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Gillar du 

att vinna 

men hatar att 

förlora?

Spara i premieobligationer. Du kan vinna en miljon och 
får alltid minst pengarna tillbaka. Nästa försäljningstillfälle 
är i höst. Mer information hittar du på www.riksgalden.se, 
020-780 250 eller hos banker och fondkommissionärer.
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Ännu en ny golfsäsong och en ny upplaga av Aktieslaget står för dörren. 2017 blir den 
22:a upplagan i rad. Aktieslaget är en av Sveriges största golftävlingar och är öppen 
för i stort sett alla golfspelare. Vi hälsar alla tidigare spelare och nya golf- och aktie-
intresserade spelare välkomna att delta i årets kanske mest spännande golftävling. 

Singeltävling – öppen för alla
Aktieslaget är en speciell rikstäckande tävling där både män och kvinnor, yngre och äldre 
tävlar var för sig, i olika handikappsklasser men spelar i samma golftävling. Såväl oerfarna 
som erfarna golfare träffas under en dag för en rolig och inspirerande tävling. Alla kan 
delta, var och en efter sin förmåga - ett utmärkt komplement till alla par-tävlingar!

Tävlingar i hela landet
Aktieslaget erbjuder kvaltävlingar från norr till söder. Välj bana eller banor som passar 
dig bäst. Prova gärna på en ny golfupplevelse på en bana som du inte spelat på tidigare. Du 
kan spela på så många banor du önskar. Nya klubbar i år är Piteå GK, Hudiksvalls GK, 
Högbo GK, Öijared GK, Mölndals GK och Kungälv-Kode. 

Samarbete med golfklubben
Kvaltävlingarna är en klubbtävling och sker i nära samarbete med golfklubben. Samar-
betet med golfklubbarna runt om i landet är avgörande för tävlingens framgångar. Utan 
golfklubbarna och kvaltävlingsansvarigas förtjänstfulla insatser skulle tävlingen inte bli 
den omtyckta och välarrangerade tävling som den idag är. 

Beijer Alma Trophy – 10 år!
Ett speciellt tack till Beijer Alma som för tionde året erbjuder de som är aktieägare i före-
taget att få en andra chans att spela vidare. För alla som vill delta räcker det med att äga 
en aktie i år. Maud Lindh, Uppsala, samordnar Beijer Alma Trophy-tävlingen som du kan 
läsa mer om på www.aktiespararna.se/aktieslaget 

Wild Card till Sverigefinalen?
I år tillkommer det en möjlighet att nå Sverigefinalen. 3 stycken så kallade wild card lottas 
ut på deltagarkorten som lämnas in vid kvaltävlingarna. 3 personer, en från varje klass får en 
tredje chans att nå Sverigefinalen. Till årets Sverigefinal bjuds även förra årets alla segrare in.

Sverigefinal på ”kunglig” mark 
Segrarna i de olika klasserna på kvaltävlingarna kvalificerar sig direkt till den stora 

Sverigefinalen. Till Sverigefinalen kommer även Beijer Alma-vinnarna 
som utses på varje kvaltävling. 2017 års finalspel kommer att spelas 
på Gripsholms GK, söder om Stockholm. Det blir två dagars golfspel, 
boende på Gripsholms Värdshus och den populära banketten sker i 
Slottspaviljongen. Sverigefinalen spelas den 15-16 september 2017.

Tack för er medverkan
Vi vill redan nu rikta ett varmt tack till alla tävlande, delta-

gande golfklubbar, kvaltävlingsansvariga och sponsorer. 
Tack även till de lokala sponsorer och golfklubbar som 
förstärkt prisbordet vid många av kvaltävlingarna.

Välkommen till Aktieslaget Tour 2017!

