Så här golfar du runt Vänern
Du köper ett Golfa runt Vänern-kort och kan välja mellan 18 golfbanor av
varierande karaktär, men med det gemensamt att alla håller hög kvalitet. Du
spelar på natursköna banor i de fagra landskapen runt Vänern och befinner dig
oftast aldrig mer än en drive från Vänerns yta eller något vattendrag som leder
till sjön.
Vi erbjuder ett varierat utbud vad gäller antal greenfees på vårt Vänern-kort.
Köper du kortet med 7 greenfees kostar varje golfrunda mindre än 245 SEK.
Du kan också välja att köpa kort med färre antal greenfees, se nedan eller vår
hemsida www.golfaruntvanern.se.
Det finns även möjlighet att under året fylla på ditt kort med fler rundor.
Det finns också mycket att uppleva runt Vänern av såväl kultur som andra
aktiviteter. Se annonssidan! Därför är ”Golfa runt Vänern” också ett utmärkt
semesteralternativ. Med Golfa runt Vänern-kortet kan du spela golf så snart
banorna öppnar på våren och fram till den 31 oktober. Golfa runt Vänern-kortet
är personligt. Tänk på att bokningsreglerna varierar mellan de olika klubbarna.

Så här köper du
Golfa runt Vänern-kortet
Golfa runt Vänern-kortet köper du på resp. golfklubb eller via Golfa runt
Vänerns hemsida www.golfaruntvanern.se. Du kan även köpa Vänern-kortet på
nedanstående turistbyråer där du också kan erhålla information om övernattning, sevärdheter och aktiviteter runt Vänern.
Vi erbjuder ett varierat utbud vad gäller antal greenfees på vårt Vänern-kort.
Senior:
3 greenfees
4 greenfees
5 greenfees
7 greenfees

Kortet gäller alla dagar
850 SEK Gäller för spel 2 ggr/bana
1100 SEK Gäller för spel 2 ggr/bana
1300 SEK Gäller för spel 2 ggr/bana
1700 SEK Gäller för spel 3 ggr/bana

Junior:
5 greenfees

Kortet gäller alla dagar
500 SEK Gäller för spel 2 ggr/bana

Golfa Runt Vänern

Här bor du på
golfbanan!

2017
2019

Hotellrum, vandrarhemsrum, husvagn/-bil
1234567

Gästkommentar:

”Mycket trevlig bana i toppskick!”

Tel 0514-120 67

Med Golfa runt Vänernkort
kostar greenfeen mindre än
245 SEK!

Sveriges bästa golfrunda
- runt Vänern!

www.ekarnasgk.se

Sjöstaden Mariestad
Vänerns pärla

Husbilsdröm i sjönära läge
• Aktiv avkoppling på golfbanan
• Njutbara naturupplevelser
#husbilsdrömmariestad

Visit Trollhättan Vänersborg
Tel. 0520/0521-135 09, e-post: info@visittv.se, www.visittv.se
Götene-Lidköping Turistbyrå
Tel. 0510-200 20, e-post: info@lackokinnekulle.se, www.lackokinnekulle.se

Greenfeepaket

www.mariestad.se

Greenfeepaket
• Välj bland 18 olika banor!
www.golfaruntvanern.se

fr. 850 18
SEKolika
• Junior
500 SEK
• Senior
Välj bland
banor!
•• Gäller
alla
dagar
Senior fr. 800:- • Junior 500:-

Golfa runt
Vänern!
Arvika GK 1

Välkomna till västra Värmland till teknisk och intressant bana i lätt kuperad natur.
18 spännande hål, puttinggreen, drivingrange, golfshop och restaurang.
Husvagnsplatser med eluttag.
Besök vår hemsida och boka gärna tid via Golf.se eller GolfBox.
Tel: 0570-541 33, 070-388 41 33 E-post: info@arvikagk.com
Hemsida: www.arvikagk.com

Bryngfjorden Golf 2

Golfanläggningen ligger 5 km norr om Karlstad centrum i det natursköna området
Bryngfjorden. Banan har 18 hål och erbjuder spelupplevelse från fem olika tees:
4203 m till 6488 m, en bana som passar alla spelare. På Bryngfjorden finns en 9
hål pay & playbana. Det finns goda träningsmöjligheter med puttinggreener, drivingrange och golfstudio. Golfshopen och restaurangen har generösa öppettider.
Välkomna till en komplett anläggning i avkopplande och trevlig miljö..

