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* Ange rabattkoden GRPLUS3 i beställningsformuläret på vicegolf.com och få tre 

bollar gratis på köpet av minst ett dussin bollar! Rabattkoden giltig t.o.m. 30 september 2018. 

ERBJUDANDET KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN.

GRPLUS3

E X K L U S I V  R A B AT T KO D *



2017 hade vi en fantastiskt rolig och härlig 
tävlingssäsong och vi hoppas att 2018 blir ett 
minst lika roligt år! Tävlingarna arrangeras för 14:e 
året i rad – vi ser fram emot minst lika många 
deltagare även i år!

TUrnÉPlan 2018 - 
fÖr 14:e ÅreT i raD!

TävlingsinforMaTion
- Tävlingsform lagtävling 2-mannalag greensome, 
scramble eller Irish greensome (klubben bestämmer).
- Klubben bestämmer PB, slaggolf eller slagtävling.
- Öppen för medlemmar och gäster.
- EGA (exakt tävlingshandicap krävs).
- Anmälan via GIT/”Min golf”.
- Du måste ha status amatör för att få delta.
- Startavgift 250 kr/person inklusive startkit (ett 3-pack 
bollar, pegs, markör, dricka mm).
- Åldersgräns fyllda 18 år, spel i lag med målsman 
tillåtet. Pojkar juniorer ska slå ut från gul tee eller mot-
svarande.
- 6 utslag var, 6 valfria (om greensome)
- Varje tävling har ett eget prisbord, värde minst 15 000 
kr eller mer beroende på antal tävlande.
- På prisbordet finns alltid minst en utlandsvistelse på 
varje tävling.
- Inget vidarespel eller final, varje tävling är en ”egen” 
tävling med eget prisbord som är snarlikt på samtliga 
tävlingar.
- Du kan vara med i flera tävlingar men kan bara ta 
emot utlandsvistelsen en gång under säsongen.
- Avståndsmätare tillåtet (om klubben också medger 
det).
- Prisutdelning direkt efter att sista boll är inne. Minst 
en i laget måste vara på plats, annars går priset vidare 
ner i prislistan.
- Officiellt hcp 36. Deltagare med hcp 37-54 får delta 
men spelar på hcp 36.
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golfresan Hio cHallenge 
En tävling i tävlingen där du satsar 100 kr individuellt (kontant, swish 
eller kortbetalning) och då deltar i 4 olika utmaningar:
1. Gör en HIO och du vinner ett multifordon från Ellwee 
(värde 49.900:-) och 12 flaskor Taittinger champagne!
2. Närmast hål-tävling, (ombud tillåtet). Vinnaren får en flaska Taittinger 
champagne.
3. Är din boll på green får du ett 3-pack bollar direkt av vår rep- 
resentant på korthålet.
4. Lotten, går allt lite sämre på korthålet har du ändå chans till ett fint 
pris vid prisutdelningen som lottas ut, (ombud tillåtet).
*Samma person kan bara vinna HIO-priset en gång/säsong.

LÄS MER PÅ www.golfresan.se/ontour

PrisborD viD varJe Tävling
- Minst en utlandsvistelse exklusive flyg i Europa.
- Svenska golfpaket med övernattning, frukost och golf. Våra 
svenska partners är i år 4 utvalda fina anläggningar belägna 
på banan.
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Touren pågår mellan 5 maj och 30 september!



UPPTäck vÅr
TUrnÉPlan 2018

MaJ

05 maj – Lindö Dal
06 maj – Brollsta Golf
10 maj – Perstorps GK
12 maj – Eslövs GK
13 maj – Sjöbo GK
19 maj – Kyssinge Golf
20 maj – Västerås GK
26 maj – Bro-Bålsta GK
27 maj – Riksten Golf

JUni

02 juni – Kungsängen Queens
03 juni – Avesta GK
06 juni – Botkyrka GK
09 juni – Ängsö GK
10 juni – Waxholm Golf
16 juni – Årjängs GK
17 juni – Hammarö GK
19 juni – Hagge GK
20 juni – Mora GK
26 juni – Norrfällsvikens GK
27 juni – Norrmjöle GK
28 juni – Öjestrand GC
30 juni – Storsjöbygdens GK

