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BRO HOF SLOTT GC
STADIUM Course [1]
Under en vecka i juli startade en ny epok i
den unika Sverigeettans ännu korta historia.
Nordea Scandinavian Masters avgjordes på en
bana som byggts med framför allt den ambitionen: Att visa övriga golfvärlden att Sverige
har en tävlingsbana, en mästerskapsbana,
av högsta klass. Även svenska icke-golfare
började tala om Bro Hof. TV-siffrorna var höga,
bilderna från banan fantastiska, och Richard S
Johnson vann på bästa möjliga sätt på Sveriges
bästa golfbana.
• Poängen för kondition/finish sjunker något
2010. Under hela säsongen, från tidig vår till sen
höst, höll inte banan den höga nivå som Bro Hofteamet skämt bort oss med.
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Sveriges 50 bästabanor

SVERIGES
BÄSTA BANOR

h i l ls g c [ 8 ]
Jacob Sjömans bild säger förstås en
del om vad upplevelsen på Hills 17:e
hål kan handla om. Några av golfhålen här
på den av Arthur Hills och Steve Forrest
skapade banan tillhör Sveriges allra bästa.
”Troligen den bästa avslutningen av
alla. 18:e hålet är ännu bättre än det
17:e”, säger en spelare som faktiskt bor i
Stockholm.
(Vi har aktat oss för att tala med partiska
göteborgare...)
Det handlar om amerikansk design,
gärna spel med golfbil på vägar som
tack vare en ny investering har förskönat
anläggningen.
• En höjning i kategorin bansträckning kan
därför noteras.
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Barsebäck G&CC
Masters Course [2]
Gösta Carlsson, 91 i oktober, hävdar
bestämt att det finns plats för två
svenska tävlingar på herrarnas Europatour. En av dem vill han ha till sitt
Barsebäck. Det här är banan som flest
svenska elitspelare spelat. De kan Barsebäck utan och innan, de kan jämföra: ”I
somras, vid lag-SM, var banan den bästa
någonsin”, var en kommentar.
• Kondition, bansträckning, atmosfär...
kolla rankingpoängen.
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va s at o r p s G K
tournament course [4]
Årets golfklubb 2010? Helsingborgsklubben är en given kandidat. Ännu
en gång kan greenkeeperteamet ta åt
sig av beröm från alla dem som spelat
TC-banan. Alla? Ja, det känns faktiskt så.
På sitt sätt är det unikt.
Det är den totala spelupplevelsen det
pratas om. Det är helt enkelt vansinnigt
roligt att vara på Vasatorp TC.
• Sjua år 2008, fyra 2009, trea 2010. Svårt
att inte se den trenden...
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fa l s t e r b o G K[3]
Det är snart dags för det verkliga
jubiléet – 100-årsdagen. Klubben
bildades visserligen 1909 men det var
1911 de första hålen var klara för spel.
För dagens upplevelse är det inte bara
historien som värderas högt. Greenerna
har byggts om, det vet vi sedan tidigare,
men det är nu vi verkligen känner att allt
det nya har fått mogna exakt som det
ska på vår bästa linksbana.
• ...och sedan berättar siffrorna för estetik
och atmosfär resten.
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h a l m s ta d gk
n o r r a b a n a n [5]
Vi får ibland för oss att allt är så mycket
vackare och bättre på någon golfbana
någon annanstans. Här inne bland tallarna
i Tylösand låter vi tankarna gå mot ett
nytt håll: ”Tänk om den här banan låg vid
Wentworth eller Sunningdale – det vore
fantastiskt att åka dit och spela.”
Här finns ett svenskt golfarv att förvalta, och
Halmstadteamet gör det perfekt.
• I stort sett oförändrade poäng på rankinglistan. Det är ett gott betyg.
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visby gk [7]
Alla som trängs på Gotlandsfärjorna
om somrarna fortsätter inte turen ut
till Kronholmen. Det är förstås synd. Men
den till stor del ombyggda banan (Pierre
Fulke/Adam Mednick) har nu också testats av tjejerna på Nordea Tour:
”Visby var årets bästa bana på touren”, sa
den första vi talade om.
Och den andra, och tredje, och fjärde... alla
sa samma sak och talade om lyckokänslan att få putta på så rättvisa greener.
• ... och miljön var inte sämre.
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l j u n g h us e n s gk [6]
Den snart 80-åriga banan vid Skanörs
ljunghed och näsets strandhedar
behåller sin position som en av vårt lands
bästa. Och roligaste att slå golfbollar
ifrån. Idag är det även klubbens välarbetade miljöplan som bidrar till den höga
placeringen. Ljunghusens GK är den första
svenska klubb som certifierats i det europeiska miljöledningssystemet, ”Commited
to green”.
• En tappad placering, visst, men oförändrade poäng på listan.
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p g a o f s w e d e n n at i o n a l
l a k e s co u r s e [n y ]
Den bästa svenska golfnyheten 2010.
Lakes Course, anläggningens andra
bana, öppnades under våren och blev så
bra som vi hoppades när arkitekten Kyle
Phillips startade sitt arbete nere i Bara.
Här har kvaliteten på tees, fairways,
greener och ruff direkt hållit den klass som
kräsna gäster förväntat sig. Dessutom en
njutning och en stor utmaning.
• Direkt in på topp 10 under öppningsåret –
det hände också ettan på denna lista.
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e l i s e fa r m g c [9]
Arkitekten av denna engelskinspirerade bana Martin Hawtree kommer