Jan Berglund
Tävlingsansvarig för Aktieslaget 

3 Inledare
4–5 Sverigefinalen
6 Golfkartan
7–10 Kvaltävlingar
7 Piteå GK
7 Skellefteå GK
7 Norrmjöle GK
7 Hudiksvall GK
8 Högbo GK
8 Arninge GK
8 Enköpings GK
8 Kårsta GK
9 Öijared GK
9 Läckö GK
9 Mölndal GK
9 Kungälv-Kode GK
10 Hässlegårdens GK
10 Bedinge BK
11 Aktieslagets alla vinnare

Utgivare: Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
Ansvarig utgivare och projektledare:   
Claes-Göran Olsson, tel: 0708-139 128 
claesgoran.olsson@aktiespararna.se 
Omslagsbild: Shutterstock

Välkommen till Aktieslaget 2017!

Innehåll
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Finalen i Aktieslaget 
Segrarna i de olika klasserna på kvaltävlingarna 
kvalificerar sig direkt till den stora Sverigefinalen. 
Till Sverigefinalen kommer även Beijer Alma-
vinnarna som utses på varje kvaltävling. 2017 
års finalspel kommer att ske på ”kunglig” plats, 
Gripsholms GK, söder om Stockholm. Golfbanan 
ligger i det lilla pittoreska Mariefred som förutom 
golf bjuder deltagarna på såväl vacker natur som 
unika kulturupplevelser. 

Om banan
På Gripsholms GK erbjuds en omväxlande 18 håls 
parkbana med öppna och spännande greenområ-
den. Banan är från 1992 och har ritats av Bengt 
Lorichs. Banans par är 72 och längden från gul 
tee är 5644 meter och 4741 från röd tee. Tränings-
möjligheterna är goda med range, närspelsområde 
och en generös övningsgreen.

Finalspel i två dagar
15–16 september 2017 spelas Sverigefinalen på 
Gripsholms GK. Tävlingen sker över två dagar och 
resultaten båda dagar räknas samman och vin-
narna koras. Parallellt sker Beijer Alma – finalen 
för de som är Beijer Alma – aktieägare. Start sker 
fredagen den 15 september i samband med lunchen 

och tävlingen avslutas med prisutdelning på 
lördagen den 16 september vid ca klockan 15.00. 
Båda dagarna är det kanonstart som gäller. På 
spel står ett prisbord och för vinnarna resecheckar 
för en utlandsresa med golf i sikte! För många blir 
priset i form av finalplatsen och en härlig golf-
upplevelse med andra ett minne för livet.  Alla 
segrarna vid kvaltävlingarna och Beijer Alma-
deltagare kallas till finalen i början av september.

Vad ingår i finalen?     
Aktieslaget står för tävlingsgreenfee, luncher båda 
dagarna, finalmiddag, del i dubbelrum. Finalisterna 
äter två goda luncher i golfklubbens restaurang 
och middag i Slottspaviljongen med utsikt över 
Mälaren. Övernattning sker på Sveriges äldsta 
värdshus: Gripsholms Värdhus med många spän-
nande och annorlunda rum – allt 
från etagerum med snedtak och 
takbjälkar till rum med kakel-
ugn i badrummet. Finalisterna 
betalar sina resor och övriga 
kostnader. Medlemskap i 
Aktiespararna är en förutsätt-
ning för finalspelet men inte 
i kvalspelet. 
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Högbo

Öijared

Hudiksvall

Skellefteå

Norrmjöle

ArningeEnköping

Hässlegården

Piteå

Bedinge

Läckö

Kungälv-Kode

Mölndal

Kårsta

Aktiespararna kommer tillsammans med golfklubbarna 
erbjuda 14 kvaltävlingar runt om i landet under juli och 
augusti. Det kommer att finnas tre olika klasser för att 
passa olika förutsättningar. Nya klubbar 2017 är Piteå 
GK, Hudiksvalls GK och Högbo GK. Till detta kom-
mer tre nya tävlingar i Göteborgsområdet; Öijared GK, 
Kungälv-Kode GK och Mölndals GK. Till Sverigefina-
len kvalificerar sig klass-vinnarna från varje kvaltävling. 
Först ut är tävlingarna i Hudiksvalls GK den 20 juli och 
Piteå GK den 23 juli.