JUli

01 juli – Hussborg GK
04 juli – Kävlinge GK
07 juli – Lövsättra Golf
08 juli – Wäsby GK
09 juli – Katrineholms GK
10 juli – Arboga GK
12 juli – Nynäshamns GK
13 juli – Gripsholms GK
15 juli – Orresta GK
16 juli – Lindö Park
18 juli – Ringenäs GK
19 juli – Varbergs GK, Västra
20 juli – Falkenbergs GK
22 juli – Åda GC
23 juli – Flens GK
25 juli – Mölle GK
27 juli – Knistad GC
28 juli – Kårsta GK
29 juli – Koberg GK
30 juli – Lundsbrunn GK

aUgUsTi

01 augusti – Sundsta Golf
03 augusti – Öregrunds GK
04 augusti – Surahammars GK
05 augusti – Sala GK
07 augusti – Bollnäs GK
11 augusti – Örebro CG, Gustavs-
viksbanan
12 augusti – Landeryds GK,  
Vesterby
18 augusti – Ljusdals GK
19 augusti – Hudiksvalls GK
25 augusti – Kils GK
26 augusti – Nora GK

sePTeMber

01 september – ForshagaDeje GK
02 september – Karlstad GK
08 september – Torshälla GK
09 september – Karlskoga GK
15 september – Kyssinge Golf
16 september – Nacka GK
22 september – Malmö Burlöv GK
23 september – Söderåsens GK
29 september – Saltsjöbadens GK
30 september – Kungsängen Kings

Vi ser fram emot en härlig, spännande och rolig tävlingssäsong för  
Golfresan on Tour. Tävlingarna arrangeras för 14:e året i rad, det firar vi genom 
att utöka antalet tävlingar till hela 65 stycken! Anmälan görs via GIT/min golf.

Hoppas vi ses på touren!

Psst... Missa givetvisinte att deltai vår HIO-Challenge!
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Förra årets glada deltagare!
Golfresan on Tour 2017 blev en riktig succé - många nöjda 
deltagare som njöt av gemenskapen och vann fina priser!





A
N N O  1 3 0 0

KÖRUNDA
HOTELL  MÖTEN  EVENT  GOLF

vÅra 
ParTners 2018

Övriga ParTners

svenska HoTellParTners

HUvUDParTners

LINDÖ

ParTners

GOLFRESAN #1 2018 • 11
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Champagne Taittinger Brut Réserve
Art. nr: 7422 | Pris: 405 kr | 750 ml | 12,5% vol.

Finns i storlekarna: 375 ml, 750 ml, 150 cl, 300 cl, 600 cl, 900 cl, 1500 cl

Alkohol i samband med  
arbete ökar risken för olyckor.

ÅRETS  
NOBELCHAMPAGNE  

2017

WEAN-0002 Taittinger 215x280mm.indd   1 2018-04-19   16:16



knisTaD äPPelbY
Knistad Äppelby ligger ca 7 km  
nordost om Skövde intill anrika Knistad 
Herrgård som är en välrenommerad 
konferensanläggning med restaurang 
och en egen 18-hålsgolfbana. 

2014 började Knistad Herrgård planera för 
att bygga hus på markerna runt Herrgården. 
Äppelbyn kommer få en härlig bykaraktär 
med huskroppar av trä, i olika skalor och 
kulörer. Husen är inbäddade i grönska med 
parkliknande äppelträdsodlingar, som skapar 
identitet och gemenskap. Tomterna kommer 
att omges av häckar med vacker avenbok.

Här kan du välja mellan fyra olika grund- 
ritningar och dessa kan sedan anpassas  
ytterligare för att passa er perfekt. Gemen-
samt för de olika hustyperna är den skyddade 
innergården.

Knistad Äppelby är en del av de skapelser 
Jonas Bohlin har gjort och blir sannolikt de 
enda husen som Jonas Bohlin gör för privat-

boende. Jonas har varit verksam som pro-
fessor på Konstfack och mottagare av Prins 
Eugens medalj för framstående konstnärlig 
verksamhet. 

