarm Golf Club                                                       
Forsbacka Golfklubb                                                      
Hooks Herrgård                                                              
Isaberg Golfklubb                                                           
Knistad Golf & Country Club                                                                                             
Sand Golf Club  
PGA Sweden National                                                                                                             
Skinnarebo Golf & Country Club 

Spil og vind!
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Best of

NORGE HAR MERE END 100.000 organiserede golfspillere, 
som nyder godt af 180 baner fra Bjaavann i syd til 
Tromsø i nord. Mange af dem byder på dramatiske 
naturoplevelser, fx Lofoten Links.

Da Golf Digest i efteråret 2016 for første gang 
opstillede en liste over Nordens 100 bedste  
baner, var 14 norske med på listen. Højt 
rangeret var Miklagard som nr. 6 og Holtsmark 
som nr. 8.

Landets ældste klub er Oslo GK, der blev 
grundlagt allerede i 1924 og ligger i et vid-
underligt område ud mod Bogstadvattnet 
ved foden af Holmenkollen. 

NORGES I SÆRKLASSE mest succesrige 
golfspiller er Suzann ”Tutta” Pettersen. 
Suzann har været nr. 2 på verdens-
ranglisten og har vundet såvel to 
majors som et utal af andre 
turneringer. Desuden har hun 
været med til som nøgle-
spiller at vinde på tre 
europæiske Solheim 
Cup-hold.

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

DANMARK HAR MERE END 150.000 organiserede golfspillere, der kan benytte 
185 baner. Den generelle standard af dem har været stadigt stigende, så en 
golf-odyssé gennem landet er en positiv oplevelse. Den ældste klub, Københavns 
Golf Klub, blev stiftet i 1898. 

DANMARKS STØRSTE GOLFNAVN er Thomas Bjørn, der fra midten af 1990erne 
banede vejen for et dansk golfmirakel, har vundet 15 gange på European Tour, 
spillet Ryder Cup tre gange og er europæisk Ryder Cup-kaptajn 2018. I 2016 
vandt hans ’kronprins’, Thorbjørn Olesen, World Cup sammen med Søren 
Kjeldsen, og på spindesiden står Danmark stærkere rustet end nogensinde 
med tre spillere på LPGA og adskillige kandidater til det europæiske Solheim 
Cup-hold.

Best of
Danmark

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

30 
danske 
golfperler
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Gør som tusinder af andre golfspillere – skift regn og slud ud med sol,  
nyklippet green og et behageligt møde med ligesindede.  

Altid med valgfri ankomstdag og vores egne værter på stedet!

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

Long Stay fra SEK 7.995,-   Mid Stay fra SEK 5.995,- 
Short Stay fra SEK 2.795,-

Altid 500 SEK per person i rabat, hvis ni er 8 eller flere!

Største på   
Long Stay!

Nu også Mid Stay = 2-3 uger

7.995,-4 uger med 
fri golf fra SEK  

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

Svenske 
golfperler
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Falsterbo GK
Her HAr NAtureN SkABt forudsætninger ud 
over det sædvanlige for golf, som er dyrket 
på Falsterbo siden 1909. Banen er rangeret 
blandt Skandinaviens bedste. Fairways og 
forgreens er klippet langt ned. De hårde 
og hurtige greens garderes godt af vel pla-
cerede bunkers, man har også åbne for leve 

indspil. Dertil kommer vinden, som næsten 
altid melder sig på Falsterbo. ikke sjældent 
skal man tænke sig om en ekstra gang, før 
man bestemmer sig for sit slag. Alt sammen 
indbyder til kreativt spil. Foråret er ofte 
meldt, og Øresunds saltvand gør, at man har 
meget fine spilleforhold, langt ud på efteråret.

SKÅNE SKÅNE

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

SKÅNE

Falsterbo Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb.

Falsterbo Golfklubb. Falsterbo Golfklubb.

Gå ikke glip af!
Skandinaviens største og mest 
koncentrerede fugletræk kan ses 
over banen.

Antal huller 18
Ophold  ja, se Hotell Gässlingen
Fitnessrum ja
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja 
Buggies ja,skal forudbestilles. 
 Lægeerklæring nødvendig
Trolleys ja
Golfshop ja

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

Falsterbo Golfklubb

1909
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Hotell Gässlingen

Hotell Gässlingen

HOteLL gäSSLiNgeN ligger i hjertet af Skanör 
og kan betegnes som et lille hotel med store 
muligheder.

Her er de bedst tænkelige forudsætninger 
for en afslappende golfweekend med dine faste 
medspillere. Du kan bo i nærheden af nogle af 
Sveriges smukkeste golfbaner og nyde skånsk 
madkunst af verdensklasse, fremstillet af nogle 
af Sverige bedste kokke. man kan afslutte 
sin dag i wellnessafdelingen, hvor man kan 
booke en massage og gøre sit ophold til en 
uforlignelig oplevelse.

Næssets bedste golfhotel tilbyder et frydeful-
dt og givende miljø for golfentusiaster, par og 
grupper. Det har 29 værelser, heraf tre suiter, 
udendørs swimmingpool, fire konferencelo-
kaler og en restaurant med plads til 120.

Skanör med Falsterbo – dejligst i verden!

I pakken indgår:
•  et greenfee på Ljunghusen, Flommen eller   
 Falsterbo Golfbana.
•  gratis adgang til wellness-afdelingen og den   
 udendørs swimmingpool
•  en 3-retters middag
•  overnatning i dobbeltværelse inkl. en lækker  
 morgenbuffet.
Pris fra SEK 1795 pr. nat pro persona.

Bemærk, at der er tillæg for spil på Falsterbo 
Golfkklubb.
Pakken kan ikke bookes i tiden 23/6 – 11/8-2017.
Book din pakke allerede i dag på +46 (0)40-459100 
eller på info@hotellgasslingen.se 
Du kan opgradere dit ophold til at omfatte en 
5-retters middag, afternoon tea eller hvorfor ikke 
en behandling i vores thailandske Na’Jaa Spa.
Mere information på www.hotellgasslingen. 

–  en skjult perle, som 
mange golfgæster 
kommer tilbage til

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

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

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

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

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

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

Ljunghusens Golfklubb

Ljunghusens Golfklubb.

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

klubben blev grundlagt allerede i 1935 af 
lokale caddies, hvilket giver Flommen gk en 
lang og rig historie. 

Her råder der en åben og imødekommende 
stemning som værdsættes af golfere i alle aldre.

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

Flommen GK

Flommens Golfklubb.

SKÅNE SKÅNE

Ljunghusen GK
LJuNgHuSeN er eN AF Sveriges ældste golf-
klubber. klubben blev grundlagt i 1932 og blev 
i 1965 den første i Skandinavien med 27 huller.

Banen er en af de få ægte links i Sverige, 
bygget på et underlag af sand fra tiden 
hvor landskabet var havbund. Her er ofte 
spilbart året rundt takket være den porøse 

du vælge noget til enhver lejlighed – frokost, 
kaffe, højtider, konference eller firmagolf.

og drænende sandjord.
klubhuset er moderne med en fin restau-

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

Banen forbedres løbende. en bane i top-
klasse kræver som bekendt fornyelse og  
vedligehold i mindste detalje, året rundt. 
i de seneste år er hul 10-18 renoveret med 
nye hulforløb og forbedringer. På banen er 
der arrangeret mange større turneringer 
gennem årene.
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Der er iNgeN tViVL om, at ambitionerne 
er i top. De to baner, begge tegnet af kyle 
Philips, en af verdens førende banearkitek-
ter, er vidt forskellige. Links har et stærkt 
skotsk præg, mens Lakes leder tanken hen 
på Florida – selv om vi er i Skåne.

– Vi har unægtelig sikret en uforglemmelig 
oplevelse for den, der besøger PgA Sweden 
National, forklarer kyle Philips stolt.

LAkeS COurSe, hvor Nordea masters på 
european tour blev spillet i 2014 og 2015, 
har en del vand. Den har karakter af park-
bane og er derfor ikke helt så kuperet som 
Links Course. 

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

De iNDLeDeNDe HuLLer på Links Course 

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

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

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

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

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

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

pga sweden national

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

Antal huller 36, (Links + Lakes)
Ophold  ja, golfpakker fra SEK 2.175  
 pro persona 
Restaurant ja, med udendørs servering 
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja 
Golfshop ja
Træningsstudio ja

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

PGA Sweden National

SKÅNE

BOkSkOgeNS tO 18 HuLS baner ligger mel-
lem torups Nygård og søen Yddingen, 20 
minutters kørsel fra malmö. Det sidste stykke 
til klubben er ofte blevet kaldt ’den smukkeste 
tilkørsel til en svensk golfbane’.

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

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

tiL trÆNiNg HAr anlægget en topmoderne 
driving range med ni målgreens (titleist 
Performance range), en 6-huls bane og en 
4-huls træningsbane. Bokskogen golf Acad-
emy by Active golf, med Svensk golfs træner 
Fredrik gren, giver dig alle muligheder for at 
udvikle din golf.

gamla Banan har været en udfordring 
for mange kendte spillere. Her vandt tony 

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

Jacklin SeO 1973, Seve Ballesteros og Howard 
Clark spillede opvisningsmatch i 1979, mens 
mike Harwood og ronan rafferty betvang 
den ondulerede 18. green, da de i hhv. 1989 
og 1990 vandt PLm Open på european tour. 
Desuden er der på den spillet european 
tour, Challenge tour, Ping Junior Solheim 
Cup, finaler på Nordea tour, Vm- og em-
turneringer.

går man tilbage i tiden opdager man, at 
Bokskogen ligger på et historisk sted. under 
et egetræ på kungsbanans hul 6 har karl 12. 
hvilet med sin hest.

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

i kLuBHuSet – en fin gammel granitbygning  
– finder man omklædningsrum, restaurant, 
golfshop og moderne konferencefaciliteter. 
restauranten drives af maderiet og blev 
kåret som Sydsveriges bedste golfrestaurant 
2013. midt i fantastiske omgivelser i skoven 
får gæsterne, uanset om de spiller golf eller 
ej, en madoplevelse signeret maderiet. Bok-
skogen samarbejder med Scandic-hotellerne i 
malmö og en del andre hoteller i nærområdet.

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

Antal huller 36, samt 6 huls bane og 
  4-huls træningsbane 
Driving Range Titleist Permance Range
Ophold  Flere mindre feriehuse   
  samt golfpakker med   
  nærliggende hoteller
Autocamper-parkering ja, men ingen 
  eltilslutning
Restaurant ja
Kiosk ja, 2
Buggies ja, 16
Trolleys ja, 50
Golfshop ja

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

Bokskogens Golfklubb

SKÅNE
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man ikke finde, og det er let at tage bybus-
sen til den. 

Området bugter sig mellem søerne i 
det gamle kalkbrud og følger landskabets 
bakkede konturer.

 i restauranten serverer Vivian alt fra 
morgen- til aftensmad, og efter ni huller 
kan hun byde på en pølse eller lidt andet, 
der stimulerer til bag-9.

Sofiedal.

Rönnebäck 
BANeN keNDeS FØrSt og fremmest for sine 
fantastiske greens, som er blandt Sveriges 
absolut bedste, men den kendes desuden for 
sin lange sæson. Den er normalt blandt de 
baner, der åbner tidligst i Sverige med sine 
nyklippede og velplejede greens.