Sverigefinal på kunglig plats
Nytt för i år är att Sverigefinalen flyttar till Mariefred och 
Gripsholms GK. Deltagarna bor kungligt på Gripsholms 
Värdshus och den populära banketten sker i Slottspaviljongen. 
Sverigefinalen spelas den 15–16 september.

Beijer Alma Trophy jubilerar
2017 blir året som samarbetet med Beijer Alma 10-årsjubilerar. 
Beijer Alma Trophy är en tävling i tävlingen där aktieägare i 
Beijer Alma gör upp om en egen Trophy. 

Boka ditt deltagande på www.golf.se

Huvudsponsorer:

Aktieslaget 2017

Kvaltävlingsplatser
Hudiksvalls GK  ..................................... 20 juli
Piteå GK  ................................................ 23 juli
Kårsta GK  ............................................. 28 juli
Läckö GK  .............................................. 28 juli
Skellefteå GK ........................................ 29 juli
Högbo GK  ......................................... 4 augusti
Hässlegårdens GK  ...........................6 augusti
Kungälv-Kode GK  ............................11 augusti
Bedinge GK  .....................................18 augusti
Öijared GK .......................................18 augusti
Norrmjöle GK ..................................20 augusti
Enköpings GK  ................................24 augusti
Arninge GK .....................................25 augusti
Mölndals GK  ..................................26 augusti

Sverigefinal
Gripsholms GK ..................... 15–16 september
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Tel: 0911-149 90. E-post: info@piteagolf.se
Vägbeskrivning: (GPS 65.317518, 21.527985) Nötövägen 119, 941 41 
Piteå. Följ E-4 till trafikplats Piteå Södra. Följ skyltning mot Piteå C och 
sjukhuset. Efter ca. 3,5 km ser Du skyltning Svartudden ”Golfbana”. Följ 
skyltningen så kommer Du efter ca. 2 km till Piteå Golfklubb ute på Nötön.

Sparbanken Nord-slingan är Pi-
teå Golfklubbs ständigt utveck-
lande 18-hålsbana. Banarkitek-
ten Jan Cederholm har på bästa 
möjliga sätt lyckats utnyttja 
marken och området till att 
skapa en golfbana av hög klass 
i samklang med naturen, där 
samtliga 18 golfhål är av egen 
karaktär. Översiktligt skulle 
man kunna säga att banan är 
uppdelad på så sätt att första 9 
spelas i närheten av klubbhuset 

och är av parkkaraktär med 
mindre träd och mycket vatten 
och bunkrar. Andra 9 spelas 
en bra bit bort från klubbhuset 
med smalare och längre hål och 
fortfarande präglat av många 
bunkrar och vattenhinder.

Under hela rundan kommer 
du att stöta på Norra stads-
fjärden åtskilliga gånger som 
löper längs banans västra sida 
och till stor del präglar banans 
svårighetsgrad.

Golf in the 
midnight sun

PITEÅ GK

Tel: 090-815 81. E-post: kansli@norrmjole-golf.se
Vägbeskrivning: (GPS 63 39.3650N 20 08.8867E) Från Umeå E4 
söderut och sväng mot Stöcksjö. Följ skyltning mot Norrmjöle och 
golfbanan. Från söder ta av från E4 i Sörmjöle och kör mot Norrmjöle.

Blir du svettig efter rundan på 
Norrmjöle GK:s bana har du 
bara 200 meter till havsbadet 
med en härlig sandstrand. 

Norrmjöle är ett litet fiske- 
och jordbrukssamhälle som 
utvecklats till ett fritidspara dis. 
Skogs- och parkbanan med vat-
tenhinder slingrar sig genom en 
lagom kuperad tallhed bruten 
av klippor och små sjöar. 