Golfen på Knistad
Knistad är en snabbt växande och myck-
et populär golfresort. Här kan du bo på  
Knistad Herrgård där alla rum har utsikt mot 
golfbanan och incheckning för golf och hotell 
i samma reception. Smidigt, eller hur! 
I sommar spelas en av deltävlingarna i  
Swedish golftour på Knistad, One partner-
group open den 8-10 augusti.

Nyheter för 2018!
Drygt hälften av rummen har renoverats 
och vi har även öppnat den nya koncept- 
restaurangen, Bacchus Gourmet i vinkällaren. 
Bacchus Gourmet är en exklusiv chambre  
separee för 8-20 pers. Här serveras 5 eller 
7-rätters avsmakningsmeny. Under kvällen 
har ni full service från en gourmetkock och 
kypare. I Bacchus lämnas inget åt slumpen!

HUsen
är inbäDDaDe

i grÖnska

Välkommen hem till

Villa Aroma

Villa Birgit Bonnier

Villa Silvia

Villa Katja

Äppelbyn kommer 
få en härlig bykaraktär med

huskroppar av trä...

“

Läs mer på www.appelbyn.se

sverige
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LÄS MER OCH BOKA IDAG PÅ KNISTAD.SE ALT. 0500-49 90 00.

1 av 10 i golfilicous
Stolt värd av

GOLFPAKET
Inkl. Greenfee, eftermiddagsfika,  
3-rätters middag, del i dubbel-  
rum och stor herrgårdsfrukost. 
Från 1 495kr per person.

KNISTAD 
HERRGÅRD
SVERIGES SNABBAST  
VÄXANDE GOLFRESORT.
2018 blir största golfåret i Knistad herrgårds historia.  
165 bäddar mitt på den egna golfbanan, bra övnings- 
område och en bana förberedd för Swedish golftour 
borgar för en golfupplevelse utöver det vanliga.



UPPTäck vaggan  
i kaTalansk golf 

& kUlTUr
Costa Dorada – upptäck golfen, dess 

romerska historia och allt som gör
regionen känd och älskad!

sPanien



Även om namnet kanske inte omedelbart känns igen eller är lika känt som några andra 
regioner, har Costa Dorada länge varit ett resmål för kräsna resenärer som valts när det 
gäller spanskt solsken. Dess utmärkta klimat, tillgänglighet, mer än 80 kilometer kust och 
fina guldfärgade sandstränder mot ett mycket naturskönt bergsområde, gör södra 
Katalonien till ett av de främsta turistmålen vid Medelhavet.

Beläget endast en timme söder om 
Barcelona, har Costa Dorada sam-
ma fördelar när det gäller vädret 
som den katalanska huvudstaden. 
Temperaturer på 14 grader under 

vintern och runt 25 grader på sommaren har 
gjort att utomhusaktiviteter, såsom golf, har 
tagit fart i regionen under de senaste 
årtiondena.

Den ökande populariteten för Barcelo-
na som resmål växte starkt efter att staden 
stod värd för de olympiska spelen 1992. Dä-
refter har antalet besökare ökat drastiskt. 
En annan viktig faktor är det goda ryktet om  
Costa Doradas fantastiska golfbanor,  
varav många har skapats av globalt kända  
banarkitekter, som Robert Trent Jones Jr,
Greg Norman och Green Project.

Och det som kännetecknar den spanska 
Guldkustens golfbanor är den höga kvaliteten 
på layout, banskick och övriga faciliteter som 
kompletteras med ett lika imponerande nöjes-
utbud innehållande en oöverträffad  
gastronomi, vinturism, konst och kultur, 
naturlandskap och äventyr på det stora hela.  
Lumine Golf & Beach Community, nära kust-
städerna Salou och Cambrils, är utan tvekan 
juvelen i regionens golfkrona. Knappt 10 mil 
söder om Barcelona ligger Lumine som också 
är spelplatsen för sista steget på European 
Tour Qualifying School. Detta är en av de mest 
dramatiska och nervkittlande golftävlingarna 
i världen, där morgondagens stjärnor tävlar 
mot etablerade proffs i hopp om att vinna full 
status på Europatouren till den kommande 
säsongen.