Den ligger i et område, der for størstedelen 
består af grus, og derfor er banen tør og fin 
størstedelen af året. en del af hullerne har 
en let linkskarakter, der giver mindelser om 
Skotland, mens andre huller mere minder 
om toscanas olivenlunde.

Banen har været vært for flere turneringer 
på Svenska touren. i klubhuset finder du 

det meste af, hvad du kan ønske under din 
runde med god mad i restauranten og et godt 
udvalg i shoppen.

BANeN BLeV OmBYgget i efteråret 2016 
således, at man nu kommer tilbage til klub-

huset efter ni huller og kan justere sit 
væskeniveau i restauranten, som i øvrigt 
har fået ny ejer fra årsskiftet.

Ombygningen har bl.a. givet banen 
Skånes første par-6-hul på 620 meter fra 
backtee.

i årets løb vil der blive etableret nye, frem-
skudte teesteder til en samlet banelængde 
på 4.300 meter.

til foråret vil restauranten desuden få 
en ny balkon, Champagnehylden, hvorfra 
man kan følge spillet til niende og attende 
green. Der er altså mange gode grunde til 
at spille her i 2017.

eN mere CeNtrALt beliggende bane kan 

Sofiedal

SKÅNE

Kvarnby
Rönnebäck Golf Club og Malmö City Golf Club er nu gået sammen under navnet Hinton Golf Club og byder på tre 
baner, som alle ligger i Malmö. Banerne, som du kan benytte enten som gæst eller medlem, er Rönnebäck, Sofiedal 
og Kvarnby.

Hintons Golf – alt er nu samlet

North Course. Rönnebäck.

Sofiedal.

Gå ikke glip af!
Sveriges bedste greens.

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

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

Rönnebäck

Gå ikke glip af!
Skånes første par-6-hul 
på 620 meter.

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

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

Sofiedal

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

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

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

Kvarnby

SKÅNE
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käVLiNge gOLFkLuBB er eN skånsk perle 
ved kävlingeåens dal omgivet af åbne land-
skaber og opdyrkede marker. i årenes løb 
har klubben plantet i tusindvis af træer og 
buske, hvilket i dag giver banen sin skønne 
parkkarakter.

i de seneste år er banen blevet bygget 
om for at give flere kategorier af spillere 
en skøn golfoplevelse. Banen er let at gå 
uden de store højdeforskelle, men her findes 
naturligvis golfbiler til leje for dem der øn-
sker det. Banens smarte layout rundt om 
klubhuset giver dig en stor flexibilitet til 
enten at spille 9, 14 eller 18 huller. Perfekt 
til firmagolf og gruppe-reservationer, hvor 
en gunstart aldrig er langt fra klubhuset!

NYe mODerNe par 3 bane er hurtigt blevet 
populær. Her kan nybegynderen tage sine 
første skridt mod et aktivt golfliv, men også 
den rutinerede golfspiller har stor glæde og 

Om morgenen den 4. december 1676 krydsede de svenske tropper den tilfrosne Kävlingeå for at møde 
’dansken’ i Lund. Det var optakten til Slaget ved Lund, hvor Karl XI besejrede Christian V i Den Skånske Krig.  
I dag er der betydeligt mere roligt på disse jorder, bortset fra et ’fore’ en gang imellem.

nytte af den indspilstræning der tilbydes her.

käVLiNge gOLFkLuBB tilbyder fordelagtige 
golfpakker med indlogering på samarbejd-
ende hoteller. På den populære camping-
plads kan du bo i nærheden af klubhuset i 
fint skånsk bondegårdsmiljø. Fra kävlinge 
golfklubb kommer du let og hurtigt til større 
byer som Lund, malmø og Helsingborg, med 
såvel bil som tog.

toget til Lund tager kun 10 minutter, og 
du kan nå det centrale københavn på kun 
en time. 

i klubhuset serveres veltilberedt mad i 
restauranten. Her kan du sidde på verandaen 
og nyde aftensolen i gode venners lag.

Den velassorterede golfshop anses af 
mange for at være en af Skånes bedste golf-
butikker, som man aldrig går tomhændet fra. 
Her er der et stort udbud af golfprodukter 
til alle kategorier samt smuk og funktionel 

Kävlinge golfklubb 
– spil på historiske jorde og oplev en naturskøn udfordrende bane!

SKÅNESKÅNE

Elisefarm synes at være skabt for den, der vil nyde livet – her kan du spille 
golf på en udfordrende bane, bo i herregårdsomgivelser midt på banen og 
nyde veltillavet mad efter årstidens variationer. Ny restaurant, bar og lounge 
står klar til sæsonen 2017.

Elisefarm Golf Club  
– opdag det nye Elisefarm 

FremtiDeN OmFAtter eN større spa, nye 
hotelværelser og en udvidet konferenceafdel-
ing, men allerede nu føler man den kom-
mende atmosfære. efterspørgslen har været 
stor, og den hyggelige lille restaurant lægges 
nu sammen med reception og køkken i den 
vestre fløj af hovedbygningen. Den nye køk-
kenchef mattias Bengtsson, som har mere 
end 15 års erfaring fra de bedste spisesteder 
i københavn, vil have større fokus på temaet 
’fra jord til bord’ og tilbyder et bredere udvalg 
i restauranten. Den nye, centrale placering 
af reception og spisesal gør, at du som gæst 
bliver taget endnu bedre hånd om.

eLiSeFArm er AF golf Digest tildelt ud-
mærkelsen ’Sveriges bedste golfpakke’ samt 
af det amerikanske golfers magazine ’en af 
europas bedste golfbaner’, ligesom banen 
af golf Digest rangeres som Sveriges nr. 10. 
martin Hawtree har skabt en klassisk engelsk 
hedebane med udfordrende bunkers, der 
stiller krav om præcision såvel fra tee som 

mod greens og desuden tester spillerens 
evner i det korte spil.

en åben, men høj, svingelrough indram-
mer sammen med egnens typiske stendiger 
hvert enkelt hul. Der er som regel en del vind, 
der gør, at banen skal spilles forskelligt fra 
dag til dag.

Herregården, der er anlæggets midtpunkt, 
går tilbage til 1700-tallet og ligger smukt med 
en henførende udsigt over ringsjön. Det 
naturlige samlingspunkt er swimmingpoolen 
lige uden for salonerne.

gå ikke gLiP AF et besøg i elisefarms in-
dendørs spa med jacuzzi, sauna, afslapnings- 
og behandlingsrum, der fint kompletterer de 
tilsvarende udendørs faciliteter.

Hotelværelserne ligger i de oprindelige 
bygninger, der er renoveret med stor var-
somhed. Der er 23 individuelt indrettede 
værelser, alle af hotelstandard. Vil du bo 
på en af Skånes bedste golfbaner, har du 
muligheden her.

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

Antal huller 18
Ophold   ja, der er en golfpakke, hvor  
 du bor midt på golfbanen   
 (bl.a. i herregården) 
Spa ja
Restaurant ja,  med udendørs servering
Buggies ja, 8
Trolleys ja, 40
Golfshop ja
Træningsstudio ja

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

Elisefarm Golf Club

Kävlinge Golfklubb 

Gå ikke glip af!
Den nye moderne korthulsbane 
och den velassorterede golfshopen.

Antal huller  18, samt korthålsbana
Ophold   ja, golfpaket
Autocamper-parkering    ja
Sauna  ja
Restaurant  ja, med udendørs servering  
  og udsigt over banan
Kiosk  ja
Buggies  ja,  4
Trolleys  ja
Golfshop  ja, en af Skånes mest
  populære
046-73 62 70 
kansli@kavlingegk.se
www.kavlingegk.se

beklædning fra førende mærkevarer. Der til-
bydes også udlejning af udstyr i golfbutikken.
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BANeN PASSer tiL ALLe – fra begyndere 
til elitespillere. Her slapper du af i smukke 
omgivelser og skærper såvel din course 
management som din teknik. Følelsen er in-
ternational, men alligevel dejligt afslappende.

meSterSkABSBANeN tOurNAmeNt Course 
har linkskarakter, er generøs fra tee og 
barsk rundt om greens, der har udfordrende 
skråninger på siderne. ifølge Steve Forest er 
det en af de sværeste baner, han har tegnet.

Siden banen åbnede i 2008, har den af 
golf Digest været rangeret som en af Sveriges 
bedste, ligget højt på golf Worlds liste over 
det europæiske kontinents 100 bedste baner 
og er af World golf Award blevet kåret som 
Sveriges bedste bane både 2015 og 2016. 
2013-15 blev Ladies european tour spillet her.

ALt FØLeS Let tiLgÆNgeLigt pga. den korte 
afstand mellem baner, hul, klubhus og parker-
ing. klubhusets restaurant lokker såvel spillere 
som tilløbere, og i golfshoppen kan du få alt 

Umiddelbart uden for Helsingborg ligger fire baner, som byder på 
spilleglæde i verdensklasse. Et bevis på det er, at mesterskabsbanen 
TC både 2015 og 2016 blev kåret som Sveriges bedste bane.

øvrigt, du måtte ønske for at gøre golfoplev-
elsen perfekt.

Vasatorps 
Golfklubb 
– kåret som Sveriges bedste bane to år i træk

SKÅNE

Bo på  
Radisson Blu 
Metropol Hotel 
– spil på Vasatorp
i HeLSiNgBOrgS centrum, blot 300 m fra 
knutpunkten, ligger radisson Blu metropol 
Hotel med 205 ’intelligente’ værelser med 
attraktioner som gratis wifi, gym og en 
omfangsrig morgenbuffet. Det elegante 
design, som gennemsyrer metropol bringer 
udstillingen H55, som fandt sted i Helsing-
borg 1955, i erindring. Hotellets restaurant, 
Nelly’s Food etc. har en lækker menu med 
såvel regionale som internationale retter. i 
baren kan du socialisere, mens du nyder en 
vel tillavet cocktail. 

under hotellet findes en parkeringsgarage 
med elevator til hotellet.

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

Pris fra SEK 1.045 pr. person/nat i delt dobbeltværelse.

To nætter med middag i Nelly’s Food Etc. 
og greenfees
Samme luksuriøse pakke med to overnatninger 
og to greenfee på Vasatorp Golfklubb samt en to 
retters middag i Nelly’s Food Etc. 
Her kan du spille såvel TC som Classic Course.
Pris fra SEK 2.485 pr. person/nat i delt dobbeltværelse.

Tilbuddet er afhængigt af, at der er plads, og af 
priserne i 2017.

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

Radisson Blu Metropol Hotel

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

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

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

Vasatorps Golfklubb

SKÅNE

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

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

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

Söderåsens GK

SÖDeråSeNS gk gruNDLAgDeS i 1966 og har 
siden mere end etableret sig. Fodboldstjernen 
og medlemmet Henrik ’Henke’ Larsson 
fortæller om klubben: 

– Söderåsen har det, jeg synes er vigtigst 
på en golfbane: Fine greens og en flot natur, 
som gør, at jeg aldrig bliver træt af at spille 
her. Desuden er det en meget sympatisk klub, 
hvor jeg altid føler mig velkommen.

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

klubbens motto er ”at skabe et familært 
miljø, hvor man føler sig velkommen, får den 
bedste service og adgang til et golfanlæg i 
bedste stand.” Det har de faktisk held til at 
opfylde. greenkeeperne vedligeholder og 
forbedrer dagligt banen.

restauranten velkommer alle, når de efter 
en lang runde slentrer ind for at få en øl, en 

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

aperitif, frokost eller middag. Söderåsens 
golfklubb er en glimrende årsag til at tage 
sin golfbag med sydpå.