Banan är en park/skogsbana med ondulerade greener. Den är lättvandrad men med
utmaningar, som passar alla kategorier av golfspelare. Stugor att hyra.
Tel. 0520-21 11 10 E-post: kansliet@koberggk.se
Hemsida: www.koberggk.se
Välkommen till vår trevliga och välskötta parkbana! Banan ligger vackert belägen strax
väster om Grästorps tätort längs RV 47. Genom banan rinner ån Nossan på sin väg
mot Vänern. För dig som vill övernatta erbjuder vi boende i vårt moderna motell och
vandrarhem med plats för 36 gäster. Från rummet har du 20 meter ut till 1:a tee – kan
det bli bättre än så!
Tel.: 0514-120 67, E-post: info@ekarnasgk.se
Hemsida: www.ekarnasgk.se

ForshagaDeje GK 8

Det är en bana med skogs- och parkkaraktär, en hel del vattenhinder samt Dömleån som slingrar sig genom hela banan. En riktig naturupplevelse genom ån och
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Tel. 054-86 63 53 E-post: info@karlstadgk.se
Hemsida: www.karlstadgk.se
Facebook: www.facebook.com/KarlstadGolfklubb
Vår fina 18-hålsbana, som är en blandning mellan park- och skogsbana, är
utmanande för alla golfare och där greenområdena tillsammans med några
luriga raviner och utmanande vattenhinder sätter sin prägel på golfspelet. Nytt
klubbhus med shop, omklädningsrum, duschar och en fantastisk restaurang.
Range och stort övningsområde. Rum med gemensamt kök finns att hyra. Ställplatser med eluttag.

Hammarö GK K

Säffle

Lidköping

Välkommen till Karlstad Golfklubb! Vi erbjuder 27 hål, Solslingan vår Pay & Play
över 9 hål, stora övningsområden, en stor golfshop i anslutning till banan, meriterade golftränare, konferensmöjligheter samt en mycket trevlig restaurang som
serverar både lunchbuffé och a la carte. Vi har en nybyggd husbils-/husvagnsparkering med elplatser för 200kr/natt. Karlstad Golfklubb rankas som en av de bästa
banorna i Mellansverige, här möts du av en komplett och professionell golfanläggning, kombinerat med värmländsk gästfrihet och trevlighet!

Tel. 0550-823 10, E-post: kansli@kristinehamnsgk.se
Hemsida: www.kristinehamnsgk.se
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Vår natursköna golfanläggning ligger vid Vanderydsvattnets stränder, strax utanför Trollhättan. En bana med fina naturupplevelser med utsikt över Koberg slott.
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Tel. 0555-78 50 54 E-post: kansli@billerudsgk.se
Hemsida: www.billerudsgk.se

Tel. 0521-688 70 E-post: info@onsjogk.com
Hemsida: www.onsjogk.com
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Välkomna till en välskött 18-håls park- och skogsbana i naturskön miljö belägen
utmed Ekholmssjön, en vik av Vänern. Banan är lätt kuperad och hålen varierar i
karaktär. Husvagnsuppställning med el och båtbrygga. Stugor för uthyrning. Välkommen till en av Sveriges trevligaste golfbanor.

Onsjö GK i Vänersborg erbjuder en erkänt välskött park- och skogsbana på 18 hål
i lagom kuperad natur och vackert belägen i gammal kulturbygd invid Göta Älv. Vi
har även korthålsbana 9 hål ”för alla”. Husvagnsuppställning finns.
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Forshaga

Tel. 054-21 70 30 E-post: info@bryngfjorden.com
Hemsida: www.bryngfjorden.com

Välkommen till en av Sveriges högst rankade golfbanor. Banan är en skogs- och
parkbana vackert belägen runt Forsbackasjön. På anläggningen kan du bo i Hotell
Jägmästarflygeln, ett modernt hotell med 13 rum med hotellstandard, och äta
gott på Herrgårdsresturangen. Anläggningens byggnader är K-märkta med anor
från 1700-talet. Det finns dessutom ett större antal uppställningsplatser med el
för husvagnar och husbilar. Besök vår hemsida och boka gärna tid via Golf.se
eller GolfBox.
Tel. 0532-616 90
E-post: info@forsbackagk.se, hotell@forsbackagk.se
Hemsida: www.forsbackagk.se

Tel. 0552 – 414 40 E-post: info@forshagadejegk.se
Hemsida: www.forshagadejegk.se

Ekarnas GK 7

Arvika

sjöutsikten över Smårissjön, som man får både på banans första två hål och sen
igen vid hål 13 och 14. Klubbhuset är inrymt i en gammal kvarn från 1700-talet.
Husvagnsuppställning med eluttag - 75 kr/dygn vid golfspel på FoDGK. Boendemöjligheter på Dömle Herrgård endast 100m från 1:a tee.