att återkomma – ganska snart när du
vänt på bladet... Hans design här uppe på
höjderna ovanför skånska Ringsjön är en
av de absolut bästa i Sverige. Utmaningen
är kanske den största. Lyckligtvis finns
här även en utmärkt träningsanläggning.
Om nettoscoren ändå blir för hög finns
hotellrum och restaurang av toppklass.
• En regnig sommar – men siffrorna 10 och
60 är välförtjänta.
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pga national of sweden
links course [ 16]
I starka vindar och i ett riktigt tufft
väder (sämre än på bilden) avgjordes PGA Open under fyra septemberdagar.
För veteranen Magnus Persson räckte
ett resultat kring par för att besegra sina
yngre konkurrenter. Men trots detta var
det riktigt många, inte bara linksvännen
Persson, som var nöjda med veckan.
”En golftävling ska vara så här tuff”, sa
någon och gick vidare till Sveriges kanske
bästa träningsanläggning.
• ... och många sa: ”Nu är greenerna bättre
än förra året, men fairways är sämre och
ett par hål kan designas bättre.”
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k r i st i a n sta ds gk
å h us ö st ra [ 1 5 ]
Golfbanearkitekter säger gärna
meningar som ”Det här markområdet
måste en gång ha skapats för en golfbana”.
I Åhus fick Kristianstads GK en gång
chansen att bygga golfhål på det perfekta
sandunderlaget.
Här får det gärna regna – som det gjort en
del i år – för då är en tur till sydost det bästa
alternativet.
• Bara att jämföra poängen i kategorin kondition och finish extra noggrant.
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grönhö gen golf lin ks [10]
Arkitekten Pierre Fulke, tillika den
förre Ryder Cup-spelaren, har även
här visat vilken miljö han gillar allra mest.
Läget vid Kalmarsund och Alvaret känns
oslagbart (med denna listas tvåa, sexa
och sjua som konkurrenter). Med tvärtorvade bunkrar och skönt ondulkerade
greenområden förstärks känslan av att
befinna sig på en äkta linksbana. Med
havet i väster.
• Estetik 14 poäng. Jo, skönhet ger ökad
kvalitet.
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sand gc [ 11]
En förebild som Whistling Straits i
Wisconsin var i golfvärldens fokus
i samband med PGA Championship i
somras. Vår egen motsvarighet – Sand
i Jönköping, faktiskt med något färre
bunkrar – har ännu inte arrangerat någon
stortävling. Inte ens på den svenska
touren. Men vi är nyfikna på vad spelarna
skulle tycka. Det här är en unik bana med
spelytor av högsta klass.
• Men banans finish kan bli bättre. För
betande får är detta en mumsbit.
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bokskog ens gk
gamla banan [13]
Här har stora mästerskap avgjorts,
spelare som Tony Jacklin och Seve
Ballesteros har hyllats utanför det skånska
klubbhuset, men framför allt fortsätter
utvecklingen att driva en trivsam svensk
golfklubb med en golfbana i god kondition.
Infartsvägen till klubben tillhör de charmigaste vi känner till, och välbefinnandet behålls under hela dagen.
• Se mer på bedömningspoängen i två av de
tre kategorierna.
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f r ö s åk e r g&CC [ 12 ]
Jo, det såg illa ut i våras. En klubb
med fantastiska visioner fick plötsligt arbeta hårdare än någonsin för att
få sin bana i riktigt bra skick. Naturligtvis
lyckades man så småningom. Frösåkers
ständiga vilja att utvecklas är alltid ett
kärt ämne när Västeråsklubben står i
fokus i samtalen i våra klubbhus.
Apropå klubbhus: Nyrenovering och ny
krögare kan löna sig.
• Det finns numera somliga som åker hit
enbart för matens skull.
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t o r e kovs gk [ 1 7 ]
Det sades 2008, det sades 2009,
det sägs 2010 och det kommer att
sägas flera gånger: Torekovs målmedvetna arbeta att ständigt förbättra sin bana i
sin unika kustmiljö fortsätter.
Nya förändringar i bansträckningar om
ombyggnader av vissa hål kan sannolikt
förväntas. Vad vi vet är att vinden här
alltid påverkar detta underbara spel.
• ... och även här har klubbhusets restaurang blivit en samlingsplats med riktigt god
mat. Golf är ett sällskapsspel.
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v i d by n ä s g & CC
SOUTH COURSE [ 14]
Arkitektfirman Schmidt/Curley
gör stor succé i Kina sedan flera år
tillbaka. Vi svenskar som sett Brian Curleys
känsla för bunker- och greenområden på
Vidbynäs förstås att kineserna står i kö för
deras tjänster.
Anläggningens bästa bana behåller sin
plats som Södermanlands bästa och en
en Stockholmsområdets roligaste.
• Årets lägre poäng handlar om banans
finish utanför spelytorna.
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k a l l f o r s gk [2 2]
Den sörmländska pärlan som inte
längre lämnar någon oberörd.
Efter att ha spelat 18 hål verkar det helt
enkelt omöjligt att hitta någon kritik mot
denna bana. Negativ kritik, alltså. Den
numera elva år unga klubben fortsätter
att utveckla sin anläggning på ett sätt
som imponerar.
• Den långtslående utmanas, den strategiske spelaren utmanas, vi som bara vill
spela på en bana i kanonskick får också
vad vi önskar.
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Valldas greenområden
är fantastiska.