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

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

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

Scandic Helsingborg Nord

Söderåsens GK 
– rislende bække og statelige ege

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

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

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

Söderåsen Golf Lodge

kLuBBeN tiLBYDer OPHOLD for op til 10 
personer i tre nyrenoverede lejligheder, 
der ligger midt i centrets hjerte med højst 
ti meter til nærmeste putting green.

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

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

Bo på 
Söderåsens GK!

Sweden's
Best Golf Course

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

SKÅNE

BJÄREHALVøN 
MED GOLF OG HAV

Båstad Golfklubb. Fo
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tOrekOV HØrer SAmmeN med havet. Lyset 
fra himmel og hav synes at være mere gen-
erøst længst ude på Bjärehalvøen, og torekov 
Links har havudsigt på samtlige huller.

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

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

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

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

midt på banen finder du åkagårdens Lodge, 
der er indrettet i skandinavisk design med alt, 
hvad du har brug for til et vellykket ophold. 
Den er 240 m2 og rummer bl.a. spisestue, vin-
terhave, fire soveværelser og tre badeværelser.

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

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

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

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

SKÅNE

Båstad GK

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

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

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

Båstad Golfklubb

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

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

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

Åkagårdens Golfklubb

Åkagårdens GK

>>>

Torekov GK

Åkagårdens Golfklubb. Fo
to

: l
o

u
is

e
 n

o
r

d
s

tr
ö

m
 p

e
tt

e
r

s
s

o
n



2928

BJäre gOLFkLuBB Ligger på bølgende bak-
ker 150 m over havet. udsigten over Skälder-
viken, kullaberg og Danmark gør det til en 
førsteklasses perle. Alt ånder forfædre og 
historie i et landskab, der ligner toscana. 
Den naturskønne bane, som er tegnet af 
Svante Dahlgren, kan nærmest karakteriseres  
som en skøn hedebane af engelsk karakter, 
som følger naturens egne former. Der er 

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

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

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

Bjäre Golfklubb 

SKÅNE

Fo
to

: m
ic

k
a

e
l 

ta
n

n
u

s

Bjäre GK

Torekov Golfklubb.

Bjäre Golfklubb.

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

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

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

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

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

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

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

Scandinavian Resort – En känsla att längta tillbaka till 

Her kan du slå dine folder på nogle af landets smukkeste 
golfbaner. Bjärehalvøen satser på at blive Nordens bedste 
golfdestination, og her er baner i absolut topklasse med 
forskellig karakter. Du får det bedste af det bedste med 
vores golfpakke på Torekov Hotell, Hotel Skansen og 
Hotel Riviera Strand. 

ALT FOR GOLFELSKEREN

Destination Bjärehalvøen

GOLFPAKKE
Fra 1.895 sek. pr. person/nat

SKØN GOLF
Fra 1.795 sek. pr. person/nat

GOLFPAKKE
Fra 1.545 kr. pr. person/nat

Bestil på torekovhotell.se Bestil på hotelskansen.se Bestil på rivierastrand.se

• En overnatning i dobbelt-
   værelse med morgenmadsbuffet
• Et greenfee på Båstad   
   GK eller Bjäre GK
• En trerettersmenu
• Adgang til SPA og kold-
   badehus, søndag-torsdag

• En overnatning i dobbelt-
   værelse med morgenmadsbuffet
• Inden- og udendørs fitness  
   samt holdtræning
• En trerettersmenu
• Et greenfee til nogle af 
   Bjärehalvøens golfbaner
• SPA med sauna, varme bade  
   og japanske udendørspools

• En overnatning i dobbelt-
   værelse med morgenmadsbuffet
• En trerettersmenu
• Et greenfee på Båstad GK, 
   Bjäre GK, Åkagårdens eller
   Äppelgårdens GK
• Fri entré til pool og trænings- 
   center
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NÆr VeD HAVet, Lige VeD Lommabugten, 
ligger Örestads golfklubb, en klub som har 
formået at udvikle sig til en af Skånes ven-
ligste. golfbanen er en rigtig skånsk bane 
med åben park og typiske heder.

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

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

Örestads Golfklubb – golf for alle

par 3-banen bruges boldrende.
Örestads gk tilbyder gode trænings- 

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

efter afsluttet runde smutter du ind i res-
tauranten for noget afkølende at drikke, en bid 
mad, en kaffetår eller bare en appetitvækker. 
Selvfølgelig tilbyder restauranten også den 
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Gå ikke glip af!
Happy Mondays. Mandag 
tilbydes nedsat greenfee SEK 240 
for seniorer og SEK 100 for juniorer.

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

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

Örestads Golfklubb

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

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

Vidste du, at!
St. Arild Golfklub årligt rangeret
som en af de bedste af magasinet
Golf Digest.

Antal huller  18, samt 6 huls korthulsbane
   pay and play
Ophold   ja, golfpakke se hjemmeside
Autocamper-parkering    ja, 4 med el
Restaurant  ja, med udendørs servering
Kiosk  ja
Buggies  ja, 10
Trolleys  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 ligger glimrende i det nordvestlige Skåne 
blandt de kendte turiststeder Viken, Mölle, Skäret og Arild.

S:t Arild Golfklubb 
– alt, hvad du kan ønske dig

BANeN keNDetegNeS AF velpassede og jævne 
greens. Sammen med de permanente vinde 
fra havet gør de banen til en oplevelse såvel 
for naturelskeren som den, der vil overvinde 
alle de tekniske udfordringer.

 Her er tilmed en meget inspirerende 9 
huls par-3-bane, komplet med hurtige greens, 
vandhazarder, bunkers og trægrupper. 

klubben har en afslappet atmosfære på den 
gamle skånegård, der har udendørs servering 
og mad, der fremstilles helt fra grunden med 

stor kærlighed og af fine råvarer.
i klubben findes også en golfstore Flagship 

med stor plads, hvor du kan findes det meste 
og bedste golfmateriel, fx et stort udvalg af 
golftøj og testkøller. 

i studiet på S:t Arilds golfakademi råder man 
over avanceret teknisk udstyr, der sammen 
med klubbens headpro gør dine materiale-
afprøvninger perfekte. ideelle omgivelser til 
lektioner, træning og test af præcis det materiel, 
der passer til dit spil.

*Pr. 5. september 2016. Blandt laserafstandsmålere til golf, der allerede er blevet lanceret. Undersøgt af Nikon Vision.

IS NOW?

HOW

CLOSE
VERDENS FØRSTE LASERAFSTANDSMÅLER  

MED OPTISK VIBRATIONSREDUKTION*

Optical excellence since 1917

NU KAN DU FORBEDRE DIT SPIL MED COOLSHOT 80

COOLSHOT 80 VR og COOLSHOT 80i VR er udstyret med Nikons optiske VR-system (vibrationsreduktion), der reducerer vibrationer i 
søgerbilledet til en femtedel. I kombination med LOCKED ON-teknologi, som giver en øjeblikkelig visuel bekræftelse af målet, og HYPER 
READ, som garanterer en præcis måling, er COOLSHOT 80 den perfekte ledsager. COOLSHOT 80i VR beregner udover den lineære afstand 
også stigning og fald på baner samt den hældningsjusterede afstand. Begge modeller måler op til 915 meter og er vandtætte og ergonomisk 
udformede for at give dig en golfoplevelse udover det sædvanlige.

Se mere om Nikon COOLSHOT på www.nikon.dk/so/golf

Med COOLSHOT 80 VR og COOLSHOT 80i VR — Mindre gætværk, bedre resultater

15850_NIK_ANZ_NPL_2016_LRF_Golf_80iVR_80VR_205x260mm_5mm_DK.indd   1 21.02.17   09:37
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Gå ikke glip af!
Her spiller du to fantastiske 
golfbaner i skøn Österlensnatur 
på Östersøkysten. Klubben ligger 
7 km nord for Simrishamn.

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

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

Österlens Golfklubb

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

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

DJuPADAL er en åben, smuk hedelandsbane, 
bygget på ren sandjord. udsigten fra det 
højeste punkt er storslået. i klart vejr ser du 
tværs over Hanöbugten helt til Blekinge. med 
indbydende fairways og udfordrende greens 

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

er Djupadal en fin oplevelse, spændende for 
alle golfspillere.

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

Her kOmmer Du garanteret til at fryde dig, 
hvad enten du er gammel eller ung, ensom, 
tosom eller en hel golfgruppe. Österlens 
golfklub og hele Österlen viser sig fra sin 
bedste side, for at du skal få en fantastisk 
totaloplevelse.

gOLF DigeSt SkriVer i en artikel, der hylder 
Sjöbo golfklub: ’Hullerne på Sjöbo går man 
ind i, som man ville entre salene i et palads 
– hvert og et er isoleret fra de øvrige af tæt, 
høj skov, størstedelen gran og fyr. Det er 
fascinerende, magisk og afslappende’.

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

Brede fairways lokker driveren op af bag-
gen og giver selv højhandikappere mulig- 

SJöBO GOLFKLUBB 
– spil golf i en majestætisk fyrreskov!

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

Gå ikke glip af!
Sjöbo GK er blandt Skånes 
mest besøgte golfbaner.
Nu med komplet restaurant.

Antal huller 18
Ophold  ja, 3 km væk 
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

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

Sjöbo Golfklubb

SKÅNE

hed for en stor oplevelse. Drilske indspil mod 
eleverede, vel bevogtede greens sætter eliten 
på prøve. Banen er blandt de mest interes-
sante, designeren tommy Nordström har 
tegnet i Skåne.

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

i 2016 flyttede klubben ind i sit nye klub-
hus, hvis stolthed er en komplet restaurant.

Vigtig info! 
Bare et godt drive fra klubben 
ligger en fantastisk sandstrand, 
så en golfferie på Abbekås kan 
også have dovne stranddage.

Antal huller 18, + 9-huls pay and play
Ophold ja, ti dobbeltværelser samt  
  en lejlighed for syv personer  
  i klubhuset ud mod driving  
  range. Golfpakker til 895 SEK  
  pro persona.
Autocamper standplads Ja, med el
Restaurant ja, åben hele året kl. 8-20 
  og med udendørs servering
Kiosk ja, og mulighed for halv- 
  vejspause i restauranten
Buggies ja, 4
Golfshop ja
Træningsstudio  ja reserveres med klubbens  
  Pro

+46 (0)411-53 32 33 (reception/kontor)
+46 (0)411-53 36 40 (restaurant/hotel)
info@abbekasgk.se
www.abbekasgk.se

Abbekås GolfklubbLangs med vej 9, kystvejen mellem Ystad og Trelleborg i det sydligste Skåne, 
ligger Abbekås GK. Takket være det gunstige klima og et optimalt sandlag, som 
regn hurtigt forsvinder igennem, spilles der her golf hele året

Abbekås Golfklubb – solsikker på den skånska sydkyst!

ABBekåS gk BLeV StiFtet i 1985, men anlægget, 
som det ser ud i dag, og den af tommy Nord-
ström tegnede bane, stod klar i 1991. Foruden 
18-huls-banen har klubben en 9-huls pay&play-
bane samt en 6-huls juniorbane. Desuden er 
træningsfaciliteterne blandt Sveriges bedste.

