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Greenfeepaket
• Välj bland 18 olika banor!
• Senior fr. 800:- • Junior 500:-

Golfa Vänern Rundt

Greenfee pakke
• Vælg mellem 18 golfbaner
• Senior fr. 800:- • Junior 500:-www.golfaruntvanern.se

2017
Sådan spiller du golf Vänern rundt
Du køber et ”Golf Vänern rundt”-kort, der giver dig mulighed for at vælge 
 mellem 17 meget forskellige golfbaner, der dog har det tilfælles, at de holder 
en meget høj kvalitet.  Du spiller på naturskønne baner i det smukke landskab 
rundt om Vänern, og du befinder dig som regel aldrig mere end et driverslag fra 
Vänerns overflade eller et vandløb, der løber ud i søen. 

Vi tilbyder et varieret udbud, når det kommer til antallet af greenfees med vores 
”Golf Vänern rundt”-kort. Hvis du køber kortet med 7 greenfees, koster hver 
golfrunde 230 SEK. Du kan også vælge at købe kort med færre greenfees. Læs 
mere nedenfor eller på vores hjemmeside www.golfaruntvanern.se.
Nu har du også mulighed for at fylde dit kort op med flere runder, hvilket er nyt 
for i år. Tidligere var man nødt til at få et nyt kort med et andet nummer, hvis 
man ville købe ekstra runder. 

Området omkring Vänern byder også på mange oplevelser – såvel kultur som 
andre aktiviteter. Se annoncesiden! Derfor er ”Golf Vänern rundt” også et glim-
rende feriealternativ.
Med ”Golf Vänern rundt”-kortet kan du spille golf, så snart banerne åbner om 
foråret og frem til den 31. oktober. ”Golf Vänern rundt”-kortet er personligt. 
Husk, at bookingreglerne varierer fra klub til klub.

Sådan køber du
”Golf Vänern rundt”-kortet
”Golf Vänern rundt”-kortet kan du købe i de enkelte golfklubber eller på hjemme-
siden for ”Golf Vänern rundt”: www.golfaruntvanern.se.  Du kan også købe ”Golf 
Vänern rundt”-kortet på nedenstående turistbureauer, hvor du ligeledes kan få 
information om overnatning, seværdigheder samt aktiviteter i området omkring 
Vänern. 
Vi tilbyder et varieret udbud, når det kommer til antallet af greenfees med vores 
Golf Vänern rundt-kort.

Senior: 
3 greenfees   850 SEK Gælder for spil 2 gange/bane
4 greenfees 1050 SEK Gælder for spil 2 gange/bane
5 greenfees 1300 SEK Gælder for spil 2 gange/bane
7 greenfees 1600 SEK Gælder for spil 3 gange/bane

Junior: 
5 greenfees   500 SEK Gælder for spil 2 gange/bane 

Visit Trollhättan Vänersborg
Tlf.: +46 (0)520/0521-135 09, e-mail: info@visittv.se, www.visittv.se

Götene-Lidköping Turistbyrå
Tlf.: +46 (0)510-200 20, e-mail: info@lackokinnekulle.se
www.lackokinnekulle.se

Karlstad Turistbyrå
Tlf.: +46 (0)54-29 84 00, e-mail: tourist@karlstad.se, www.visitkarlstad.se

Download vores app 
”På G i Mariestad”!

På G i Mariestad er en turistguide, som
hjælper dig med at finde:  

• Begivenheder
• Shopping
• Overnatning
• Mad & drikke
• Aktiviteter
• Seværdigheder
• Pakker
• Tilbud fra butikkerne 

i Mariestad
 

 

www.mariestad.se

App’en er gratis Download den fra  
App store eller Google play!  

Søg efter ”På G i Mariestad”. 

+46 514 120 61    www.ekarnasgk.se

Gæstekommentar:
”Utroligt fin og 
vedholdt bane!”