bro hof slot t GC
c a s t l e co u r s e [N Y ]
Det finns de som tror att nyöppnade Castle Course kan bli bättre än
Stadium Course. Framför allt de som inte
kräver mästerskapsspel varje dag. Banan
är byggd med den kompromisslöshet som
blivit ägaren Björn Örås signum.
• Nu väntar vi med stor nyfikenhet på att
rödsvingeln ska växa upp i ruffarna.

va l l da g & CC [26]
Det enda problemet under året
var av de positiva slaget – väldigt
många tog sig hit. Detta trots att mycket
runt banan var/är under konstruktion.
Spelupplevelserna på Vallda, designad av
Martin Hawtree, var så stora att detta blev
årets roligaste göteborgshistoria.
• Fortsatt markering uppåt på listan – och
klubbhuset blir riktigt fräckt.

S va r t i n g e G K [2 1]
Där gemyten, den naturanpassade banan och tillgängligheten
skapar en stark golfupplevelse. Närheten
till E4:an och Stockholms centrum ska
nämnas – för allt i city känns så oerhört
långt borta. Även 2010 befäster Svartinge
sin ställning som Peter Nordwalls bästa
design.
• Jämnhöga poäng ger resultat.

u l l n a g c [ 18]
Som mästerskapsbana har Ullna
gjort sitt, hur utmanande inspelen
över Ullnasjön än kan vara. Därför kallas
nu Sven Tumbas gamle vän, Jack Nicklaus,
in för att förbättra allt han kan komma på.
Det som händer här ute är, kort och gott,
fantastiskt spännande.
• ... och det lär bli poängen i kategorin
deign/kategori som kan höjas.

o m b e r g s g o l f [3 0]
I Östergötland har det inte funnits
någon mästerskapsbana sedan
typ Seve Ballesteros var i Linköping. Men
när det handlar om välskötta banor för
medlemmar och gäster känner östgötarna
en skön stolhet för sitt landskap. Omberg
är fortfarande populärast – och det finns
en anledning till detta.
• 30:e plats senast, nu 24:a.

S :T a r i l d G K [20]
Även 2010 säger många att detta
är en underskattad pärla. Här har
vi vetat om S:t Arild höga kvalitet, och
Jan Sederholms pedantiska verk, under
många års tid. Den som vill spela riktigt bra
golfhål ska resa hit.
• Estetiskt inte samma vyer som hos ett par
av grannbanorna i nordvästra Skåne – men
vi tittar också på bollen.

rya gk [2 3]
Inte längre någon bana för de stora mästerskapen – men högt på
listan över ”banor vi måste spela varje år.”
Så skrev vi senast om Rya, klubben med
det fantastiska läget vid Öresund.
Nu talas det om förändringar och förbättringar av den gamla 30-talsfavoriten. Förutsättningarna är riktigt goda.
• Till exempel för en höjning i kolumn 1.

f l o m m e n s gk [2 9]
Ett markområde som gjort för
arkitekter med kärlek för linksgolf
att sätta tänderna i.
Därför blir vi förstås väldigt glada över
att Pierre Fulke och Adam Mednick nu
har fått chansen att titta över Flommens
möjligheter för framtiden.
• Totalt 20 poäng i kategorierna estetik
och atmosfär. Poäng att jämföra.