På Abbekås gk kan man bo på anlægget, og 
mange elite- eller juniorhold fra såvel Sverige 
som Danmark gæster klubben hvert år.

restauratørerne, som også driver hotellet, 
har sammensat attraktive golfpakker.

tidligt på sæsonen tilbyder Abbekås gk en 

bane i meget fin stand, og derfor arrangerer 
man attraktive turneringer i sæsonstarten. i de 
seneste fire år har klubben stået for en turner-
ing, der indgår i Swedish golf tours Future Serie 
under navnet Abbekås Open, og i begyndelsen af 
maj gennemføres en turnering på Skandia tours 
niveau 3 med landets bedste juniorspillere. klub-
ben behandler sine medlemmer omhyggeligt. 
man han skabt en ’introduktionstrappe’ for nye 
medlemmer, som giver hvert nyt medlem en 
mentor, hvis opgave det er at sørge for, at det 
nye medlem føler sig taget godt af.
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NOrrA BANAN er eN charmerende skov- og 
parkbane, hvor du mødes af smuk løvskov og 
teknisk krævende huller. Banens signaturhul 
er hul 17, et kort hul med ø-green. Har du 
styr på vinden?

Södra Banan har såvel park- som hede-
karakter. Banen kendes for sine fine greens 
og lægger græs til pro-turneringen Araslöv 
Open. Signaturhullet 18 markedsføres som 
Sveriges mest dramatiske afslutningshul og 
byder på et vanskeligt indspil for øjnene af 
nysgerrige besøgende.

Begge BANer HAr adskillige udslagssteder, så 
du selv kan bestemme længden på den bane, 
du vil spille. Foruden de to mesterskabsbaner 
findes en smuk par-3-bane, som passer perfekt 
til den, der vil skærpe sit korte spil.

Araslöv Golf & Resort 
– en smagfuld sammensætning
Araslöv har på kort tid etableret sig med en af Sveriges mest besøgte og påskønnede golfpakker. 
Nøglen ligger i den høje kvalitet, som viser sig, uanset om du holder af golf, godt logi eller god mad.

Araslöv golfhotell ligger midt på anlægget 
med en fantastisk udsigt over kristianstad og 
begge klubbens golfbaner. 

Værelserne er moderne indrettet med 
de bedste forudsætninger for, at du vil være 
oplagt til den følgende dags runde. De har 
alle eget udendørs område, og foran hotellet 
ligger to skønne spabade. Naturligvis kan du 
vælge Viasat golf på tv.

iNgeN På ArASLÖV glemmer maden! Det er 
stærkt anbefalelsesværdigt at besøge Araslövs 
hyggelige restaurant. madoplevelsen her 
indrammer hele din golfoplevelse og kan 
sågar få dig til at glemme et trist treputt. ud 
over aftenens tre retters menu er favoritterne 
Dagens ret, som man kan få alle dage, eller 
måske de hjemmelavede pizzaer

SKÅNE

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

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

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

Araslöv Golf & Resort

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

Laholms Golfklubb 
– to klassiske parkbaner i sydlige Halland 

LAHOLmS gOLFkLuBB HAr to baner, Val-
len og Stegan. 18 hulsbanen er en klassisk 
parkbane, der ligger i en løvskov, gennem 
hvilken Smedjeåen bugter sig. 9 huls-banen 
Stegan ligger naturskønt ud mod Stegasøen. 
Den minder en del om Vallen, men er noget 
mere kuperet med vand i spil omkring otte 
af de ondulerede greens, hvilket gør den til 
en udfordring for såvel middelhandikappere 
som elitespillere.

Foruden de to velplejede baner har La-

holms gk en af Sverige største pro-shops, et 
område, hvor man kan træne såvel chipping, 
pitching og bunkerslag som putting, og en 
stor driving range. 

Yderligere er der et supermoderne fitness-
rum for den, der virkelig vil udvikle sit golfspil.

man bør ikke snyde sig selv for et besøg 
i restauranten, som klubben selv driver, og 
hvor der serveres god, svensk husmandskost. 

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

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

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

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

Laholms Golfklubb

HALLAND

Golfsemestern med god smak RING ELLER
BOKA ONLINE!

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

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

3795 SEK per person (del i dubbelrum).

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

Annons Golfpärlan.indd   1 2017-02-01   10:12
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HALmStAD gOLFkLuBB tylösand, stiftedes i 
1930 og har i dag 36 huller og mere end 2 000 
medlemmer. klubben har to baner, Norra og 
Södra Banan.

NOrrA BANAN keNDeS som stedet, hvor de 
største mesterskaber afholdes, i de senere 
år fx Solheim Cup, som var en helt speciel 
oplevelse, der betød et løft for banerne. i 2011 
blev banen efter em for amatører rost af såvel 
spillere som ledere for den fine naturoplevelse 
og de mange udfordringer.

i 2015 var Norra Banan vært for euro-
pean Amateur team Championship, og i 2017 

I Hamstad Golfklubb finder du alt, hvad der hører til en fantastisk golfoplevelse: 
Baner i topklasse, en udsøgt restaurant og en af Sveriges største klub-golfshops.

skal Annika invitational spilles her. Dermed 
fortsætter klubben sin tradition for store 
mesterskaber.

SÖDrA BANAN er et fint supplement og 
skattes højt af medlemmerne. Der spilles 
faktisk flest runder på den, og den anses af 
mange som en skjult perle. 

klubben har en ofte omtalt venteliste med 
ca. 2 300, som formentlig skal vente ca. 12-15 
år, før de kan få deres drøm opfyldt. Det viser 
klubbens store tiltrækning. klubben har også 
et stort juniorarbejde, der omfatter ca. 320 
unge hvert år.

i Halmstad golfklubb finder du en af 
Sverige største klub pro-shops med et vare-
udvalg, der er svært at matche. restauranten 
blev i årene 2012-15 fire gange i træk kåret 
som ’årets golfrestaurant’ og serverer de 
bedste måltider, man kan få i en svensk 
golfklub.

Gå ikke glip af!
I 2015 blev Halmstad GK af 
World Golf Awards kåret som 
Sveriges bedste golfbane.

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

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

Halmstad Golfklubb

Halmstad Golfklubb – Tylösands golfperle 

HALLANDHALLAND

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

Falkenbergs Golfklubb  
– trivsel i park- og skovomgivelser

meD SiNe 27 HuLLer, fordelt på en 18 og en 
9 huls bane, vil Falkenbergs gk give dig en 
herlig og udfordrende oplevelse i skønne 
omgivelser. 

tæt på klubhuset finder du en driving 
range og et fint træningsområde med en 5 
huls teknikbane. Før og efter runden kan du 

hygge dig eller spise i restauranten, der har 
udsigt over banen. under runden findes et 
half-way-house efter ni huller.

Du kan desuden besøge anlæggets velas-
sorterede shop og erhverve det nyeste i ma-
teriel. med blot fem kilometer til Falkenbergs 
centrum eller Skrea Strand er der let transport 

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

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

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

Falkenbergs Golfklubb  

til banen uanset, hvor du vælger at bo. De 
hoteller, klubben samarbejder med, kan du se 
på Falkenberg golfklubbs hjemmeside, hvor 
du kan booke såvel tee time som ophold. Hvis 
du kun skal have en tid, kan du gøre det ved 
at ringe til klubben eller booke på min golf, 
21 dage før du vil spille.

HALLAND

gOLFBANeN På HAVerDALS gk har seaside-
karakter og ligger på et sandet underlag, der 
giver en lang golfsæson i udmærket stand. Det 
flade område gør spadsereturen behagelig 
og afslappende. Vinden skal altid tages i 
betragtning på de skiftevis korte og lange 
huller. Afslutningen i de smukke skovomgiv-
elser, omgivet af majestætiske fyrretræer, er 
spændende og morsom.

Haverdals GK er en af i alt otte pilotklubber 
for Svenska Golfförbundets projekt ”Vision 50/50”.

Haverdals Golfklubb 
– stærk klubfølelse med fællesskab og glæde

Gå ikke glip af!
Find det seneste nyt på Haverdals 
Golfklubbs hjemmeside.

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

+46 (0)35 14 49 50
info@haverdalsgk.se
www.haverdalsgk.se

Haverdals Golfklubb

Her er udmærkede træningsmuligheder 
med en stor driving range, en korthulsbane, 
en ’junglebane’ og træningsområde, hvor 
man bruger sine egne bolde. klubbens shop 
og undervisning drives af Halmstad golf-
akademi. Anders israelsson er ifølge golf 
Digest blandt Sveriges 25 bedste instruktører, 
og Olle karlsson har mangeårige erfaringer 
fra european tour.

Haverdals golfrestaurant tilbyder foruden 
servering af god mad i klubhuset en række 
forskellige arrangementer. i juli lokker den 
populære Haverdalsuge, som mange deltager 
i år efter år.

Haverdals golfklubb har været medlem af 
Svenska golfförbundet siden 1989 og er oprin-
delig tegnet af Anders Amilon. i dag benytter 
man Christian Lundin som banearkitekt.
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HALLAND

Kungsbacka
– golf, shopping og saltvandsbadning

FOr DeN, Der ViL spille i afslappede omgiv-
elser med en hyggelig atmosfære, er gräppås 
golfklubb det rigtige valg.

klubben ligger 30 km syd for göteborg 
og syv km vest for kungsbacka midt på On-
salahalvøen. gräppås golfklubb, der stiftedes 
i 1991, har en naturskøn 18 huls bane med en 
spændende og varieret layout.

Den attraktive 9 huls bane spiller du på 
ca. en time, og da der anvendes golfrende, 
skal du ikke bekymre dig om tidsbestilling. 
gæster, der vil stifte bekendtskab med golf, 
kan spille den som Pay&Play.

kommer du med autocamper/camping-
vogn, finder du pladser med eltilslutning. 
efter din golfrunde kan du pudse spillet af 
på de fantastiske træningsområder og/eller 
spise og drikke godt i restauranten, alt sam-
men indenfor 100 m. Vil du bo på hotel, har 
gräppås golfklubb en golfpakke i samarbejde 
med Best Western Hotell Halland.

Gå ikke glip af!
Efter din golfrunde kan du træne 
golf på de fantastiske trænings-
områder samt spise og drikke godt 
i restauranten, det hele inden for 100 m.

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

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

Gräppås Golfklubb

Gräppås GK

Opdag 
Kungsbacka
i kuNgSBACkA er DiN shopping af højeste 
kvalitet. Den indre by byder på pittoreske 
omgivelser med cafeer, restauranter og butik-
ker. Butikscentret kungsmässan har næsten 
100 butikker under samme tag, og i Hede 
Fashion Outlet kan du finde kendte brands til 
discountpriser. 

Drys rundt blandt træhusene i Askhults by. 
På moræneskråningen Fjärås Bräcka findes 
besøgscentret Naturum, hvor du kan så mere 
at vide om områdets fauna, flora, geologi og 
kulturhistorie. tjolöholms Slott, Sveriges eneste 
tudorslot, ligger dårende dejligt ved havet.

Sørg også for at nyde at bade i havet fra de 
nøgne klipper og de dejlige sandstrande langs 
kungsbackas kyst.
www.visitkungsbacka.se

Gräppås 18 hul 6.

HALLAND

Best Western Hotell Halland

Best Western
Hotell Halland

Golfpakke Kungsbacka GK 1 overnatning og 1 
greenfee SEK 1.250.
1 overnatning og 2 greenfees SEK 1.750.
2 overnatninger og 3 greenfees SEK 3.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kungsbacka Golfklubb.

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

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

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

Kungsbacka GK

Fo
to

: p
e

te
r

 c
o

r
d

é
n

Pensionat 
Strandkullen

Golfpakke på Strandkullen
– Et greenfee på Gräppås GK
– ophold i dobbeltværelse
– morgenmad
Pris pro persona SEK 995.