Från restaurangen, som erbju-
der en varierande meny och har 
fullständiga rättigheter, kan 
man se många av golf hålen. På 
området finns också fyra stugor 
för övernattning, en range, en 
shop, konferenslokaler och en 
husvagnsparkering.

Och se’n ett
dopp i havet!

NORRMJÖLE GK

Tel: 0910-128 10. E-post: info@skelleftegolf.nu
Vägbeskrivning: (GPS 64 40.7364N 20 57.8613E) Vid E4:ans södra  
infart mot Skellefteå tag väg 364 mot flygplatsen och Burträsk. Efter 
cirka 3 kilometer tag vänster vid skylt ”Golfbana” och Rönnbäcken.

Skellefteå GK har rutinerade 
funktionärer som arrangerat 
många stora tävlingar – och i 
flera år Aktieslaget. 2005 ran-
kade Golf Digest banan som en 
av Norrlands bästa.

Banan, som har tre 9-håls-
slingor, rankas också av många 
spelare som en av Norrlands 
mest attraktiva. Det är en park- 
och skogsbana i naturskön 
miljö, delvis på gammal åker-
mark. Banan ligger i Rönn-

bäcken, sex kilometer söder om 
stadens centrum.

I anläggningen ingår också 
en 9-håls pay-and-play-bana, 
två driving ranger, samt greener 
där du kan öva korta inspel, 
puttning och chippning. 

På området finns en restau-
rang med varierande meny som 
i år drivs av nya, ambitiösa 
krögare. Dessutom finns det 
hus vagnsparkering och möjlig-
het till övernattning.

SKELLEFTEÅ GK

En av Norrlands  
bästa banor

Tel: 0650-54 20 80. E-post: info@hudiksvallsgk.se
Vägbeskrivning: Ta av E4 och väg 64 in mot Hudiksvalls centrum och följ 
skyltarna till Hudiksvalls GK som ligger på Färskärsvägen 7, nästan mitt 
i stan.

Hudiksvalls Golfklubb med 
sina 18 hål ligger vid kusten i 
det natursköna Hälsingland. 
Anläggningen är komplett 
med restaurang, golfshop 
och övningsområden. Själva 
banan är omtyckt av gäster och 
medlemmar för dess varierande 
karaktär där du spelar både i 
park- och skogsmiljö. 

Från banans åttonde hål har 
man en fantastisk utsikt över 
Hudiksvallsfjärden och staden. 

På banan spelar man från Tee 
55, 50 eller 46 och banans par 
är 71. Uthyrning av vagnar 
och golfbilar samt uppställ-
ningsplats för husvagn/husbil 
med eluttag & vatten finns 
vid anläggningen. Hudiksvalls 
centrum, som ligger på cykel-
avstånd från banan, erbjuder 
fina möjligheter till boende och 
service. Det rika kultur- och 
utelivet borgar för en behaglig 
vistelse i Hudiksvall.

HUDIKSVALLS GK

Spela golf  
mitt i stan!
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Tel: 026-21 53 72. E-post: info@hogbogk.com
Vägbeskrivning: GPS N 60 40 20.0 E 016 48 44.2
I Sandviken, följ skyltning från E16 till Högbo Bruk.

Endast två timmars bilresa från 
Stockholm hittar du Högbo. 
Här finns en naturskön och 
varierande 27-håls anläggning 
med goda träningsmöjligheter 
och boende.

Golfklubben bildades 1962 
och har idag en 18-hålsbana 
som är en blandning av skog- 
och parkbana och en 9-håls-
bana som är en mer renodlad 
parkbana. Gemensamt för båda 
banorna är att Jädraåns vatten 
slingrar sig förbi ett antal av 
hålen och ger en intressant 
utmaning.

På Högbo Golfklubb pre-
mieras precision mer än längd 

i slagen och båda banorna ger 
en utmaning till alla, oavsett 
spelstandard.

Passa gärna på att ta en titt 
runt det vackra Bruket i Högbo 
under ditt besök. För dig som 
är intresserad av hantverk finns 
det i Högbo smed, glasblåsare, 
textil, doftcenter och mycket 
mer.