Lakes Course som är ritad av Greg  
Norman och som mäter cirka 7 000 meter från  
Championship-tee, har vatten som kommer i 
spel på 13 hål. Däribland avslutningshålet, ett 
par-5 på 480 meter, vilket gör detta hål till en 
spännande avslutning för varje golfrunda som 
spelas här. Den andra 18-hålsbanan, Hills 
Course, spelas i ett böljande landskap med 
trädridåer längs hålen. Där det 18:e hålet 
kan nås direkt från tee med en perfekt drive. 
Men då måste du se till att undvika det stora  
vattenhindet och flertal bunkar framför green.

Dessutom finns den förtjusande 9-hålsbanan, 
Ruins Course, som spelas bland romerska 
ruiner och som påminner dig om den histo-
ria som finns i regionen. Lumine har också en  
lyxig Beach Club med ett antal swim-
ming-pooler och enastående restaurang samt 
en toppmodern Golf Academy, där du kan öva 
på ditt spel. 

En kort resa söderut hittar du Club de 
Golf Bonmont, en utmanande golfbana,  
ritad av Robert Trent Jones Jr med många  
hinder som måste undvikas, däribland ett antal  
dammar och mängder av bunkrar och väl- 
skötta greener. Det finns också en driving-range 
med grästee där du kan finpusta din swing  
innan det är dags att utmana golfbanan.

Varje hål har sina egna speciella utmaningar 
och där ”out of bounds” gränserna inte är 
långt borta om du slår snett. Så på denna 
bana måste du ha precision på dina slag, 
vilket gör att Bonmont är en utmanade bana 
att spela.

Nära staden Reus, hittar du Club de Golf 
Reus Aigüesverds. Detta är en trevlig golf-
bana, som är platt vilket gör den enkel att 
gå men inte att spela för den sakens skull. 
Banans strategiska placerade greener och 
vattenhinder gör det till en utmanande golf-
bana. Där hålen spelas mellan olivlundar 
och holmekar. Efter rundan kan du koppla 
av i den vackra ”masia”, som har smakfullt  
omvandlas till klubbhuset. Banans  
signaturhål är ett par-3 nästan helt om- 
given av vatten runt greenen, vilket gör att 
det påminner om det 16:e hålet vid TPC  
Sawgrass.

Club de Golf Costa Dorada ligger i närhet-
en av den gamla entrén till den romers-
ka staden Tarraco (nutida Tarragona) och  
banans layout passar perfekt in i det natur- 
liga landskapet. Medelhavets azurblå färg, 
ständigt i bakgrunden, är en härlig kontrast 
till de många nyanserna av grönt, vilket gör 
att du får en härlig golfupplevelse under din 
runda. Tallar och pilträd längs med banan 
hjälper till att göra Club de Golf Costa 
Dorada till en av Spaniens dolda pärlor.

Club de Golf La Graiera med par 72, är 
ytterligare en av regionens 18-hålsbanor 
och är den banan som du först kommer till 
om du åker söderut från Barcelona. Banan 

Det som kännetecknar 
den spanska Guldkustens 

golfbanor är den höga 
kvaliteten...

“

TExT: sTefan brikell FOTO: cosTa DoraDa TUrisTbYrÅ
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öppnades 1992, då som en 9-hålsbana 
och byggdes 2006 ut till en 18-håls- 
bana. Den är cirka 6 800 meter lång 
och ligger utlagd i det Katalanska land- 
skapet. Banan har ett antal spektakulära 
hål, därbland det oförglömliga 18:e 
hålet, som är ett par-5 hål med skarp 
dogleg som frestar dig att slå över en 
ravin. Här finns också ett nytt och 
snyggt klubbhus, där du hittar allt en 
golfare kan tänkas behöva.

När Panoramica Golf & Country Club 
öppnade 1995 fick den smeknamnet 
“Little Valderrama” på grund av sin 
höga kvalité på banskötsel men också 
med sin layoutmässiga likhet med den 
kända golfbanan i södra Spanien. Det var  
kanske inte det främsta målet när  
Bernhard Langer designade banan, 
men hans layout har genom åren  
visat sig vara riktigt utmanande.   
Belägen mellan gamla olivträd, svep-
er den härliga golfbanan fram och till-
baka över försiktigt böljande terräng, 
vilket ger dig som golfspelare en härlig  
golfupplevelse. Ladies European Tour 
har spelat flera turneringar här och 
det Spanska Golfförbundet använder  
banan för nationella tävlingar.  
Panoramica har under också  
senare år varit värd för andra etappen av  
European Tour Qualifying School.