Her bor du på golfbanen!
Hotel, vandrerhjem, autocamper

Sveriges bedste golf 
- rundt Vänern!

1234567

Med Golf rundt Vänernkort 
koster greenfeen mindre end

175 DKK

Når du vil spille golf i Värmland eller nyde en  golf-weekend er 
DÖMLE HERRGÅRD det oplagte valg.
Vi samarbejder med 9 af Värmlands bedste golfbaner.

Tel. 0552-417 50
www.domle.se
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Arvika

Forshaga

Karlstad

Hammarö

Säffle

Åmål

Vänersborg

Trollhättan Grästorp

Lidköping Götene

Mariestad
Töreboda

Kristinehamn

Oslo-Karlstad 220 km
Stockholm-Töreboda 280 km
Göteborg-Vänersborg 93 km

Åmål-Lidköping 145 km
Kristinehamn-Trollhättan 190 km

Malmö-Mariestad 380 km

Arvika GK  1
Velkommen til det vestlige Värmland og til en teknisk og interessant bane i let 
kuperet natur. 18 spændende huller, puttinggreen, drivingrange, golfshop og 
restaurant. Campingpladser med eludtag.
Besøg vores hjemmeside, og bestil gerne tid via Golf.se eller GolfBox. 
Tlf.: +46 (0)570-541 33, e-mail: info@arvikagk.com
hjemmeside: www.arvikagk.com

Bryngfjorden Golf  2  
Bryngfjorden ligger 5 km nord for Karlstad centrum i det naturskønne område 
Bryngfjorden. Banen har 18 huller med fem forskellige tee’er: fra 4.203 m til 6.488 
m – en bane, der passer alle spillere. Bryngfjorden tilbyder en 9-hullers pay and 
play-bane. Der er gode træningsmuligheder med puttinggreens og drivingrange. 
Golfshoppen og restauranten har generøse åbningstider. Velkommen til et kom-
plet anlæg i afslappende omgivelser. 
Tlf.: +46 (0)54-21 70 30, e-mail: info@bryngfjorden.com
hjemmeside: www.bryngfjorden.com

Billeruds GK  3 
Velkommen til en velholdt 18-hullers park- og skovbane beliggende i natur-
skønne omgivelser langs Ekholmssjön, en vig i Vänern. Banen er let kuperet, og 
hullernes karakter varierer. Bådebro samt mulighed for opstilling af campingvogn 
(med eludtag). Hytter udlejes. Velkommen til en af Sveriges hyggeligste golfbaner.
Tlf.: +46 (0)555-913 13, e-mail: kansli@billerudsgk.se
hjemmeside: www.billerudsgk.se

Forsbacka GK  4  
Velkommen til en af Sveriges højst rangerede golfbaner. Banen er en skov- og 
parkbane, der er smukt beliggende omkring Forsbackasøen. Anlægget tilbyder 
indkvartering på Hotell Jägmästarflygeln, der er et moderne hotel med 13 værel-
ser med hotelstandard, og lækre måltider på Herrgårdsrestaurangen.  Anlæggets 
bygninger er fredede og har aner tilbage til 1700-tallet. Derudover er der et større 
antal opstillingspladser (med eludtag) til campingvogne og autocampere. Besøg 
vores hjemmeside, og bestil gerne tid via Golf.se eller GolfBox.
Tlf.: +46 (0)532-616 90, e-mail: hotell.fogk@telia.com
hjemmeside: www.forsbackagk.se

Onsjö GK  5  
Onsjö GK i Vänersborg tilbyder en anerkendt og velholdt park- og skovbane med 
18 huller i tilpas kuperet terræn og smukt beliggende på en gammel kulturegn 
ved Göta Älv. Vi har også en korthulsbane med 9 huller ”for alle”. Mulighed for 
opstilling af campingvogn.
Tlf.: +46 (0)521-688 70, e-mail: info@onsjogk.com
hjemmeside: www.onsjogk.com