Vad gäller boende så ligger 
Högbo Bruks-hotell ett sten-
kast från golfbanan. Hotellet 
är vida känt för sin mat där 
man har en plats i White guide, 
så varför inte kombinera ett 
golf-och gourmetpaket under 
ditt besök.

En totalupplevelse  
av högsta kvalitet

HÖGBO GK

Tel: 08-514 412 00. E-post: kansliet@arningegk.se
Vägbeskrivning: (GPS 59 28.9765N 18 07.6413E) E 18 från Stockholm. 
Avfart Arninge mot Vallentuna, sedan höger efter skylt Arninge GK.  
Efter 300 meter skylt Arninge GK/Vågsjö gård.

För 12:e året i rad är Arninge 
GK en av arrangörerna av 
Aktieslaget. 

Arninge Golfklubb erbjuder 
en av Stockholms bästa och 
mest kompletta golfanläggning-
ar med en 18-hålsbana av hög 
kvalitet med både skogs-, park- 
och seasidekaraktär vackert 
belägen vid Ullnasjön, endast 
15 minuter från centrala Stock-
holm. Inom 5 minuter bilresa 
finns ett av Sveriges största och 
populäraste köpcentrum, Täby 
Centrum och flera hotell.

Banan uppskattas bl a för sina 
fina greener som alltid brukar 
vara av mycket god kvalitet, 

oftast riktigt bra redan tidigt på 
säsongen. På klubben finns även 
en komplett träningsanläggning 
med en utmanande korthålsbana 
och en 300 m lång driving range.

På klubben finns även en 
stor Golfstore Flagshipstore 
samt en komplett golfstudio. 
Klubbens mycket uppskattade 
krögare sedan 2001, Per och 
Linda Ström med personal, 
erbjuder ett komplett matutbud 
med generösa öppettider och 
fullständiga rättigheter.

Arninge Golfklubb är en po-
pulär mötesplats inte bara för 
golfare utan även för företags-
möten och konferenser.

ARNINGE GK

Årets Golfklubb 
i Stockholm

KÅRSTA GK

Tel: 019-22 75 02. E-post: info@karstagk.se Hemsida: www.karstagk.se
Vägbeskrivning: GPS (59°20’55.1”N 15°11’44.9”E) Kårsta Golfklubb ligger 
ca 1 mil norr om Örebro centrum och från Riksväg 50 är det skyltat till 
golfbanan. Kommer du söderifrån svänger du av vid gamla Coop Forum 
lokalen vid Lillån. Kommer du från norr svänger du av västerut vid 
Hovstarondellen.

Banan på Kårsta GK består av 
18 hål, där hål 1–9 är en bland-
ning av park- och ängsbana 
och hål 10–18 är en park- och 
skogsbana. 

Banan har par 71, spelas 
från gul tee 5 739 meter och 
från röd tee 4 769 meter. Vi gör 
allt vi kan för att banan ska 
passa för spelare med både högt 
och lågt handikapp. 

Det som spelare brukar 
uppskatta mest med banan är 

de bra greenerna och variatio-
nen mellan första och sista nio 
hålen.

På klubben finns även 
restaurang, drivingrange, 
golfstudio, puttinggreen och 
övningsområden. Allt finns i 
närheten av klubbhusområdet 
och du passerar klubbhus och 
restaurang efter nio spelade 
hål. 

Varmt välkommen till en 
rolig dag på Kårsta Golfklubb!

Den familjära  
golfklubben

Tel: 0171-364 84. E-post: info@enkopinggolf.se
Vägbeskrivning: (GPS 59 38.2035N 17 07.7850E) Kommer du från 
Stockholm eller Västerås tar du av vid motorvägen vid skylt Enköping Ö 
mot centrum. Efter 100 meter är det skylt Åkersberg till vänster.