va r b e r g s gk
vä s t r a b a n a n [ 19]
Sommarstadens andra bana, den
östra, fick tidigt problem med angrepp som greenkeeperteamet fick jobba
hårt med. På den västra banan var allt
som vanligt. Det vill säga utmärkt. Tommy
Nordströms design är en utmaning vilken
dag som helst, och det blåser ofta.
• Design + kondition = 30 poäng.

arlandastad golf
gamla banan [31]
Att det bland tourspelare numera
inte talas lika ofta om Arlandastad
betyder förstås inte att de fantastiska
greenerna, banans signum, har blivit sämre.
När ingen tourtävling längre spelas här kan vi
andra njuta ännu mer av banan med ett par
av vårt lands mest utmanande hål.
• ... och bilar och flygplan märks knappt.

f o r s b ac k a gk [42]
Bland alla Sveriges vackra golfbanor vid insjöar, mäktiga björkar
och genuina grusvägar är det banan vid
Forsbackasjön och Forsbacka Gård som
gärna sticker ut. När den svenska sommarens högtryck är som stabilast borde
fler åka till Åmål och Dalsland.
• De 14 estetikpoängen är oförändrade –
den här miljön vill man inte ändra på.

s ö lv e s b o r g s gk [4 8]
Nu börjar skåningarna också nyfiket titta på vad som döljer sig på
andra sidan gränsen. På Blekinges bästa
bana finns ännu en lista över förbättringar
som ska göras –men mycket är redan gjort
och anläggningen blir både vackrare för
ögat och spelmässigt bättre. Dessutom
plus för boende och korthålsbana.
•16 placeringar uppåt – något för BLT?

b r o - b å l s ta gk [3 9]
Bro-Bålstas bana, skapad av
Peter Nordwall, gör sällan någon
besviken. En och annan muttrar något
om att greenområdena är för stora men
de som behärskar banan och förstår det
strategiska spelets betydelse kan snart ge
en motsatt förklaring.
• Kommunens tredje bästa bana – men det
säger mer om möjligheterna i Bro.

b å s ta d gk (n ya) [3 3]
Att jämföra Båstads båda banor
är egentligen som att jämföra...
Båstad med Torekov. Vart vill man helst
vara? Den nya banan, signerad Tommy
Nordström, är mästerskapsbanan som här
placeras steget före. Betyget efter årets
tävling på Challengetouren, The Princess,
var väl godkänt.
•Design + kondition = 27 poäng.

b a r s e b äc k g & cc
steel course [3 4]
Barsebäck tillhör våra mest
kompletta anläggningar – för
golf, hotell, konferens, gym och mat.
Här satsas det stort på allt. Självfallet
också på ”B-banan” som medlemmarna ofta föredrar i valet med Masters
Course. Kvalitet, alltså.
• Dessutom talas det om förbättringar.

g ö t e b o r g s G K [2 7 ]
Det var ett kvalitetsmässigt tufft
golfår för flera av banorna i distriktet. Göteborgarna hymlar inte om det.
Även klassikernas klassiker i Hovås fick en
och annan regndroppe. En sammanfattning visar ändå att vi var många som trivdes på en unik bana i en unik miljö.
• Den äldsta klubben med moderna visioner
att ständigt utvecklas.

degeberga-widtsköfle gk [25]
En bana och en plats som alltid ligger arkitekten Tommy Nordström
mycket varmt om hjärtat. Här finns en
karaktär av links med mjukt ondulerade
och väl inbunkrade greenområden. Skotsk
inspiration i skånsk idyll. Dessutom har det
under årens lopp visat sig att även eliten
får en riktig utmaning.
• Två poäng till listans 30:e plats.

vesterby golf [38]
En bana som växer ju mer man spelar
den – när man får den rätta inspelskänslan för att med en skön studs få bollen
att rulla upp på svingelgreenen för att stanna.
Annars väntar en chip där allt handlar om
fantasi, känsla och förmåga. Johan Benestam
har lyckats med sin design och banteamet
kan konsten att ge banan den rätta looken.
• Före klubbkompisen Landeryd – en smaksak.

g äv l e gk
avan [3 7 ]
Den som vinner en tävling på Avan
behärskar spelets alla delar. Så, Björn
Åkesson kunde ta åt sig efter Gefle Open i
somras. Och värden själv, Peter Hedblom
fick se sig besegrad. 63 slag första dagen och
totalt 15 under par var imponerande scorer –
för den här banan är en rättvis utmaning.
• Ett tufft väderår kan dock noteras.
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Albatross GK, nia i Göteborg.

