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Golfguide!

BOKFÖRLAGET ARENA

GREEN GUIDE  är en golfguide som sätter golfupplevelsen i 

fokus. Ett 60-tal svenska golfbanor presenteras med under-

hållande och beskrivande texter, personliga reflektioner, vackra 

bilder samt allmän information om banorna och regionerna. 

Allt för att inspirera till nya golfupplevelser. 

De vackra bilderna är tagna av Peter Cordén. Green Guide
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Land’s End. Längst ner i sydväst ligger Falsterbo GK. Redan på parker-

ingsplatsen känner man golfatmosfären. Klubbhuset har ett anspråkslöst 

yttre och ett inre präglat av en diskret elegans. Här är det golfen som är 

det viktiga, hit går man för att träffas och umgås. Ställ för bärbags finns 

innanför ytterdörren, range och puttinggreener finns omedelbart utanför 

entrén och första tee ligger nästan inne i klubbhuset.

 Det magra sandunderlaget är mycket känsligt för slitage och dagens 

höga spelfrekvens sliter hårt på banan. För några år sedan byggdes green-

erna om och håller bra klass idag. Även om fairways kan upplevas som 

lite tunna och glesa ligger bollen oftast inbjudande. Det är en fröjd att 

spela här. Diskussionen om banans bästa hål är ändlös och det finns 

minst 18 olika uppfattningar. Hål nr 5 är ett lysande par 4 hål som döptes 

till Chicago under gangsterepoken, det lurar en fara bakom varje hörn.  

Hål nr 7 är ett magnifikt kort par 4 hål med en totalt inbunkrad green, 

kanske landets äldsta förresten, från 1911, vilket också är hålets namn.

 Som på alla riktiga linksbanor är vinden och naturen nödvändiga in-

slagen i upplevelsen. Ett annat är naturen. Här häckar strandskatan på 

fairway, medan tornfalken ses ryttla över ruffen och sälarna hörs plaska 

ute mot Måkläppen.

 De flesta kategorier golfare kan njuta av banan, men störst utbyte har 

nog mera försigkomna golfare, kanske hcp 18 och lägre.
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Kungliga Drottningholms GK är extremt lätt att hitta. 5 minuter 

från Brommaplan och staden är glömd. Här råder lugnet och stillheten, 

fåglarna kvittrar, vid fjärde hålet bedrivs lantbruk och det doftar hö och 

blommor. Klubbhuset tillhör de bättre, lunchen är tilltalande och artonde 

green ligger rakt nedanför uteserveringen.

 Avslutningshålet är ett halvlångt och svårt par 3 hål och de sak-

kunniga kommentarerna på terrassen är många. Man kan tillbringa långa 

stunder här i studium av människors tillkortakommanden, och också  

med några snabba ögonblick av oförställd lycka och glädje.

 Banan är omväxlande, skog och park, och väl infogad i naturen. 

Första driven är blind och man måste invänta en klockringning innan 

man slår ut. Greenerna är lite större än vad som var vanligt vid tiden för 

banans tillkomst och greenområdena inte särskilt spännande med ett 

par lysande undantag. Här spelades Volvo Open och SEO – hela 8 gånger, 

men det är ändå en bana som medelgolfaren kan ge sig i kast med och 

ha stort utbyte av. 
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Kungliga
Drottningholm GK

UTDRAG UR BOKEN OM DYNEKILENS GK:

Har du hört? 

Den svenska armadan på väg med förnödenheter till Karl XII 

i Norge hade varit på bröllop på Dyne Gård, dagens klubbhus, 

och var inte riktig vaken när Tordenskiold attackerade och 

danskarna fick en lätt seger.  Det är inte så vanligt med bröllop 

på Dyne Gård numera.

green guide sverige 

Sveriges nya 
golfguide med 
upplevelsen i fokus!
• Täcker hela Golfsverige 

• Presenterar 60-talet utvalda banor med 
 utförliga beskrivningar, bilder och tips

• Bankartor och scorekort

• Plus och minus om varje bana

• Roliga anekdoter och historier du förmodligen inte kände till…

• Register över samtliga banor i Sverige

• Guide till restauranger och hotell i varje golfdistrikt
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