Costa Dorada är dock inte bara ett 
perfekt resmål för redan etablerade 
golfare, utan också för nybörjare. Här 
finns även att antal ”Pitch and Putt” 
banor, bland annat La Figuerola, Golf 
San Jaurne, Golf Cambrils och Centre 
de Golf El Vendrell, med andra ord finns 
det mängder av möjligheter för dig som 
vill börja spela golf. 

Costa Daurada Golf Association, 
samarbetar med ett antal utvalda hotell i 
region och har för dig som golfare nöjet 
att erbjuda dig olika golfpaket allt efter 
dina önskemål.

sPanien

Tallar och pilträd 
längs banan hjälper till att göra 

Club de Golf Costa Dorada
till en av Spaniens dolda

pärlor...

“

Här väntar flertalet golf-banor skapade avinternationellterkända banarkitekter!
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Grunden i katalansk kultur
Långt bort från golfbanorna finns den 
unika kulturen i regionen som bäst 
exemplifieras av ”Castellers” eller på 
svenska ”Mänskliga torn”. För mer än 
200 år sedan började denna konstform 
först i staden Valls och har sedan 
spridit sig över hela Katalanska regionen 
och även ännu längre bort. Detta är en av 
de djupt rotade traditionerna i Costa 
Dorada.

Styrka, balans, mod, laganda och visdom 
är värderingar starkt förknippade med att 
skapa dessa helt bokstavligen “mänskliga” 
strukturer, och det är anledningen till att 
det också har förklarats som ett kulturellt 
och immateriellt kulturarv av UNESCO.

Under hösten 2018 kommer Tarragona att 
vara värd för “Human Tower Competition 
2018” som är den största händelsen i sitt 
slag i världen. Eventet arrangeras av 
Tarragonas kommun och kommer att vara 
ett magnifika tillfälle för dig som vill upp- 
leva det unika tradition den katalanska  
kulturen.

Varför inte passa på att uppleva Costa 
Dorada genom att resa runt i städerna 
och byarna i regionen. Besök L’Espluga 
de Francoli, en stad som är nära knuten 
till regionens vinproduktionstradition, eller 
de 2500-åriga iberiska kvarnen i Calafell. 
Det finns som sagt massor här att uppleva 
kring regionens förflutna.

Pröva Paisaje de los Genios, en tur som 
går genom flera städer och som låter dig 
upptäcka Costa Doradas arv inom musik, 
konst och arkitektur såsom: Antoni Gaudi, 
Joan Miro, Pau Casals och Pablo Picasso. 
Var och en av dessa legendariska 
personerna tillbringade lång tid av sina 
liv i region, vilket har gjort Costa Doradas 
avtryck outplånligt när det gäller kulturen i 
världen. Deras liv och livsverk kan ses på 
ett antal museer och besökscenter som 
hjälper till att beskriva deras betydelse på 
den stora världsscenen.

Det finns emellertid inget bättre exempel 
på regionens betydande historia än den 
gamla “Tarraco”, romarnas första bo-
plats på den Iberiska halvön 300 år f.Kr.  
Lämningar från denna boplats går  
fortfarande att ses i den moderna staden 
av Tarragona.

På UNESCOs världsarvslista, finns 
Tarracos romerska förflutna uppsatt. Ta 
en promenad genom staden och känn  
historiens vingslag, tusentals år tillbaka och 
upplev ett av världens största imperium,  
romarriket. Via din promenad genom 
staden kan du röra resterna på väggar-
na, tänka dig gladiatorer som slåss i den 
fantastiska amfiteatern med utsikt över 
Medelhavet och se forumet, mötesplatsen 
för Roms elitmedborgare. Mest impon-
erande är de välbevarade resterna av två 
akvedukter, som förde vatten till staden 
och som är ett resultat av romernas sanna 
uppfinningar.