Enköpings Golfklubb grunda-
des 1970 och är en av Upplands 
äldsta banor, idag en komplett 
anläggning med en bana i topp-
klass. Banan är en park- och 
skogsbana i typisk uppländsk 
natur, centralt belägen i En-
köpings kommun – ”Sveriges 
närmaste golfbana i Sveriges 
närmaste stad”. 

Under senare år har både 
bana, kringområden och klubb-
hus fått en rejäl ansiktslyftning. 
Tre nya fina stugor finns för 
uthyrning alldeles intill 18:e 
green. De förändringar som 

gjorts de senaste åren är nu i 
spel: korthålet 12:an med det 
vackra vatten-hindret och par 
fem-hålet nr 5 med ny green 
inbäddad mellan björkar och 
vatten. 

Vid golfbanan finns en 
restaurang med fullständiga 
rättigheter, driving range, öv-
ningsfält med korthålsbana, 
shop och en husvagnspar-
kering. I Enköpings centrum 
ligger First Hotel Park Astoria 
som samarbetar med oss och 
erbjuder ett mycket förmånligt 
greenfeepaket.

ENKÖPINGS GK

Den naturliga  
mötesplatsen
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Tel: 0302-373 00. Epost: info@oijared.se
Vägbeskrivning: E20 fr. Gbg mot A-sås/Sthlm. Efter 30 km tag vänster mot 
Nääs/Öijared. Följ skyltar mot Öijared ca 5 km.

Ingen annanstans i Sverige kan 
du spela lika mycket varierad 
golf som på Öijared. Och i ett 
så stort och levande socialt 
sammanhang med varm, väl-
komnande atmosfär.

1970 invigdes Nya banan 
och Öijared blev landets första 
36-håls anläggning, idag finns 
63 hål på anläggningen.

Nya banan är en traditionell 
svensk golfbana, som bland 
annat har varit värd för Öijared 
Ladies Open på Svenska touren 
under många år. Nya banan är 
en öppen skogs- och parkbana 
av varierande karaktär där varje 
hål har sitt eget rum. Banan 

ställer framför allt krav på pre-
cisionen i de långa slagen och 
betraktas som både medellång 
och medelsvår. Vackrast vyer 
bjuder hål 7 och 8 nere vid sjön.

Prova några av hotellets 34 
rum. Varje rum har två sovrum 
– det ena med en dubbelsäng, 
det andra med två sköna vå-
ningssängar. Alla våra rum har 
också ett eget litet vardagsrum 
med soffgrupp och tv. Självklart 
har du fri tillgång till relax-
avdelningen och gymmet när 
du bor här. Hotellet består av 
26 standard rum, 6 deluxerum 
(varav två är tillgänglighetsan-
passade) och 2 sviter. 

Golf bland  
slott och kojor

ÖIJARED GK

Tel: 0303-513 00. E-post: info@kkgk.se
Vägbeskrivning: Ca 25 min bilväg från Göteborg . Följ E6 mot/från Oslo. 
Tag av vid Kode, kör mot Solberga, följ skyltar. Ca. 3 km.

I vacker natur ligger vår mycket 
uppskattade golfbana, en 
golfrunda där du kan koppla av 
utan att störas!

Golfbanan är utmanande 
och omväxlande för alla med 
en varierad layout, en bana som 
kan spelas gång på gång.

När du peggar upp på första 
tee så har du en härlig golfupp-
levelse framför dig.

Du möts av allt från traditio-
nella par 3-hål, utmanande par 
4 och par 5 hål till ett spän-
nande par 6 hål.

Nu har även vårt par 6 hål 
fått utmärkelsen ”Ett av Sveri-
ges 100 bästa hål!” vilket vi är 
stolta över.

Ett av Sveriges  
bästa golfhål

KUNGÄLV-KODE GK

Tel: 0510-101 70 E-post: info@lackogolf.nu
Vägbeskrivning: GPS 58 39.5833N 13 06.6167E. Från Lidköping: kör 
22 kilometer mot Läckö Slott. Sväng vänster vid skylt Golfbana, S:ta Marie 
Kapell. Efter 3 kilometer sväng vänster vid gården Traneberg.