Distriktsmästare

Sveriges 150 bästa banor –
Golf Digest rankar de bästa banorna i varje distrikt.
Blekinge
1. Sölvesborgs GK (1)
2. Trummenäs GK (2)
3. Karlshamns GK,
Gamla (3)
4. Carlskrona GK (4)
Bohuslän-Dal
1. Forsbacka GK (1)
2. Torreby GK (2)
3. Fjällbacka GK (4)
4. Orust GK (3)
5. Melleruds GK (–)
6. Strömstads GK (–)
Dalarna
1. Säters GK (2)
2. Rättviks GK (–)
3. Hagge GK (4)
4. Idrefjällens GK (1)
Gotland
1. Visby GK (1)
2. Slite GK (2)
3. Gumbalde GK (3)
4. När GK (4)
Gästrikland–
Hälsingland
1. Gävle GK, Avan (1)
2. Hofors GK (2)
3. Högbo GK (3)
4. Gävle GK, Gamla (4)
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Göteborg
1. Hills GC (1)
2. Vallda GK (2)
3. Göteborgs GK (3)
4. Lycke GK (7)
5. Delsjö GK (4)
6. Öijareds GK, Gamla (8)
7. Kungsbacka GK (5)
8. Lysegårdens GK (-)
9. Albatross GK (9)
Halland
1. Halmstad GK, Norra (1)
2. Varberg GK, Västra (2)
3. Halmstad GK, Södra (6)
4. Haverdals GK (4)
5. Falkenbergs GK (5)
6. Ringenäs GK (–)
7. Bäckavattnets GK (3)
8 Skogaby GK (9)
9. Björnhults GK (ny)
10. Laholms GK (8)
Jämtland–
Härjedalen
1. Östersund–Frösö GK (3)
2. Funäsdalsfjällens
GK (1)
3. Storsjöbygdens GK (2)
4. KlövsjöVemdalens GK (4)
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Medelpad
1. Timrå GK (1)
2. Öjestrand GK (2)
3. Sundsvalls GK (3)
Norr- och
Västerbotten
1. Skellefteå GK (1)
2. Umeå GK (3)
3. Bodens GK (2)
4. Piteå GK (5)
5. Kalix GK (–)
Småland
1. Grönhögen Golf Links (1)
1. Sand GC (2)
3. Växjö GK (3)
4. Ekerum Golf & Resort,
Långe Erik (4)
5. Jönköpings GK (6)
6. Hooks GK, Parkbanan (5)
7. Isabergs GK, Västra (10)
8 Kalmar GK, Gamla (7)
9. Ekerum Golf & Resort,
Långe Jan (12)
10. Hooks GK,
Skogsbanan (8)
11. Eksjö GK (9)
12. Möre GK (–)

Skåne
1. Barsebäck G&CC,
Masters Course (1)
2. Vasatorps GK, TC (3)
3. Falsterbo GK (2)
4. Ljunghusens GK (4)
5. PGA National,
Lakes Course (ny)
6. Elisefarm GC (5)
7. Kristianstads GK,
Åhus Östra (7)
8. Bokskogens GK,
Gamla (6)
9. PGA National,
Links Course (8)
10. Torekovs GK (9)
11. S:t Arild GK (10)
12. Rya GK (11)
13. Flommens GK (13)
14. Båstad GK, Nya (15)
15. Barsebäck G&CC,
Steel Course (16)
16. Degeberga
Widtsköfle GK (12)
17. Vasatorps GK,
Gamla (19)
18. Båstad GK, Gamla (17)
19. Sturup Park GK (20)
20. Rönnebäcks GK (21)

21. Kristianstads GK,
Åhus Västra (14)
22. Mölle GK (19)
23. Sjöbo GK (22)
24. Bokskogens GK,
Nya (24)
25. Österlens GK,
Djupadal (–)
Stockholm
1. Bro Hof Slott GC,
Stadium Course (1)
2. Bro Hof Slott,
Castle Course (ny)
3. Svartinge GK (3)
4. Ullna GC (2)
5. Bro-Bålsta GK (4)
6. Mälarö GK
Skytteholm (6)
7. Brollsta GK (7)
8. Österåkers GK,
Västerled (10)
9. Kungsängens GC,
King’s Course (5)
10. Waxholms GK (12)
11. Kyssinge Golf (8)
12. Stockholms GK (11)
13. Wermdö G&CC (13)
14. Salems GK (9)
15. Lidingö GK (17)
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16. Wäsby GK (14)
17. Botkyrka GK (15)
18. Saltsjöbadens GK (17)
19. Viksjö GK (19)
20. Täby GK (20)
Södermanland
1. Vidbynäs GC,
South Course (1)
2. Kallfors GK (2)
3. Åda GK (3)
4. Karineholms GK (–)
5. Vidbynäs GC,
New AXA Course (6)
6. Nyköpings GK,
Västra banan (–)
Uppland
1. Arlandastad, Gamla (1)
2. Söderby GK (2)
3. Upsala GK (ny)
4. International GC at
Arlanda (3)
5. Edenhof GK (4)
Värmland
1. Karlstad GK (4)
2. Hammarö GK (1)
3. Kils GK (5)
4. Årjängs GK (2)
5. Bryngfjordens GK (–)