Grästorp 47

6
Oslo-Karlstad 220 km
Stockholm-Töreboda 280 km
Göteborg-Vänersborg 93 km
Åmål-Lidköping 145 km
Kristinehamn-Trollhättan 190 km
Malmö-Mariestad 380 km

www.golfaruntvanern.se

Omskriven skogs- och parkbana med 18 hål. Stora och utmanande green
områden. Tidig och lång säsong. Besök Vänerområdets kanske mest utmanande
och välskötta golfbana! Stort övningsområde. Husvagnsplatser med eluttag.
Nära till badplats.
Tel. 054-52 26 50 E-post: info@hammarogk.se
Hemsida: www.hammarogk.se

Töreboda GK L

Natursköna Töreboda GK vid Månsarudssjön, mycket mer än prisbelönta hål 10!!
En golfidyll med trivsel som ledord, undangömd från storskalig bebyggelse vid en
förtrollande näckrosfylld insjö. Kort, klurig, vacker och slående charmig. Populär
husvagnsuppställning med eluttag, nybyggt servicehus 60 m från klubbhus och
första tee. Rum och stugor finns till uthyrning. Mysiga HEDA Golfkrog med god mat.
Tel. 0506-123 05 E post: info@torebodagk.se
Hemsida: www.torebodagk.se

Mariestads GK M

Välskött parkbana med greenerna som adelsmärke. Passar alla speltyper då den
erbjuder höghandicaparen generösa landningsytor och låghandicaparen en ärlig
layout. Oftast sommargreener från mars till november. Banans layout nu anpassad
för ett roligare spel för bl. a damer! Husvagnsuppställning med eluttag och utsikt
över Vänern finns samt 4-bäddsstugor att hyra. Härlig badstrand 200 m från 18:e
green. Välkommen till Sjöstaden Mariestad, Vänerns Pärla!
Tel. 0501-17383 E-post: info@mariestadsgk.se
Hemsida: www.mariestadsgk.se
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Läckö GK N

På Kållandsö, med Läckö Slott och Spikens Fiskeläge, ligger banan naturskönt
mellan ekdungar och åkerholmar. En utmanande 18-håls golfbana som ger fantastiska naturupplevelser när den slingrar sig genom landskapet. Många hål ligger för sig själva i egna sköna rum. Husvagnsuppställning med eluttag nära
klubbhuset. Mysig restaurang med god mat.
Välkommen till Läckö GK.
Tel. 010-495 84 00 E-post: info@lackogk.se
Hemsida: www.lackogk.se
Facebook: www.facebook.com/LackoGK

Lundsbrunn GK O

Välkommen till Lundsbrunn GK, klubben med personlig service.
Vi har en mycket välskött parkbana som ger dig en spännande och utmanande
golfupplevelse varje gång du spelar den. Vår natursköna bana erbjuder alternativa
spelstrategier med spännande greenområden. Anläggningen omfattar även en
9-håls korthålsbana, övningsområde med drivingrange, shop, restaurang samt
en mycket omtyckt husvagnsparkering med elanslutningar och tillgång till dusch
och toalett dygnet runt.
Tel. 0511-575 60 E-post: kansliet@lundsbrunngk.com
Hemsida: www.lundsbrunngk.com

Lidköpings GK P

Hjärtligt välkommen att spela vår spännande och omväxlande parkbana! Banan är
erkänt välskött och lätt att gå. Spelstrategi och precision premieras och banan är
därmed en utmaning för såväl medel- som låghandicaparen. Från anläggningen
är det endast en ”drive” till Vänerns strand med härligt bad och camping. På
klubben finns givetvis också husvagnsuppställning med elplatser.
Tel. 0510-54 61 44 E-post: info@lidkopingsgk.se
Hemsida: www.lidkopingsgk.se/

Årjängs GK Q

Golfbanan är en 18-håls skogs & parkbana som ligger naturskönt vid Svensbysjön med stora ondulerade greener och generösa fairway gjorda av banarkitekten
Peter Nordwall. Detta är en bana där inget hål är likt det andra och den är utmanande för alla hcp grupper. Vi har ett golfnära boende med sammanlagt 11 stugor
och uppställningsplatser för husvagnar och i Årjäng ca 12 km från banan finns
ett fint hotell.
Tel. 0573-77 11 44 E-post: info@arjangsgk.se
Hemsida: www.arjangsgk.se.

Melleruds GK R

Sunnanå golfbana är en lätt kuperad ängs och parkbana i natursköna Dalsland.
Golfbanan ligger inom gångavstånd från Melleruds centrum. Det är nära till Vita
Sandars camping med jättefina badmöjligheter samt Sunnanå Hamn med restaurang och hamnkrog. Från Sunnanå Hamn sträcker sig en unik skärgård norrut
samt är en central punkt for laxfisket i Vänern. Vid golfbanan finns restaurang
med fullständiga rättigheter. Klubben kan vid golfbanan erbjuda ett antal övernattningsrum samt ställplats for husvagn eller husbil. Eluttag finnes.
Tel. 070–240 84 68 E-post: kansli@mellerudsgolf.se
Hemsida: www.mellerudsgolf.se

www.golfaruntvanern.se