På Kållandsö i Vänern hittar 
du vår golfbana i naturskön 
och historisk miljö. På ön ligger 
även Läckö Slott och Spikens 
fiskeläge och andra intressanta 
besöksmål. En unik miljö för 
golfare.

Banan, som invigdes 2005, 
erbjuder ett spännande spel på 
två niohålsslingor med gene-
rösa fairways som löper mellan 

ekdungar och kullar. Många 
av hålen är i sig själva sköna 
naturrum.

Extra Läckövinster – Alla 
spelare får fri entré på Läckö 
slott, fem deltagare kan vinna 
en lunch och en pristagare kan 
vinna en övernattning i VIP-
sviten på Hotell Läckö. Varmt 
välkomna till en härlig golfupp-
levelse med många fina priser.

Golf  
– helt enkelt!

LÄCKÖ GK

Tel: 031-99 30 30. E-post: reception.molndalsgk@telia.com
Vägbeskrivning: Ta av vid Lindomemotet på E6/E20 och kör mot Lindome
Kör genom Lindome centrum och fortsätt väg mot Hällesåker.
Ungefär 500 meter efter Lindome ser du skylt Mölndals GK.    

Välkommen till Mölndals Golf-
klubb och vår 18-hålsbana som 
ligger vackert belägen i området 
som kallas Hassungared, söder 
om Göteborg. Golfbanan är 
designad av Ronald Fream, 
från USA, som designat över 65 
banor runt om i världen.

Golfbanan är framför allt 
känd för sin naturskönhet och 
det rika djurlivet.

Varje enskilt hål på banan 
har sitt eget rum i naturen 
vilket skapar en fantastiskt 
avslappnad och skön atmosfär.

Banan i sig är inte särskilt 
lång men lite ”knixig”. Banan 
blev spelklar 1988 men har de

Senaste åren genomgått rejäl 
förändring, spelytor har bred-
dats och kvalitén på greenerna 
har höjts.

Golf nära 
naturen

MÖLNDAL GK
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Hässlegårdens Golfklubb ligger 
naturskönt, men ändå nästan 
mitt i stan. Banan ligger bara 
en kilometer från järnvägssta-
tionen. Det går alltså utmärkt 
att ta tåget hit. Banan, som har 
designats av Jan Sederholm, är 
en 18-håls (par 70) lätt kuperad 
skog- och parkbana. Nästan 
varje hål bjuder på utmaningar, 
men också alternativa spel-
vägar. Sex hål har vattenhinder 
och ytterligare fyra har sido-
vattenhinder. 

På anläggningen finns 
goda träningsmöjligheter såväl 

utomhus som inomhus i ett 
nyrenoverat träningscenter med 
tillhörande sex utslagsplatser, 
puttinggreen och bunker och 
tillgång till gym. Här finns 
även en välutrustad golfshop. 
Uppställningsplats för hus-
vagn/husbil – 100 kr dygnet. 
Greenfee alla dagar – 300 kr. 
På eftermiddagarna alla dagar 
gäller reducerad greenfee – 
150 kr.

Välkommen till golfklub-
ben nära dig i samband med 
Aktieslaget – vi lovar att det är 
en bra investering.

Golfbanan nästan 
mitt i stan

HÄSSLEGÅRDENS GK

Tel: 0451-843 25. E-post: info@hggk.se 
Vägbeskrivning: Från söder tag väg 23 mot Hässleholm, sväng av till väg 117 
norrut, strax innan centrum ligger anläggningen på höger sida, från norr tag väg 
117 (Vankivavägen) söderut mot Malmö, cirka 1 kilometer söder om Hässleholms 
centrum hittar du golfklubben på vänster sida (mittemot Hässleholmsgården).