Centrum för katalansk 
gastronomi
Här finns utmärkta inhemska råvaror, 
vilket hjälper till att etablera Costa 
Dorada som ett centrum för spansk 
gastronomi. Med sitt utmärkta klimat 
och varierad terräng är regionen en stor  
producent av fantastiska råvaror. En  
perfekt mix från både hav och land skapar 
perfekta förutsättningarna för allt det  
Medelhavska Köket har att erbjuda.

Från havet kommer enastående fisk och 
andra skaldjur, som ligger till grund för 
skapandet av romescos, ris, nudel och  
paellarätter och ett antal andra lokala  
delikatesser som du kan njuta av på någon 
av restaurangerna nära de fashionabla 
hamnarna och marinor.

Där hittar du också rätter som Olla  
Barrejada, en gryta innehållande gris- 
fötter, sniglar, kanin, grönsaker och ris som 
är en signaturrätt i regionen. Regionen 
är också känd för sina viner. Ända sedan  
romernas dagar har det funnits vin- 
gårdar här. Men den största expan-
sionen av vinframställningen skedde 
emellertid med ankomsten av munkar-
na. Produktionen av druvor och vinfram-
ställning har varit djupt rotad i kloster 
traditionen ända sedan medeltiden.

De geografiska och klimatiska förhåll- 
andena samt sin långa tradition av vin-
tillverkning har bidragit till regionens höga 
kvalité på viner. Costa Doradas viner har 
ett antal kvalitetsstämplar som ges av  
Europeiska unionen för att skydda  
kvaliteten på jordbruksprodukter.  
Regionen innehar också beteckningen 
för det globalt kända mousserande vinet, 
Cava.

Med den ökande populariteten för vin- 
turismen de senaste åren har också 
bidragit till att mängder av vinturer  
arrangeras runt om i Costa Dorada. Där 
lokala vingårdar öppnar upp sina dörrar 
för besökare som ges möjlighet att upp- 
täcka och lära sig mer om vinproduktion i  
regionen och självklart också pröva de  
olika vinerna och cavas som görs där. 

Vindistriktet Priorat, är trots sin  
lilla storlek, en av endast två vin- 
regioner i Spanien att kvalificera sig och  
inneha Quailified Destination of  
Origin (DOQ) benämning, förutom Rioja.  
I Priorat finns ett 100-tal vinproducenter, 
i en blandning av familjedrivna vingår-
dar, kooperativ och privata företag. Här  
produceras kraftfulla röda viner som för  
första gången fick internationell uppmärk-
samhet på 1990-talet. Området präglas av 
dess unika jordmån, känd som llicorella. 
Denna kombination av jordmån har hjälpt 
Priorat att förtjäna en plats bland de stora vin- 
regionerna i världen.

Hälsa, välbefinnande och 
väder i Costa Dorada
Med sitt geografiska läge kan Costa 
Dorada erbjuda hälso- (och välbefin-
nande) turism. Har finns nämligen rikligt 
med mineralvatten som försörjer kur- 
orter, thalassoterapi och spa med sitt  
unika vatten. Från Vallfogona de Riucorbs, 
till El Vendrells kust och många områden 
däremellan, finns ett rikt utbud av spa-
städer, kända för sina termalbad där du 
som besökare kan njuta. 
Ända sedan det romerska rikets dagar har 
vatten och dess fördelar varit erkända i 
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10 saker som du inte ska missa om 
du besöker Costa Dorada!

1. Upptäck Tarragonas romerska arv, den näst viktigaste 
staden i världen, efter Rom.
2. Känna spänningen av att titta på när ett ”mänskligt torn” 
reser sig allt högre och högre.
3. Njut av en vermouth på Plaza del Mercadal i Reus.
4. Gör ett besök på Ferrari Land, den enda temaparken i 
Europa.
5. Besök en vingård med en tusenårig tradition och smaka 
på ett DOQ Priorat-vin.
6. Upplev Reus, den stad där geniet Gaudí föddes. Glöm 
inte att besöka Gaudí-centret.
7. Smaka på Costa Doradas paradrätt: Fideua.
8. Smaka på olika vinägersorter från Avgvstvs, samma 
som serveras på Nobelprisgalans middag.
9. Följ de första etapperna på RallyRACC Catalunya - 
Costa Dorada.
10. Upplev solnedgången ombord på en lyxbåt.