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

Pensionat Strandkullen

På Onsalahalvøen umiddelbart syd for göte-
borg finder du Strandkullen, et charmerende 
hotel 10 minutters gang fra muligheden for 
at bade i saltvand og 6 km fra nærmeste 
tee. Vore 12 værelser/suiter har hver deres 
personlighed og stil og holder høj klasse 
med et indtryk af landlig luksus i dejlige 
omgivelser.

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

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

en indstilling gennemsyrer hele klubben:  
glæde på banen giver flere medlemmer, 
tilbagevendende gæster og et godt resultat. 
Sjögärde er ganske vist ingen mesterskabs-
bane, men alligevel giver den golfspillere en 
optimal oplevelse! 

Sjögärde GK

Sjögärde Golfklubb.

Gå ikke glip af!

Afslutte golfen med noget
godt og oplev den fantastiske
atmosfæren på terrassen.

Antal huller  18, og 6 korte huller
Ophold  ja
Autocamper-parkering   ja
Ladestationer  ja
Restaurant  ja
Kiosk   ja
Buggies   ja
Trolleys   ja
Golfshop   ja
Træningsstudio   ja

0340-65 78 65
www.sjogarde.se

Sjögärde Golfklubb

Kungsbacka GK
kuNgSBACkA er DeN ældste af kommunens 
syv baner og har i de seneste 45 år været 
vært for mange turneringer af høj karat, 
senest Nordea tour 2012 hosted by Fredrik 
Jacobson.

klubben har i årenes løb frembragt mange 
af Sveriges store navne, fx Fredrik Jacobson, 
Sophie gustafsson og Johan edfors, men også 
mange kommende stjerner er medlemmer 
i kungsbacka gk. 

klubben har 27 huller plus ni korte hull-
er, og en runde på 18 huls banen er med  
garanti en af de mest afvekslende, du over-
hovedet kan opleve i europa. 

Otte huller har parkkarakter, seks er 
seaside og fire spilles mellem skov og bjerg. 
Anlægget råder desuden over en 9 huls-
sløjfe (par 36) af park- og skovkarakter, en 
korthulsbane med 9 huller, en driving range 
med en af Sveriges længste græsplæner (150 
m lang). en stor og velforsynet golfshop 
passes af Per Nellbeck, der i mange år har 
været klubbens pro.

kungsbacka gk er en afvekslende klub, 
du aldrig vil blive træt af.

Kungsbacka er også kendt for sine mange og meget forskellige golfbaner 
der tilbyder stor variation. Allerstørst variation får man på Kungsbacka GK, 
hvor stjerner med Fredrik Jacobson i spidsen er kommet fra. Husk også at 
nyde at bade fra de nøgne klipper og dejlige sandstrande langs Hallands 
nordøstlige kyststrækning.
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Marcus Kinhult spiller ind mod Lyckornas 18. green.

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

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

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

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

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

 
klubben har været vært for kvalifikationen 
til european tours Nordea masters og har 
arrangeret flere internationale turneringer 
i årenes løb.

 golfrestauranten har alle bevillinger og 
en stor udendørsservering med fantastisk udsigt 

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

over golfbanen og havet. Vil man forkæles 
med en gourmetmiddag i Villa Sjötorp, en 
restaurant som er repræsenteret i White 
guide og desuden i Sveriges Bästa Bord, er 
restauranten nabo til golfbanen.

 
eN Ægte Og OrigiNAL oplevelse fås sammen 
med musselbaren og m/S märta. Følg med på 
en muslinge-ekspedition, som bringer dig 
ud i skærgården og den indre fjord mellem 
fastlandet og Orust. gå på strandhugst for at 
tilberede og nyde blåmuslingen, en af landets 
allerbedste delikatesser.

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

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

Villa Sjötorp.

BOHUSLÄNgötEBOrg

iNgeN 18-HuLSBANe Ligger nærmere göte-
borg City, men det er ikke kun den centrale 
placering, som gør golfanlægget så specielt. i 
og med, at den indgår i et komplet resort, er 
den nærmest unik. intet andet sted i Sveriges 
aflange land findes et sted med et golfresort 
midt i byen.

en golfweekend på Sankt Jørgen Park 
indeholder altid mindst to greenfees og, 
foruden at spille resortets egen bane har 
man mulighed for at spille en tilstødende 
bane, Albatross gk.

eFter AFSLuttet ruNDe venter resortets  
prisbelønnede spaanlæg, hvor ømme muskler 
får skøn afslapling i såvel badstuer med vari-
erende temperaturer og dufte som i varme 
kilder, såvel ude som inde. 

Her anbefales et skønt Spa-ritual, som 
er resortets egen badeceremoni – fyldt af  
herlige spaprodukter og oplevelser. For dem, 
der måtte ønske det, findes også et stort ud-
valg af skønne behandlinger at vælge mellem, 

Sankt JØrgen Park
– Gøteborgs mest centrale golfanlæg  
Man plejer at sige, at Sankt Jørgen Park golfbane kun er nogle slag fra Göteborg. Det passer måske ikke et hundrede 
procent, men faktum er, at Johan Carlsson, som er golfklubbens bedste spiller, og som nu har succes på European 
Tour, i teorien ikke skal bruge meget mere end 20 slag for at komme fra banen til Drottningtorget. En afstand på 
6 kilometer. 

og en Deep tissue muscle massage er måske 
en god investering før en kommende runde.

BuLA BAr giVer muLigHeD for at hænge 
ud foran den åbne pejs. Her kan du spise 
en klassisk Bula Burger og drikke øl fra 
et lokalt microbryggeri, og ellers venter  
hotellets restaurant inez & ernst med vel-
tillavet mad med klassiske virkemidler og 
gode råvarer.

Når du er mæt, glad og træt, venter design-
hotellets skønne senge og en god nats søvn. 
Vælger du at bo i hotellets tredje hus og 
opgraderer til et lidt finere værelse, findes 
dejlige terrasser med skøn udsigt.

Næste morgen indtager du hotellets berøm-
mede morgenmad, hvor intet mangler, og 
om sommeren indtages den med fordel på 
terrassen uden for restauranten, som på fine 
dage bader i morgensol. Dette energiboost 
får du brug for på en ny runde på resortets 
udfordrende bane, hvor hele 13 af hullerne 
har vand i spil, og der er bunkers i mange 

former, så nu kommer gårsdagens massage 
måske til nytte.

Golfpakke – Getaway Golf
Overnatning i dobbeltværelse, 
morgenmads-buffet, treretters 
aftensmad, to greenfees samt 
entre til spalounge samt sport club
Pris fra 1.800 SEK

Antal huller 18
Ophold    ja, hotel 82 værelser 
Autocamper-parkering   ja
Spa/Fitness ja
Restaurant  ja, 4
Kiosk ja
Buggies  ja
Trolleys ja
Golfshop ja
Træningsstudio ja

+46 (0)31-348 40 20
info@sanktjorgenpark.se
www.sanktjorgenpark.se

Sankt Jörgen Park



4342

Stenungsbaden

Stenungsund GK
BANeN BLeV OPriNDeLig tegnet af Peter 
Nordwall, men er redesignet af Christian 
Lundin i 2015-16. Banen har meget plads 
mellem hullerne og bugter sig rundt om 
Anråsån, hvis dalstrøg er kendt for sit rige 
plante- og fugleliv. Den kan betegnes som 
en åben hedebane.

udlægningen og det åbne landskab gør, 
at banen udfordrer alle styrkekategorier.

Ombygningen er blevet en succes. De fleste 
vælger at spille fra et af de forreste teesteder, 
og banen har generøse landingsområder 
og nye, spændende greenbunkers. Den kan 
spilles i længder fra 4.500 til 6.300 m og har 
været vært for såvel em som Sm for juniorer.

klubbens populære restaurant er åben 
hele året og blev valgt som årets golfres-
taurant 2014.

tJÖrNS gOLFkLuBB er en bane, som er 
smuk udefra, spilles indefra og går i ’bakke 
dal’. golfbanen ligger midt på tjörn, tæt på 
kystsamfund, seværdigheder, restauranter 
og bademuligheder.

tjörns golfklubb er blevet en klub med 
stor trivsel, hvor banepersonalet opretholder 
banens topkvalitet.

 klubbens smukke bane midt på tjörn 
indbyder til runder med tilpas udfordring 

Tjörns GK

BeLiggeNHeDeN VeD Västerhavet og det 
varme vand giver mulighed for en lang golf-
sæson. i det tidlige forår og det sene efterår 
har banen en kvalitet, som er bedre end de 
fleste andres. 

Du får en smuk bane, som er ideel og 
udfordrende for alle spillere uanset handicap.

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

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

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

Orust GKDen salte blæst, det utæmmede hav og de storslåede udsigter indbyder til såvel nytænkning som inspiration. 
Her er alle muligheder for energifyldte oplevelser, uanset om du vil spille golf eller bare vil et sted hen for at 
oplade dine batterier. 

golf i södra bohuslän
Stenungsbaden

mAN kAN NYDe LiVet på millioner af for-
skellige måder. Stenungsbaden har flere 
valgmuligheder for den aktive livsnyder. 
Prøv at spille nogle af de seks nærliggende 
golfbaner i den fantastiske natur. Sørg for at 
unde dig selv de velgørende behandlinger 
og boblebadet i hotellets dejlige spa; nyd et 
hårdt træningsløb på forhindringsbanen og 
lad kulinariske lækkerier fylde dig med ny 
energi i den behagelige restaurant Captains 
table. Alt indrammet af bohuslänsk granit 
og en vidunderlig udsigt over Hakefjorden 
og det salte hav.

På Stenungsbaden kan man tanke energi 
og livsglæde.

Golfpakke
Inkl. forudbestilt greenfee, 3-retters middag samt 
overnatning og morgenbuffet. 
Pris fra 1.586SEK/pp i standard dobbeltværelse. 
Med spa fra 1.8386 SEK/pp. 

Bliv to nætter og få 15% rabat (gælder hele sæsonen). 

Seks golfbaner findes i nabolaget: 
Stenungsund GK, Tjörn GK, Orust GK, Lyckorna GK, 
Kungälv-Kode GK og Lycke GK.

Ligger 50 km fra Göteborg. 
+46 (0)303-72 68 00
www.stenungsbaden.se

–  Spil golf ved havet

Orust Golfklubb.

Stenungsund Golfklubb.

Gå ikke glip af!
Den fortryllende stemning 
omkring broerne over åen.

Antal huller  18
Ophold  ja, der er tilbud om flere  
  forskellige golfpakker
Restaurant  ja, en meget populær   
  frokostrestaurant
Kiosk  ja, efter ni huller
Buggies  ja, 7
Trolleys  ja
Golfshop  ja

+46 (0)303-77 84 70 
info@stenungsundgk.se 
www.stenungsundgk.se

Stenungsund Golfklubb 

for alle styrkekategorier. Det er en 18 huls 
skov- og parkbane i varieret terræn. Det 
kuperede bohuslänske landskab byder på 
spændende og teknisk krævende huller. Den 
taktiske spiller får som regel større beløn-
ning end den langtslående. 

Banen åbner som regel tidligt på sæsonen, 
fordi det omgivende vand sørger for mildt 
forårsvejr og fine greens.

 tjörns golfklubb er i dag Bohusläns 
største med sine ca. 750 medlemmer. Den 
har en hyggelig atmosfære med sin blanding 
af ferierende og fastboende medlemmer.