Västergötland
1. Vara-Bjertorp GK (1)
2. Falköpings GK (2)
3. Skövde GK (–)
4. Vårgårda GK (5)
5. Trollhättans GK (6)
6. Hulta GK (4)
7. Kinds GK (3)
Västmanland
1. Frösåkers G&CC (1)
2. Ängsö GK (3)
3. Västerås GK (–)
4. Surahammars GK (2)
Ångermanland
1. Veckefjärdens GK (1)
2. Örnskiöldsviks GK (2)
3. Härnösands GK (–)
Örebro
1. Örebro GK (1)
2. Mosjö G&CC (–)
3. Askersunds GK (2)
4. Gustavsviks GK (3)
Östergötland
1. Ombergs Golf (1)
2. Vesterby Golf (3)
3. Linköpings GK (4)
4. Landeryds GK, Norra (2)
5. Åtvidabergs GK (5)
6. Bråvikens GK (6)

32

36

21

23

25

27

29

33

37

30

34

38

s ö d e r by gk [47 ]
De svenska tourspelarnas åsikter
tar vi seriöst på – det kan inte
förnekas. När årets spel på Nordea Tour
sammanfattas, och vi i första hand tänker
på banorna, är Söderby utanför Uppsala
en klar favorit. Ägare med visioner lyckas
ständigt utveckla sin anläggning.
• Ingen nykomling på den här listan – men
vi snackar om en rejäl uppgång.

31

35

39

50 bästa banorna
i siffror

design /
strategi
1–20 poäng

kondition/
finish 1–20
poäng

routing/
bansträckning
1–10 poäng

estetik
1–15 poäng

atmosfär/
tradition
1–10 poäng

klubbhus
1–5 poäng

TOTALt
1–80 poäng

2009 ranking
(2008 ranking)

golfbana (från 1 till 50)

båstad gk
gamla banan [35]
Den historiskt mest spännande
banan i Båstad – men också
banan där mycket nytt har hänt. Två nya
hål och en ny bansträckning var 2010 års
nyhet. Vissa hyllade det nya, andra har
till en början varit något tveksamma.
• Det mest anmärkningsvärda är egentligen att Båstad Gamla är på 18:e plats i
sitt distrikt.

46

landeryds gk
norra banan [36]
Ett annat mycket populärt stopp
på Nordea Tour. Anna Dahlberg
Söderström, Anna Knutson och Sanna
Johansson var några som stämde upp i
hyllningskören. Och givetvis också hemmaspelaren Lotta Wahlin och vinnaren
Kaisa Ruuttila.
•Det är, som sagt, jämnt mellan placeringarna.
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delsjö gk [32]
Att Peter Chamberlains arbete vid
ombyggnaden av Delsjös greenområden gjorde ett synnerligen lyckat
jobb har vi vetat sedan några år tillbaka.
2010 blev något av ett mellanår för
klubben som i det göteborgska regnet
inte lyckades hålla en bana i det skick som
medlemmar och gäster vant sig vid.
•Ingen anledning till oro inför 2011.
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Örebro, en klassiker som
förhoppningsvis också håller
i framtiden.

linköpings gk [40]
Sedan några år tillbaka kan vi
i princip räkna med kvalitetsgaranti när vi svänger av från E4:an för
att ta oss an Linköpings klassiker. Det
berömda Bauer-hålet, det 16:e, har gjorts
ännu vackrare och bättre. Tack vare sin
kondition och finish blir spelet till en
njutning på en bana med tradition.
• Vilket också framgår i en viktig kolumn
på rankinglistan.

veckefjärdens GK [46]
Nej, norrlänningar slår sig aldrig
till ro. Efter ett par tuffare startår
förvandlades snart Veckefjärden utanför
Örnskiöldsvik till en kvalitetsmässigt
hög pärla som även gästerna från söder
talade om i positiva ordalag. Banan
har förbättrats ytterligare och i mitten
av oktober hör vi att den ännu är i god
höstform.
• Dessutom en estetisk tolvpoängare.

lycke gk [–]
Först en snackis under konstruktionen och när damernas Europatour plötsligt kom hit. Det fanns spelare
som redan då, 2008, hyllade banans
greener. Kanske mest av artighet.
Sedan talades det mera om ekonomiska
problem. Nu är det 2010. Banan har
kvalitetsmässigt varit bland västkustens
bästa.
• Skönhetspoängen är alltid hög.