Bedinge golfbana, Sveriges 
sydligaste, är en vacker öppen 
parkbana på dränerande sand-
jord med korta avstånd från 
green till next tee och normalt 
spelbar hela året på ordinarie 
greener. 

Banan har par 70 och är inte 
så lätt som man kan tro före 
start.

Hål 1–9 ger utrymme för 

de långa slagen, medan de av-
slutande nio hålen kräver mer 
precision, inte minst korthålen, 
alla med vatten nära green. 

Banan är lätt att gå, anses 
som dam- och seniorvänlig 
utan att för den skull vara 
enkel. 

En runda med en 3-boll 
tar som regel inte mer än tre 
timmar.

Sveriges sydligaste 
golfbana!

BEDINGE GK

Tel: 0410-255 14 E-post: info@bedingegk.com
Vägbeskrivning: Golfbanan ligger mitt I Bedingestrand, mellan Trelleborg 
och Ystad, 6 km från Sveriges sydligaste udde, Smygehuk.
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År Namn (klubb) ..................................................  Klass

2016 Thomas Fredin (Bedinge GK) ................................ A
 Jörgen Holmlund (Arninge GK)............................. B
 Carl Johan Göransson (Värnamo GK) .................. C

2015 Philip Axelsson (Kårsta GK) ................................. A
 Kjell Segebrant (Huvudstadens GK) .................... B
 Bengt Hult (Tegelberga GK) .................................. C

2014 Robert Engström (Hässlegårdens GK) ................. A
 Hans Sylwan (Uppsala GK) ................................... B
 Berit Andersson (Tegelberga GK) ......................... C

2013 Kjell Aronsson (Hammarö GK) .............................. A
 Lars Gabrielsson (Troxhammar GK) ..................... B
 Ulrika Pohly-Hedenskog (Hedemora GK) ............. C

2012 Mathias Knutsson (Hammarö GK)........................ A
 Ann Wittgren (Arninge GK) ................................... B
 Leif Nilsson (Lysegårdens GK) ............................. C

2011 Tony Nyberg (Uppsala GK) .................................... A
 Jonas Carlsson (Ulricehamns GK) ....................... B
 Marcel Lapuhner (Viksberg GK) ........................... C

2010 Anders Landelius (Isabergs GK) ........................... A
 Erik Åkerblom (Rosenkälla GK) ............................ B
 Lars-Olof Steiner (Ekarna GK) ............................. C

2009 Stefan Madjar (Albatros GK) ................................ A
 Peter Sjöberg (Timrå GK) ...................................... B
 Per Andersson (Timrå GK) .................................... C

2008 Niklas Ruumeensaari ............................................ A
 Tommy Mellberg .................................................... B
 Martin Andersson .................................................. C

2007 Mattias Knutsson .................................................. A
 Gunilla Eriksson..................................................... B
 Vivianne Överdahl ................................................. C

År Namn (klubb) ..................................................  Klass

2006 Niklas Ruumeensaari ............................................ A
 Gregor Piechal ....................................................... B
 Magnus Carlsson .................................................. C

2005 Thomas Lindberg ................................................... A
 Mats Berqvist ........................................................ B

2004 Michael Hallgren ................................................... A
 Anders Polheimer .................................................. B

2003 Anders Stark .......................................................... A
 Nils Olof Tyreman .................................................. B

2002 Leif Johansson ...................................................... A
 Hjördis Smedberg .................................................. B

2001 Rune Eriksson........................................................ A
 Thomas Thidevall .................................................. B

2000 Marcus Nilsson ...................................................... A
 Thomas Thidevall .................................................. B

1999 Marcus Nilsson ...................................................... A
 Thomas Thidevall .................................................. B

1998 Arne Berggren ....................................................... A
 Thomas Thidevall .................................................. B

1997 Majbritt Widenfelt ................................................. A
 Ingemar Månsson .................................................. B

1996 Jan Christiernin (Sollentuna GK) ......................... A
 Ingeman Månsson (Tomelilla GK) ......................... B

Aktieslagets alla vinnare
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