Koberg GK  6   
Vores naturskønne golfanlæg ligger ved Vanderydsvattnets bredder lige uden for 
Trollhättan. En bane med fine naturoplevelser og udsigt over Koberg Slott. Banen 
er en park-/skovbane med ondulerede greens. Den er nem at gå på, men med 
udfordringer, der egner sig til alle typer golfspillere. Hytter udlejes.
Tlf.: +46 (0)520-44 10 00; e-mail: kansliet@koberggk.se
hjemmeside: www.koberggk.se

Ekarnas GK  7  
Velkommen til vores indbydende og velholdte parkbane! Banen er smukt belig-
gende lige vest for byen Grästorp langs med hovedvej 47. Gennem banen løber 
åen Nossan på sin vej mod Vänern. Hvis du ønsker at overnatte, kan vi tilbyde 
indkvartering på vores moderne golfmotel med plads til 36 gæster. Fra værelset 
har du 20 meter ud til den første tee – kan det være bedre?
Tlf.: +46 (0)514-120 61, e-mail: info@ekarnasgk.se
hjemmeside: www.ekarnasgk.se

ForshagaDeje GK  8 
Dette er en skov- og parkbane med en hel del vandforhindringer samt Dömleån, 
der slingrer sig gennem hele banen. En rigtig naturoplevelse langs åen og med 
udsigt over Smårissjön, som man får både ved banens to første huller og der-
efter igen ved det 13. og 14. hul. Klubhuset er beliggende i en gammel mølle 
fra 1700-tallet. Mulighed for opstilling af campingvogn (adgang til eludtag) til 75 
SEK/døgn ved golfspil i ForshagaDeje GK. Mulighed for overnatning på Dömle 
Herrgård kun 100 m fra den første tee.
Tlf.: +46 (0)552-414 40, e-mail: info@forshagadejegk.se
hjemmeside: www.forshagadejegk.se

Karlstad GK  9  
Velkommen til Karlstad GK og Värmlands største golfanlæg! 36 huller, inkl. par 
3-hulsbanen Solslingan, drivingrange, gode øvelsesområder, golfshop, studio 
til testning af køller, videolektioner og en restaurant med konferencemuligheder. 
Mulighed for opstilling af campingvogn (adgang til eludtag) til 100 SEK/døgn ved 
golfspil i Karlstad GK. ÅRETS GOLFKLUB 2014 ”Golfjournalisterna”.
Tlf.: +46 (0)54-86 64 05, e-mail: info@karlstadgk.se
hjemmeside: www.karlstadgk.se
Facebook: www.facebook.com/KarlstadGolfklubb

Kristinehamns GK  J  
Velholdt 18-huls skov- og parkbane med meget varierende terræn, der roses af 
såvel middel- som elitespillere. Mulighed for opstilling af campingvogn samt 
adgang til eludtag og vaskemaskine i servicebygning. Værelse med fælles køkken 
udlejes på klubhusområdet.
Tlf.: +46 (0)550-823 10, e-mail: kristinehamnsgk@telia.com
hjemmeside: www.kristinehamnsgk.se

Hammarö GK  K  
Meget omtalt skov- og parkbane med 18 huller. Store og udfordrende greenom-
råder. Tidlig og lang sæson. Besøg Vänernområdets måske mest udfordrende og 
velholdte golfbane! Stort øvelsesområde. Campingpladser med eludtag. Tæt på 
badestrand.
Tlf.: +46 (0)54-52 26 50, e-mail: info@hammarogk.se
hjemmeside: www.hammarogk.se

Töreboda GK  L 
Naturskønne Töreboda GK ved Månsarudssjön – meget mere end det prisbeløn-
nede 10. hul!! En golfidyl, hvor nøgleordet er ”trivsel” – væk fra større bebyggelse 
og ved en eventyrlig sø fyldt med åkander. Kort, drilagtig, smuk og utroligt char-
merende. Populær campingplads med eludtag 60 m fra klubhus og den første tee. 
Værelser og hytter udlejes. Den hyggelige HEDA Golfkrog med lækker mad.
Tlf.: +46 (0)506-123 05, e-mail: info@torebodagoflklubb.se
hjemmeside: www.torebodagolfklubb.se