 Dejlige udsigter med bondelandskab, 
skov og hav dukker op langs banen. glem 
ikke at stoppe og nyde udsigten, når du har 
puttet ud på hul 16.

Vidste du, at!
Svensk golf udnævnte i 2014 
hul 2 til Sveriges bedste golfhul.

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

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

Orust Golfklubb

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

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

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

Tjörns Golfklubb

SPEKERÖD

BOHUSLÄN BOHUSLÄN

Tjörn Golfklubb.
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HOLmA gOLFBANe, der langs gullmarsfjorden 
udmærker sig med sine fine greens og det 
naturskønne område, giver såvel yngre som 
ældre, begyndere og/eller professionelle en 
god golfoplevelse. Dertil har Holma en mu-
lighed for logi i form af et helt nyrenoveret 
Bed & Breakfast med Carpe Diem-senge og 
en central placering tæt på 1., 10. og 18. tee og 
blot 200 m fra receptionen og driving range.

i den fine reception, som er oprettet i 
den tidligere stald, findes også en café, hvor 
der laves højt belagt smørrebrød og lette 

Her bliver du budt velkommen til et smukt landskab, en hyggelig 
atmosfære og forskellige sværhedsgrader, når det kommer til 
golfspillet. I rolige omgivelser får du mulighed for at spille golf i et 
af de dejligste områder i Bohuslän.

frokostretter. Hvis man vil spise middag eller 
er ude efter en madoplevelse i øvrigt, findes 
der adskillige restauranter at vælge imellem 
ikke langt fra golfbanen.

Hvis man er interesseret i at kombinere golf 
og ophold, skal man vælge Homas golfpakker. 
De er udformet efter den enkeltes behov med 
forskellige serviceniveauer og prisklasser.

På Holma golfbane kan man kombinere 
spil, ophold og andre aktiviteter samtidig med, 
at man nyder en rolig og skøn atmosfære i 
pragtfuld natur.

HOLMA GOLF  
– en smuk og udfordrende golfbane

Find frem!
Holma ligger i Brastad i Lysekils 
Kommune, en times kørsel fra 
Göteborg og to timer fra Oslo.

Antal huller 18, samt en driving range 
  i fuld længde
Ophold  ja, i nyrenoveret Bed &   
  Breakfast
Autocamper-parkering ja, med eltilslutning
Restaurant nej, men café med 
  servering af lettere frokost
Kiosk  ja
Buggies ja, 6
Trolleys ja, 30
Golfshop ja

+46 (0)523-480-40
info@holmagolf.se
www.holmagolf.se

Lysekil Holma GK

BOHUSLÄN

Vigtig info!
Husk at booke din golfpakke 
i god tid!

Antal huller 27
Ophold    ja, golfpakke
Autocamper-parkering   ja, med eltilslutning 
Restaurant ja 
Kiosk ja
Buggies ja, bestilles forud
Trolleys ja
Golfshop ja
Studio ja

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

Sotenäs Golfklubb

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

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

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

SOteNäS gOLFkLuBB tilbyder dig en uforglem-
melig oplevelse, krydret med en lille smule 
ekstra. Den er en perle for golfspillere med en 
27 huls bane i topklasse, der giver mulighed 
for såvel en golf- som en naturoplevelse, da 
banen er nabo til de bohuslänske klipper ved 
Västerhavet.

Det nybyggede klubhus, der ligger lige ud 
mod banen, har 17 glimrende værelser. til 
familier er der fine familieværelser. man finder 
også en af Smögens bedste restauranter, hvor 
man bl.a. kan få alt det bedste fra havet. Des-
uden er der adgang til badstue og fitnessrum, 
ligesom du i Sotenäs’ studio kan tilrette dit 
sving sammen med klubbens pro.

efter golfrunden er der meget at se eller 
foretage sig i omegnen. man kan fx se Nordens 
Ark med udryddelsestruede dyr, eller man 
kan sejle til den fantastiske ø Hållö med dens 
glatte klippesider.

tOrreBY gOLFkLuBB er Bohusläns ældste golf-
bane og har en storslået udsigt over Sveriges 
dybeste fjord, gullmarsfjorden.

Her tilbyder man ikke bare spil på en udfor-
drende bane i en engelsk inspireret slotspark, 
men også en træningsbane for begyndere og 

Golf på Sotenäset og Torreby 
– så meget mere end en golfoplevelse
Torreby GK og Sotenäs GK ligger godt to timer ad E6 syd for Oslo. 

dem, der gerne vil træne deres korte spil. tæt 
på klubhuset ligger en velplejet, oplyst driving 
range, så man kan forlænge træningsaftener eller 
hele sæsonen. Vil du forfriske dig efter runden, 
kan man bade blot nogle hundrede meter fra 
green på hul 3. For liggende gæster er der tilbud 
om en golfpakke med overnatning på slottet.

torreby slott blev bygget af den norske 
grosserer Niels georg Sørensen i 1887. Blandt 
familiens mange kendte gæster var de svenske  
prinser, fyrstefamilien fra monaco samt greta 
garbo.

BOHUSLÄN

Rasta Håby

Book en golfpakke med en overnatning, bestående af
•  et greenfee på en af banorna Sotenäs GK eller  
 Torreby GK
•  logi i indbydende dobbeltværelser med kabel- 
 TV, brusebad og toilet
•  middag i den hyggelige restaurant samt stor  
 morgenbuffet
•  adgang til badstue & afslapningsværelse
•  køkkenet er åbent i tiden 06.00-24.00, og man  
 har spiritusbevilling
Pris fra SEK 795 pro persona i dobbeltværelse!

+46 (0)524-232 1055 
www.rasta.se/haby.htm 



4746

Skaftö GK.

Slipens Hotell & Pensionat.

Gullmarsstrand.

FOr NOrSke gOLFSPiLLere HAr den korte afstand gjort Strömstad 
gk til en svensk favoritbane. Det skyldes, at de dér finder en god 
stemning og 18 huller af topkvalitet.

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

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

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

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

BOHUSLÄN

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

Strömstad 
Golfklubb 
– en solsikker oplevelse

ViL Du BO CeNtrALt, men alligevel nær havet, skal du vælge Laholmen 
Hotell. Her findes det ideelle sted for dig, der vil kombinere golf med 
et hyggeligt besøg i Strömstad. Laholmen ligger på en halvø i havnen 
i det centrale Strömstad, og bare et stenkast fra hotellet finder du 
byens rige udbud af butikker, restauranter og skærgårdsaktiviteter.

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

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

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

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

Strömstad Golfklubb

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

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

Laholmen Hotell

Laholmen Hotell 
– golfpakke på Laholmen

BOHUSLÄNBOHUSLÄN

trODS HårDe BetiNgeLSer, såvel pga. lodsejer-
omstændigheder som bohuslensk gnejs, nåede 
Skaftö gk op på 18 huller i 1993. De sidste 
hindringer var bopladser fra jernalderen, 
der nu er udforsket, så man kunne så græs 
på ny og åbne for spil i 2000. Skaftö er blevet 
en af Sveriges mest naturskønne golfbaner.

18 huls banen er af teknisk karakter, og 
hullerne slingrer sig mellem klipperne som 
tørlagte kanaler. Den, der spiller banen første 
gang, ved aldrig, hvad der venter om næste 
hjørne. Banen kræver præcis vurdering af 

Skaftö Golfklubb blev stiftet i 1963 med fire huller og omkring 40 medlemmer, 
blandt hvilke de fremtrædende var Arvin Melin, Sigvard Edberg, Gunnar 
Brinck og Gösta Hedén. I dag får man en let kuperet og naturskøn 18 huls 
bane med udsigt over klipper og hav.

vinden og spil med fløjlshandsker. tæmmer 
du ikke vilddyret i dig, vil dine bolde flere 
gange kysse klippesiderne. taktisk snilde 
lønner sig med andre ord, og langt slående 
kan reservere deres driver til hullerne 2, 8, 11, 
16 og 18 og vælge sikrere køller på de øvrige.

klubfølelsen er meget fin mellem de for-
skellige styrkegrader af spillere, og desuden 
omgås beboerne på Skaftö og sommergæs-
tende medlemmer naturligt hinanden. Også 
fremover vil Skaftö gk være kendt for en varm 
velkomst med stor golfviden og god mad.

Skaftö Golfklubb 
– Årets Golfklubb 2016

Find frem!
Skaftö Golfklubb ligger blot 
30 minutter fra Uddevalla og 
bare en kort færgetur fra det 
smukke Lysekil.

Antal huller 18 
Ophold   ja, på banen i klubhuset og  
  ellers med golfpakke i   
  samarbejde med   
  Gullmarsstrand, Slipens   
  Hotell og Pensionat.
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning fra 

klubhuset
Restaurant ja
Kiosk ja, efter hul 9
Buggies ja, 7
Trolleys ja, kan lejes   
Golfshop ja, med fuldt sortiment  

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

www.gullmarsstrand.se 
www.slipenshotell.se 

Skaftö Golfklubb
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BANeN HAr Semi SeASiDe-karakter, og golfen 
minder om linksgolf, fordi det nærliggende 
hav betyder, at vinden altid må tages i be-
tragtning, mens de faste greens ofte kræver, 
at bolden rulles ind.

Her bliver du udfordret af naturen. På 
elleve huller er der vand i spil, og det nerve-

Fjällbackas smukke golfbane breder sig langs Anråsälvens udløb.

Fjällbacka GK 
– Bohusläns bedste golfoplevelse

pirrende startslag spilles over Anrisälven der, 
hvor den mødes med havet. På Fjällbacka 
golfklubb får alle andel i Bohusläns bedste 
golfoplevelse.

Banen åbnes i begyndelsen af marts og 
lukkes tidligst i slutningen af oktober. Hyppigt 
spilles der helt frem til jul. 

Gå ikke glip af!
Der er vand i spil på 11 af 
Fjällbacka GKs huller.

Antal huller 18
Ophold   ja, hotel og vandrerhjem  
  tæt på  banen
Autocamper-parkering   ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja
Trolleys ja
Golfshop ja, velassorteret

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

Fjällbacka Golfklubb

BOHUSLÄN

gOLFBANeN HAr 18 HuL og er en kombineret 
park- og skovbane med vand i spil på flere 
huller. Dit logi tager dig tilbage til 1700-tallet, 
men i en moderne udgave. Jägmästarflygeln 

At spille golf på Forsbacka GK skal være en oplevelse. Du kan selv vælge, 
om din runde skal være en udfordring, eller du blot vil nyde spillet og naturen.

Forsbacka GK – den dalsländska skønhed

(Jægermesterfløjen) ligger midt på banen, ca. 
50 meter fra første tee. 

maden serveres i en herregårdsbygning 
(golfrestauranten) fra 1800-tallet med udsigt 

Vigtig info!
’Den dalsländska skønhed’
 
Antal huller 18, samt en 
  korthulsbane
Ophold ja, en golfpakke, hvor du  
  kan bo midt på golfbanen
Autocamper-parkering  ja
Restaurant ja
Kiosk ja 
Buggies ja, 6 st
Trolleys ja
Golfshop ja
 
+46 (0)532-616 90
hotell.fogk@telia.com
www.forsbackagk.se

Forsbacka Golfklubb

over Forsbackasøen og hul 18. restauranten 
har fuld licens. gå heller ikke glipa f Forbacka 
gks golfuge, der har turneringer for alle. Den 
indledes lørdag i uge 28.