upsala gk [ny]
När banan återöppnades efter en
omgörning signerad Rob Kaines var
nyfikenheten stor. Gamla Upsala GK skulle
åter bli en av sitt distrikts absolut bästa och
skönaste golfanläggningar. Det dröjde – som
sig bör – en tid innan allt kändes så bra som
det var planerat. Alla bitarna har sedan börjat komma på plats. Banteamet har under
2011 en riktig pärla att arbeta med.
• Ny på listan, och med en notering att det kan
bära vidare uppåt.

vara-bjertorp gk [43]
Kombinationen är egentligen den
västgötska klubbens starkaste
punkt: Boende på Bjertorp Slott och spel
på den alltid välskötta golfbanan. Banan
är platt som hotellsalongernas parkettgolf och tack vare greenområden och
finish av hög klass behåller Vara-Bjertorp
sin position som västgötaetta.
• 44:a, 43:a, 43:a... lika jämn som greenerna.

vasatorps gk
gamla banan [–]
Förr en klassiker där Greg Norman
och Annika Sörenstam vann titlar.
Numera en golfklubbs så kallade ”B-bana”.
Det visar framför allt vad medlemmarna
här kan ta vara på. Banteamet lyckas även
här sköta sina golfhål med stor ambition
och kunskap.
• Dessutom en träningsanläggning som höjer
poängen ett snäpp.

växjö gk [28]
En småländsk klassiker som ständigt
utvecklas – trots att ett antal tappade placeringar kan noteras. Sommarens
regn passerade helt enkelt inte obemärkt
förbi. För växjöborna var det bara att inse
faktum och satsa vidare.
Det satsas nämligen. Förändringar är att
vänta och allt låter mycket spännande.
• Fem poäng tappade i kategorin kondition.
Marginalen till 28:e platsen är inte stor.

örebro gk/Lanna lodge [24]
Till sist årets kanske mest oväntade
nyhet. Om den anrika golfklubbens
konkurs. Om Lanna Lodges köp av anläggningen där man drivit ett skönt och trivsamt
golfhotell sedan ett par år tillbaka. Det här
handlar om golfbanan, och visst märktes det
att pengar saknades i kassan under 2010.
• När poängen för kondition och finish
förhoppningsvis höjs igen finns möjligheter till
klättring igen.
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2010

41

44

42

45

49

50

1. bro hof Slott (Stadium course)		
2. barsebäck golf & Country Club (Masters course)		
3. vasatorp golfklubb (Tournament course)		
4. falsterbo golfklubb		
5. halmstad golfklubb (Norra)		
6. visby golfklubb 		
7. ljunghusens golfklubb		
8. hills golf club		
9. PGA OF SWEDEN NATIONAL (Lakes course)		
10. elisefarm golf club		
11. kristianstads golfklubb (åhus östra)		
12. grönhögen golf links		

19
17
19
15
16
17
15
17
19
18
15
15

18
19
19
17
18
15
16
19
16
16
18
14

13
13
12
14
13
15
13
10
10
11
10
14

8
9
8
8
8
7
8
6
8
6
8
7

9
9
7
10
8
8
9
7
6
6
6
7

5
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3

72
1/(1)
71
2/(2)
68
4/(7)
68
3/(4)
66
5/(3)
66
7/(ny)
65
6/(5)
63
8/(15)
63	NY/(–)
61
9/(18)
60
15/(11)
60
8/(10)

13. sand golf club		
14. bokskogens golfklubb (Gamla)		

16
12

12
17

13
13

7
7

6
6

4
3

58
58

15. frösåker golf & country club		
16. pga national of sweden (links course)		
17. torekovs golfklubb		
18. vidbynäs golf club (south course)		
19. kallfors golfklubb		
20. bro hof slott (castle course)		
21. vallda golf & country club		
22. svartinge golfklubb		
23. ullna golf club		
24. ombergs golf		
25. S:t arild golfklubb		
26. rya golfklubb		
27. flommens golfklubb		
28. varbergs golfklubb (västra)		
29. arlandastad golf (gamla)		
30. forsbacka golfklubb		
31. söderby golfklubb		
32. sölvesborgs golfklubb		
33. bro-bålsta golfklubb 		
34. båstad golfklubb (nya) 		
35. barsebäck golf & country club (steel course)		
36. göteborgs golfklubb		
37. degeberga-widtsköfle golfklubb		
38. vesterby golf 		
39. gävle golfklubb (avan)		
40. linköpings golfklubb		
41. veckefjärdens golfklubb		
42. lycke golfklubb		
43. vara-bjertorp golfklubb
44. vasatorps golfklubb (Gamla) 		
45. växjö golfklubb 		
46.båstad gk (gamla) 		
47. Landeryds golfklubb (norra) 		
48. delsjö golfklubb		
49. upsala golfklubb		
50. örebro golfklubb		