Mariestads GK  M  
Velholdt parkbane med greenerne som adelsmærke. Passer alle spillertyper, efter-
som den tilbyder spilleren med det høje handicap generøse landingsarealer og 

spilleren med det lave handicap et ærligt layout. Som regel sommergreens fra 
marts til november. Banens layout er nu tilpasset til et sjovere spil for bl.a. damer!
Der er mulighed for opstilling af campingvogn (med eludtag) med udsigt over 
Vänern, og hytter til fire personer udlejes. Fin badestrand 200 m fra det 18. hul. 
På gensyn i søbyen Mariestad – Vänerns perle!
Tlf.: +46 (0)501-17383, e-mail: info@mariestadsgk.se
hjemmeside: www.mariestadsgk.se

Läckö GK  N  
På Kållandsö, med Läckö Slott og Spikens Fiskeläge, ligger banen naturskønt 
mellem klynger af egetræer og markholme. En udfordrende 18-huls golfbane, der 
giver fantastiske naturoplevelser, når den snor sig gennem landskabet. Mange 
huller ligger for sig selv i adskilte, naturskønne rum. 
Mulighed for opstilling af campingvogn (med eludtag) tæt på klubhuset. Hyggelig 
restaurant med lækker mad. 
Velkommen til Läckö GK.
Tlf.: +46 (0)10-495 84 00, e-mail: info@lackogk.se
hjemmeside: www.lackogk.se

Lundsbrunn GK  O  
Velkommen til Lundsbrunn GK – klubben med personlig service.
Vi har en yderst velholdt parkbane, der giver dig en spændende og udfordrende 
golfoplevelse hver gang, du spiller på den. Vores naturskønne bane tilbyder alter-
native spillestrategier med spændende greenområder. Anlægget omfatter også en 
korthulsbane med 9 huller, øvelsesområde med drivingrange, shop, restaurant og 
en yderst populær campingplads med eludtag og adgang til bad og toilet døg-
net rundt. I gåafstand ligger golfhotellet Lundsbrunns Kurort, der også har en fin 
spaafdeling.
Tlf.: +46 (0)511-575 60, e-mail: kansliet@lundsbrunngk.com
hjemmeside: www.lundsbrunngk.com

Lidköpings GK  P  
Hjerteligt velkommen til vores spændende og varierede parkbane! Banen er yderst 
velholdt og gangvenlig. Spillestrategi og præcision belønnes, og banen er der-
med en udfordring for både spilleren med middel som lavt handicap. Fra anlægget 
er der kun et driverslag til Vänerns bred med fantastiske bademuligheder og cam-
ping. I klubben er der naturligvis også mulighed for opstilling af campingvogn 
(med eludtag). 
Tlf.: +46 (0)510-54 61 44, e-mail: info@lidkopingsgk.se
hjemmeside: www.lidkopingsgk.se

Årjängs GK  Q 
Golfbanen er en 18-huls skov- og parkbane, der ligger naturskønt ved Svens-
bysjön med store, ondulerede greens og generøse fairways designet af banear-
kitekten Peter Nordwall. Dette er en bane, hvor ikke to huller er ens, og hvor 
der findes udfordringer for alle handicapgrupper. Vi tilbyder indkvartering tæt på 
banen med i alt 11 hytter og opstillingspladser til campingvogne. I Årjäng, ca. 12 
km fra banen, ligger der desuden et fint hotel. 
Tlf. +46 (0)573-77 11 44, e-mail: info@arjangsgk.se
hjemmeside: www.arjangsgk.se

Golf Vänern
rundt!

– SINCE 1986 – www.golfaruntvanern.se – SINCE 1986 – www.golfaruntvanern.se