DALSLAND

Carlskrona GK ligger på Almö i den herlige Blekinge-skærgård. Et stort aktiv for banen 
er de mange hundrede egetræer og det uafbrudte nærvær af hav og skærgård. 

Carlskrona GK – med hav og skærgård

Gå ikke glip af!
Glem ikke at nyde den fantastiske 
udsigt. Du kan se havet fra stort
 set alle banens huller

Antal huller  18
Ophold   ja, på vandrehjemsfacon 
  i hus og/eller hytter. 
Autocamper-parkering    ja, med eltilslutning
  (bestilles forud)
Fitnessrom  ja
Restaurant  ja, med udendørs servering
Kiosk  ja, efter 11 huller
Buggies  ja, 6
Trolleys  ja, 20
Golfshop  ja
Træningsstudio  ja, med TrackMan

+46 (0)457-35 123
info@carlskronagk.com
www.carlskronagk.com

Carlskrona Golfklubb 

Carlskrona Golfklubb.

kLuBBeN Ligger i et naturreservat, hvor 
såvel flora som fauna er meget spektakulær, 
og den stadigt pågående udvikling af banen 
tager sigte på at bevare denne dejlige natur.

runden indledes på den vestlige side af 
vejen, der deler såvel banen som hele Almö i to. 
Allerede hul 3 er blandt banens signaturhuller. 
Det er – ligesom den anden kandidat som 
signaturhul, hul 15 – et charmerende par-3 

hul ud mod Østersøen. Hul 16, der i hele sin 
udstrækning løber langs vandet, blev i 2014 
kåret som et af Sveriges 100 bedste golfhuller. 
Banen som helhed er rangeret som Sveriges 
nr. 48 på den seneste liste i golf Digest.

efter runden kan du slappe af på den 
hyggelige klubhusterrasse, spise og drikke 
noget godt og nyde en fantastisk udsigt over 
18. green ud mod vandet.

”En klub med fornemmelse for det sportslige og idrætslige med et tilbud om 
smukke omgivelser der, hvor havet møder greens og fairways”.

Trummenäs GK – blandt egetræer og stengærder

Trummenäs Golfklubb 
trummeNäS gk ligger i kystlandet med 
pragtfulde vyer over den østre skærgård i 
Blekinge. Vi, der husker godt, oplevede, at 
den russiske ubåd u 137 gik på grund ud for 
hul 13 27. oktober 1981.

 Du spiller sig rundt blandt egetræer og 
smukke stengærder blandt de syv skiftejorder, 
som bønderne havde opdelt jorden i, så dyrene 
kunne nå ud til vandet. Ser du godt efter, kan 
du se havet fra samtlige huller.

 Banen er fysisk let at gå, og fokus er på 
de nye teesteder og de smukke afløbsrender 
rundt om greens. De nye toilet ud på banen 
er en succés.

Ofte gør sydvestenvinden det nødvendigt 
at tænke sig godt om.

 Du passerer klubhuset og dets kiosk efter 
ni huller, og kan efter runden sætte dig på 
terrassen og se ud over havet, mens du spiser 
og drikker noget godt.

BLEKiNgE

Vidste du, at!
Trummenäs har været vært for 
Nordea Tour 2015 og 2016 og er 
blevet rost stærkt for det!

Antal huller 18, samt 9 korte huller
Ophold ja, i samarbejde med de  
  fleste af kommunens   
  hoteller
Autocamper-parkering ja, campingplads 400 m  
  fra første tee
Fitnessrum ja
Restaurant ja, med udendørs servering
Kiosk ja
Buggies ja, skal bookes på Min Golf
Trolleys ja
Studio ja, Golfstore Flagship

+46 (0) 455-360505
+46 (0) 455-360574
kansli@trummenasgk.se
www.trummenasgk.se
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SkiNNAreBO er eN NAturLig skovbane 
blot 10 minutters bilkørsel fra det centrale 
Jönköping. Den byder på alt, hvad du kan 
ønske dig til din golf. 

en førsteklasses 18 huls bane, en komplet 
udstyret golfshop, et af Sveriges mest moderne 
fitnesscentre i samarbejde med Callaway , 
restaurant, overnatningsmuligheder og en 9 
huls pay and play-bane af høj kvalitet. Desuden 
får du altid fin service af et imødekommende 

Skinnarebo 
– golfspillerens valg, klubbernes forbillede 
Umiddelbart uden for Jönköping ligger Skinnarebo G&CC. Før 2017 satser 
den endnu hårdere. Nye maskiner for at kunne holde banen i endnu bedre 
stand. Fire huse til overnatning føjes til standpladsen for autocampere, hvor 
der findes brusebad og toilet i direkte tilslutning.

personale.
– Vi er der kun for at gøre din oplevelse 

så god som muligt, siger klubmanager unni 
ekenberg (kåret som ’Club manager of the 
Year’ i 2014). 

På SkiNNAreBO gOLF & Country Club venter 
en pragtfuld bane, fire nye huse med i alt 16 
sengepladser og en indbydende standplads 
for autocampere med fine faciliteter. 

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

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

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

Skinnarebo G&CC

SmÅLAND

Gå ikke glip af!
Sand Golf Club er en unik 
linksbane bare 12 km fra 
Jönköping. Den har fantastiske
 greens fra tidligt forår til sent efterår.

Antal huller 18
Ophold ja, golfpakker fra 1.395 SEK  
  med morgenmad, 
  2-retters middag 
  og18 huller golf
Fitnessrum ja
Restaurant ja, med terrasse ved 18   
  green
Græstee på rangen ja
Buggies ja
Golfshop ja
Golfpro ja

+46 (0)36-308 308
info@sandgolfclub.se 
www.sandgolfclub.se   

Sand Golf Club

et AF VerDeNS meSt berømte golfbane-arki-
tektfirmaer, Arthur Hill & Steve Forrest, søgte 
efter et sted med ren sandjord for at kunne 
bygge den ultimative verdensklasse-golfbane. 
Sandområdet blev fundet umiddelbart uden 
for Jönköpimg, og pludselig var potentialet til 
stede til at skabe noget, som aldrig tidligere 
er lavet i europa: en svensk linksbane med 
det bedste fra Skotland og irland.

Her er fantastiske spilleområder, beskyttet 
af pragtfulde sandhøje eller klitter. Banen har 
138 bunkers, heraf et flertal meget dybe, og 
yderligere en spektakulær vulkanbunker, som 
rejser sig mægtig over landskabet. et større 
antal søer og waste-areas omgiver banen.

Layouten er unik for Sverige. Hvert hul 
har fem tydeligt adskilte tees, hvilket giver 
mulighed for at spille banen på vidt forskellig 
måde og med forskellige strategier. greens 
er bygget med brug af den nyeste viden og 

Sand Golf Club 
– en svensk linksbane midt i landet

tilsået med krybevene Penn A4. De er utroligt 
jævne og hurtige, som regel med stimp på 
10,5-11. Det korte spil og putting kan trænes 
på fire øvegreens af samme kvalitet som 
banens. Banens moderne konstruktion gør, 
at den kan spilles i højeste kvalitet fra tidligt 
forår til sent efterår.

SAND gC HAr NYDt stor opmærksomhed 
i såvel national som international presse. 
Allerede efter et år blev banen rangeret som 
verdens nr. 82 af det amerikanske golf Digest. 
Siden er banen blevet placeret som nr. 2 i 
Norden og som nr. 79 i europa.

kLuBBeN HAr HVert år adskillige tusinde 
gæster, af hvilke mange foretrækker at bo 
på dens eget hotel. Sand golf har mere end 
30 værelser med sammenlagt 63 senge, og 
dermed kan vi modtage store selskaber, 

firmaer eller blot parret, som vil have et par 
gode dage hjemme fra. De kan vælge mellem 
to kategorier: Værelser med WC/brusebad 
eller værelser med fælles WC/brusebad.

Alle værelser har tv, skønne senge, wifi 
og fantastisk udsigt. Hotellet ligger midt i 
begivenhedernes centrum, ca. 100 m fra første 
tee og lige op ad det udmærkede klubhus, der 
har reception, restaurant og en dejlig terrasse 
ved 18 green, fine konferencefaciliteter, golf-
shop og sågår en indendørs driving range.

Det bedste fra Skotland finder man i Småland!

Golfhotellet ligger kun et chip fra Klubhus.

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

Mauritzberg 
– golf i attraktive slotsomgivelser

Det HeLt SÆrLige ved mauritzbergs resort 
er, at man kan nå den fra vandet. man lander 
båden ved gæstebroen, spiser frokost i bis-
troen, spiller en golfrunde og går i en sauna, 
der ligger på en tømmerflåde. man slutter af 
med et lækkert måltid på slottet og kan de-
refter fortsætte sin sejltur; eller måske blive 
liggende ved broen og lægge planer for den 
følgende dags golf.

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

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

BANeNS POPuLAritet VOkSer år for år så-
vel blandt medlemmer som besøgende. Alle 
turneringer og andre arrangementer er åbne 
for alle.De fleste nationale turneringer og 
finaler er blevet spillet på banen inden for de 
seneste år. i 2017 skal SgFs Sernior tour H-50 
for andet år i træk afgøres på mauritzberg. 
efter sidste års turnering opsumerede Hans 
Bäckström, kaptajn for SgFs Seniorlandshold 
arrangementet således: ”Vi spillede en fantas-

tisk fin bane og overnattede på slottet med 
middag såvel torsdag som fredag aften. Alt 
kan sammenfattes i et eneste ord: Suverænt!”

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

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

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

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

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

Mauritzberg

Mauritzberg Slott
– Bråvikens perle 

Mauritzberg Slott

Golfpakke
For golffrelste grupper på seks eller flere tilbydes 
den attraktive golfpakke ’Caddie’ fra 1.450 SEK 
Pro persona.
Større grupper kan anbefales ’Condor’ med 
adgang til hele slottet og inklusive to greenfees.
Læs mere om golfpakken og bestil på hjemme-
siden www.mauritzberg.se.

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

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

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

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

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

öStErgötLAND

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

isaberg gk har to fine golfbaner, den 
vestlige og den østlige, og de har i årenes 
løb fået mange lovord og været rangeret 
højt i forskellige afstemninger.  i 2015 blev 
isaberg placeret som nr. 31 i Sverige.

Östra Banen er årligt vært for isaberg 
Open hosted by Patrick Sjöland på Nordea 
tour. turneringen er meget populær hos 

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

Isaberg Golfklubb 
Gå ikke glip af!
 I 2016 blev  Isaberg Östra rangeret 
som nr. 1 af Golfhäftets gæstespillere.

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

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

spillerne, som altid finder banen toptrimmet 
med meget svære greens.

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

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

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

SmÅLAND



5554

Knistad Herregård 

uDtrYkket HerregårDSgOLF kan anvendes 
med fuld ret i mange sammenhæng, men det 
er i hvert fald en klokkeren beskrivelse af, 
hvad en runde på knistads golfbane tilbyder. 

Banen ligger i et naturskønt område midt i 
det vestgötska slettelandskab. Den er oprin-
delig tegnet af den kendte amerikanske de-
signer Jeremy turner med en vel afvejet 
blanding af bunkers og vandhazarder. Flere 
udslagssteder på hver tee giver mulighed for at 
justere sværhedsgraden til det ønskede niveau. 

midt i banen ligger den statelige knistad 
Herrgård med en historie tilbage til 1300-tal-
let. Dens hotel har i alt 165 senge, fordelt 
på 76 værelser og fire suiter, blandt dem en 
luksuriøs golfsuite. 

i den hyggelige restaurant serveres kvalitets-
retter med basis i årstidens råvarer, fortrins-
vis fra lokale leverandører, og man kan få 
såvel frokost som aftenmenu. 