14
17
14
18
15
17
18
14
11
11
14
11
10
16
14
10
13
11
11
13
12
10
13
15
13
10
11
10
14
10
11
9
10
12
14
12

14
10
13
13
17
10
10
15
14
13
14
15
13
14
15
11
16
15
14
14
14
11
12
12
12
17
11
13
13
15
13
13
14
8
8
8

12
10
14
9
9
10
10
10
12
12
8
11
12
7
7
14
7
9
9
7
7
13
10
8
8
7
12
11
7
8
8
10
8
10
8
10

7
9
5
7
5
6
8
6
6
7
7
5
6
6
5
6
5
6
6
6
7
4
6
4
6
5
5
5
5
6
6
5
5
7
6
6

6
7
6
6
5
7
6
5
6
7
6
6
8
5
5
6
5
5
6
5
5
8
5
5
6
6
5
5
5
5
6
6
5
6
7
6

5
4
4
3
4
5
2
3
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
2
4
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4

58
12/(10)
57
16/ny)
56
17/(12)
56
14/(14)
55
22/(34)
55	NY/–)
54
26/(ny)
53
21/(21)
53
18/(13)
53
30/(22)
53
20/(19)
52
23(16)
52
29/(26)
51
19/(20)
50
31/(23)
50
42/(35)
49
47/(–)
49
48/(40)
49
39/(25)
49
33/(–)
49
34/(27)
49
27/(24)
48
25/(28)
48
38/(50)
48
37/(39)
47
40/(37)
47
46/47)
47
–/(49)
47
43/(44)
47
–/(29)
47
28/(30)
47
41/(41)
46
36/(32)
46
32/(31)
46
–/(–)
46
24/(17)

Så gjorde vi
Golf Digests rankningssystem bygger på
sex punkter. Utifrån dem har Sveriges bästa
golfbanor bedömts.
Design och kondition är kategorierna som ger
den högsta maxpoängen. 20 poäng betyder
högsta Europaklass, 10 poäng är godkänt.
Punkten ”kondition” handlar dels om underlagets kvalitet, dels om banans finish.
Banans läge och naturens skönhet
förhöjer alltid golfupplevelsen. Maxpoängen
i kategorin ”estetik” är 15. Övriga viktiga bedömningspunkter handlar om bansträckning,
atmosfär och klubbhus.
Maxpoängen är 80 – men dit når inte ens
St Andrews. 40 poäng kan sägas vara snittet
för en svensk golfbana.
När två banor får exakt samma

totalpoäng är det poängen i de tre första
kategorierna – det vill säga de med högst
maxpoäng – som särskiljer banorna.
För att kunna göra bedömningen på ett
så rättvist sätt som möjligt har vi anlitat de
som bäst kan göra den. Framför allt elitspelare som ofta tävlar och tränar på svenska
banor. Dessutom instruktörer, greenkeepers,
arkitekter och andra med stor kunskap om
spelet. 9-hålsbanor har ej bedömts. Totalt
har cirka 150 bedömare bidragit till listorna.
Stort tack till er alla!
Punkterna
Design och strategi: 1–20 poäng. Vad ger
arkitekten oss för utmaningar och möjligheter? Bedöm hålens längd och utformning,
hindrens placeringar, greenområdenas

form och konturer. Hur svår, men rättvis, är
banan för en scratchspelare från backtee och
erbjuder den samtidigt medelhandicaparen
alternativ när det gäller spelvägar och inspel
mot green?
Kondition och finish: 1–20 poäng. Banans
underlag: Hur bra är kvaliteten på tees,
greenområden, fairways och ruff. Hur jämn
och bra är sanden i bunkrarna.
Banans finish: Hur har greenkeepern och
hans team lyckats förhöja spelupplevelsen
med klipplinjer och skötsel av banan? Hur
välskötta är bunkerkanter, vattenhinder och
områdena vid sidan av spelytorna?
Estetik och upplevelse: 1–15 poäng. Hur
vacker är banan och dess omgivning? Ger

11/(6)
13/(9)

skönheten ronden ytterligare kvalitet? Hur är
hålen anpassade till landskapet?
Routing och bansträckning: 1–10 poäng.
Hur ligger hålen i förhållande till de andra,
och hur är rytmen? Hur är den att gå när
det gäller terräng? Hur är avstånden mellan
hålen?
Atmosfär och tradition: 1–10 poäng. Hur
väl avspeglas och upprätthålls känslan för
spelets tradition och historia? Hur är stämningen på klubben? Hur är servicen?
Klubbhus och faciliteter: 1–5 poäng. Vad
betyder klubbhuset för medlemmen/gästen?
Ger övningsområdet anläggningen något
plus eller minus?