Herregården har desuden en klassisk in-
drettet bar med inspiration fra engelske lands-
byer og dertil en stemningsfuld vinkælder.

i år er Der SAtSet kraftigt på at gøre kni-
stads golfbane til et af Sveriges bedste golf- 
resorts. greenkeeperne har klippet og ud-
tyndet den høje rough og drænet banen 

Knistad G&CC
– en tilgængelig og smuk bane i ægte 
herregårdsmiljø

efter ønske fra gæsterne sidste år. 
efter ejerskiftet i 2014 er golfen på knistad 

Herrgård udviklet stærkt. et nyt, morsomt 
projekt, som tager form i sommeren og 
efteråret 2017, er en lille by, der ligger langs 
syvende hul. Den får navnet äppelbyn og er 
designet af Jonas Bohlin.

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

vÄStErgötLAND

Knistad Herregård

Golfpakke
Book Knistads fortrinlige golfpakke med greenfee 
til Knistad Golf & Country Club, velkomstkaffe 
med hjemmebagt kage, besøg i vinkælderen fra 
1300-tallet, hvor inspektøren gennemgår Knistad 
Herrgårds spændende historie, 3-retters middag, 
overnatning i dobbeltværelse og en gedigen 
morgenmad.
Pris fra SEK 1.395 pro persona.

Nyrenoverede værelser & Knistad Äppelby
Der sker meget på Knistad Herrgård! Takket være 
den voksende belægning har det været muligt 
at renovere de fantastiske herregårdsværelser. I 
sommerens løb vil også Knidstad Äppelby vokse 
frem. Følg det unikke og spændende projekt på 
www.appelbyn.se. 

2016 VAr et gODt år for golfen på knistad 
Herrgård. knistad blev bl.a. kåret som Sveriges 
bedste golfanlæg af organisationen Sven-
ska golfrestauranter. knistad Herrgård blev 
desuden kåret som et af ti anlæg i Sverige, 
der indgår i bogen golfilicious – de bedste 
golfrestauranter i Sverige. 

knistad Herrgård daterer sig tilbage til 
1300-tallet. Her har du altid mulighed for at få et 
afslappende og fredfyldt ophold. Hotelkonceptet 
er en blanding af gammelt og nyt. Værelserne 
har alle deres helt unikke historie og afspejler 
de forskellige epoker i herregårdens 700-årige 
historie. Fra Villa ekeblad, hvis viktorianske 
detaljer giver en følelse af stil og klasse, til 
Villa Hammarhjelm med dens rustikke og 
hyggelige atmosfære i almuestil. Ved siden af 
den klassiske overflade er samtlige værelser 
udstyret med moderne teknik og komfort. 

Naturen lige uden for og en restaurant, der 
er optaget i White guide, sikrer fuld nydelse 
og afslapning i enhver forstand. Herregården 
har desuden glimrende konferencefaciliteter 
med flere gode møderum og et bredt udvalg 
af sideaktiviteter.

Gå ikke glip af!
Bemærk det morsomme projekt 
i sommeren og efteråret, hvor en 
speciel by, Äppelbyn bliver anlagt 
langs hul 7. 

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

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

Knistad G&CC

A
N N O  1 3 0 0

vÄStErgötLAND

MARKS GOLFKLUBB 
– Sveriges mest centralt beliggende golfbane 
Knistads golfbane har et godt ry i golfkredse. Den naturskønne, let 
kuperede hedebane har et elliptisk lay-out med let adgang til og fra 
herregårdens faciliteter. 

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

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

Nya Banan, der er kuperet og går gennem 
et skov- og parkområde, er et glimrende 
supplement, hvis man har begrænset tid. Her 
er der sjældent kø og ingen booking forud er 
nødvendig. På scorekortet ser gamla Banan 
ganske tilforladelig ud. Par 70, godt 5 300 m fra 
gul og knap 4 600 m fra rød tee, men lad ikke 
skinnet bedrage. Banen byder på ikke så lidt 
’risk and reward’, og din course management 
er vigtig. man kan spille helt enkelt og safe, 
men flere huller indbyder til at forsøge dristige 
slag, som både kan lykkes og slå slemt fejl. 

kLuBBeNS OmDreJNiNgSPuNkt er det fan-
tastiske klubhus fra århundredeskiftet, hvor 
man finder såvel en meget skattet restaurant 
med sydvendt altan og udsigt over hul 18 som 
en vel assorteret golfshop. 

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

klubben har været vært for en række tur-

neringer, ikke mindst kinnaborg Open, som  
i mange år var en del af telia- og Sverige-
touren. i 2015 var man vært for det svenske 
mesterskab for ægtepar, og uanset spille-
styrke var samtlige deltageres reaktioner 
positive. 

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

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

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

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

Lydde Gård

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

Golfpakke med 3-retters middag om aftenen 
Pris SEK 1.380 pro persona.  

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

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

Lydde Gård

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

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

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

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

GolfUppsala 
– en satsende klub med to golfanlæg

SÖDerBYS gOLFANLÆg Ligger Smukt i den naturskønne Näsdalen, 
blot syv minutters kørsel fra uppsalas centrum. 9 huls banen blev 
anlagt i midten af 1990erne og er for mange det første bekendtskab 
med Söderby golf. Banen passer til træning for såvel begyndere som 
mere erfarne spillere. Den er velholdt og har flere udfordrende huller, 
hvor man skal tage hensyn til såvel vand som bunkers. Desuden har 
den en driving range.

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

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

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

i 2015 og 2016 var Nordea tour tilbage på Söderby som vært for 
den ene af årets finaleturneringer. igen i 2017 spilles en af finaleturn-
eringerne på Swedish golf tour, som Nordea tour er omdøbt til, på 
golfuppsalas Söderbybane

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

18 HuLS BANeN er DeSigNet af Sune Linde. 
Den har mesterskabskarakter, og de 18 huller 
er spændende og udfordrende. 

i anlægget findes også en fin 9 huls bane, 

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

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

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

Golfpakke 2017
Weekendpakke (torsdag-lørdag)
Indeholder en overnatning i lejlighed med 
morgenmad, et weekend-greenfee og en 
3-retters middag.

Pris pro persona:
4 personer SEK 1.600.
2 personer SEK 1.800.

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

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

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

Edenhof Golf

Söderby Golf

Huller 18 på Edenhof.

UppLAND

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

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

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

Edenhof Golf

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

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

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

Söderby Golf

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

i 2015 afvikledes såvel JSm for hold som 
Skole-Sm på edenhof. Vindere af JSm var Felix 
Pålsson og Filippa mörk. 

Her finder du også et fuldendt klubhus med 
en god restaurant, shop og omklædningsrum.

Klubhuset på Söderby.

UppLAND
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BrO HOF SLOtt er en golf- og naturoplevelse i 
verdensklasse, designet af robert trent Jones 
Jr., en af verdens dygtigste golfbanedesignere. 
Banen ligger helt sagaagtigt smukt i et gam-
melt kulturlandskab direkte ud mod mälaren 
og med det renoverede Bro Hof Slott til at 
toppe oplevelsen. Hver detalje er finpudset 
og ordet ’perfektion’ har stået foran samtlige 
involverede med guldbogstaver. Det drejer 
sig om kvalitet og stor tilgængelighed.
 
FrA kLuBHuSet kan du se ud over the Sta-
dium Course, der blev færdiggjort i 2007. Her 
er alt stort: Længere huller, større greens, 
mere vand, større og bedre placerede bunkers. 
Desuden er vinden altid i spil.
 
tHe StADium COurSe er en ’lakesidebane’ 
og en oplevelse for alle kategorier golfere 
afhængigt af, hvorfra man vælger at spille. Fra 
gul og rød tee er banen herlig og hyggelig, fra 
hvid tee svær og udfordrende, og fra sort får 
selv professionelle kam til deres hår.
 
tHe CAStLe COurSe blev åbnet i sommeren 
2010. Den har samme kvalitet, men har en 
helt anden karakter: mindre vind og vand, 

Bro Hof slott
– en fuldendt oplevelse
Længes du efter at kunne nyde en fuldendt oplevelse i smukke omgiv-
elser? Opvartet af mennesker med en passion for perfektion og kvalitet? 
Så skal du besøge Bro Hof Slott Golf Club.

StOCKHOLm

flere træer, sværere bunkers og ’waste areas’, 
man kan spille fra. Her er ingen sorte tees, 
og derfor er the Castle Course kortere end 
the Stadium Course.
 
BrO HOF SLOtt BYDer i 2017 på en række 
åbne turneringer. the Black tee Challenge 
retter sig mod dem, som vil have fælles ud-
fordringer. Den arrangeres for femte gang på 
Bro Hof Stadium og spilles som scramble for 
firemandshold. Bro Hof Summer Week er en 
parkonkurrence over to dage. Først spiller 
man greensome på the Castle Course og 
derefter best ball på the Stadium. en rigtig 
feel good-turnering.

For den, der vil udfordre sig selv, er Ama-
teur masters den rigtige turnering. Den spilles 
under samme betingelser, som de professio-
nelle spillere havde i Nordea masters, på the 
Stadium Course, som i Continental europa 
(2013) blev rangeret som nr. 1.

Du kan finde mere information om turn-
eringerne på vores hjemmeside.

med restaurant, firmagolf og et Bro Hof 
Performance Center, hvor man finder Cal-
laway og titleist repræsenteret, er klubben 
helt komplet.

Vigtig info!
Book The Stadium Course som 
The Castle Course samlet for 
SEK 2.695 (hverdage)/ SEK 2.995 
(søn- og helligdage). Spil begge baner samme dag 
eller på to forskellige, som det passer dig. Trolley, 
baneguide og rangebolde er inklusive.
 
ÅBNE KONKURRENCER PÅ BRO HOF
22 maj  Galoppgolfen*
27 juni  The Black Tee Challenge
10-13 juli  Bro Hof Summer Week*
23 juli  Bro Hof Slott Amateur Masters*
20 aug  Bro Hof Ladies Masters*

* meddelelse via “min golf” på www.svenskgolf.se.
 
Antal huller 36
Ophold  ja, Golfpakke via Thoresta   
 herrgård, Villa Aske, Friibergh 
 herrgård og Lejondals slott
Restaurant ja, med udendørs servering
Halfway house  ja 
Pro Viktor Gustavsson og Johan  
 Fredriksson
Buggies ja, bestilles forud
Hyrset  ja, bestilles forud 
Trolleys  ja, inkluderet i greenfee
Golfshop ja
Svingstudio ja

+46 (0)8-545 279 90 
info@brohofslott.se
www.brohofslott.se

Bro Hof Slott



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

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

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

En kort flyvetur:     
Spanien, Portugal, Bulgarien, 

Italien, Frankrig, Grækenland, 
Tyrkiet, Irland, Skotland

Sikker sol og varme: 
De Kanariske Øer, Dubai, 

Abu Dhabi, Madeira, Marokko

Lidt længere væk:    
Sydafrika, Mauritius, Thailand, 

Den Dominikanske Republik, Cuba

Temarejser:                              
Uforglemmelige ture til 
unikke rejsemål og spændende 
turneringer

Golfskoler:                                 
Rejs og bliv bedre til golf med 
landets bedste PGA proer