Costa Dorada. Här hittar du ett stort antal kliniker 
som arbetar med vatten för att läka din kropp och 
själ. Än idag är det många spa´s som erbjuder 
behandlingar från det förflutna. Anläggningarna 
är moderna och anpassade till dagens resenärers 
behov och förväntningar.

En annan perfekt oas för avkoppling är  
regionens stränder, som du hittar i överflöd.  
Faktum är att du aldrig är långt ifrån en sand-
strand, dessa till synes oändliga. Att njuta på 
stranden är ett sätt att leva, och där ser du 
vänner, par och familjer som njuter tillsammans 
antingen i de pittoreska vikarna och vid Costa 
Doradas vidsträckta sandstränder. Här kan du 
också göra andra vattenaktiviteter, allt från att 
paddla, surfa, segla eller åka vattenskidor.

Det finns faktiskt inget bättre sätt än att  
spendera tid på i Costa Dorada än utomhus. Det 
finns mängder av utomhusaktiviteter att uppleva. 
Eller vad sägs om att vandra i bergen? 
Du hittar olika rutter som är lämpliga för hela 
familjen eller mer strapatsrika klättringar för den 
som så önskar. I inlandet kan du njuta av den 
vackra naturen. Upptäcka flora och fauna som 
är speciella för regionen, lära känna våtmarken, 
prova mountainbike spåren och utforska bergen 
som fungerar som den natursköna gränsen till 
resten av Spaniens inland.

Ett tips är att besöka skogarna i Pradesbergen 
och Sierra del Montsant naturpark, den senare 
är dörren till en nästan 20 km lång bergskedja 
och en otrolig miljö full av raviner och klyftor. Här 
ligger också Poblet Klostret, byggt på 1200-talet 
och som finns med på UNESCO världsarvslista. 
Klostret är ett de största och mest kompletta i 
världen. I detta orörda naturlandskap finns också 
ett antal pittoreska byar där stressen från det 
moderna samhället knappast verkar ha nått än, 
vilket ger dig möjlighet att ta igen dig efter din 
vandring.

En perfekt oas för
avkoppling är regionens

stränder, som du
hittar i överflöd!

“

Mer information hittar du på: 
www.costadaurada.info 

Följ oss! @costadauradatur 
#costadaurada i sociala medier!



PorTavenTUra  
HoTels *****
Bo på något av de 4 eller 5-stjärniga tema 
hotellen, endast 3 km från Lumine Golf. 
Välj mellan Hotel PortAventura, Hotel El 
Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River eller 
på exklusiva Hotel Mansión de Lucy.

Alla gäster som bor på något av dessa 
hotell, erhåller fri entré till PortAventura Park, 
Ferrari Land och kan köpa rabatterade biljet-
ter till Caribe Aquatic Park.

Kontaktinformation:
PortAventura Hotels
Avinguda de l’Alcalde Pere Molas 
43480 Salou
Web: www.portaventuraworld.com

TerMes MonTbriÓ ****
Unikt hotell i den lilla byn Montbrió del 
Camp. Erbjuder stort Spa med termiska 
bad. Nära till flera restauranger i byn.
 
Faciliteter: 214 rum, restaurang, bar och 
lounge, spa och termalbad, utomhuspool, 
massage, mötesrum, stor botanisk trädgård 
med skulpturer.

Kontaktinformation:
Hotel Termes Montbrió
Carrer Nou 38 - 43340
Montbrió del Camp
Tel: +34 977 79 10 00
Web: www.termesmontbrio.com 

resTaUranTe 
casTillo De Javier 
Castillo de Javier Restaurant ligger i 
hjärtat av Salou, och är redan en modern 
klassiker. Öppnade 1989 och erbjuder en 
blandning av traditionellt kök och elegant 
atmosfär.

El Castillo de Javier erbjuder en trevlig 
atmosfär för både intima middagar och 
gruppmöten. Maten inspirerade av Navarras 
tradition, innehåller kött, fisk och förrätter 
baserade på högkvalitativa produkter.

Kontaktinformation:
Restaurante Castillo de Javier 
C/ Carles Buigas, 29 
43840 Salou - Tarragona 
Tel: +34 977 352 222 
Web: www.castillodejavier.com

sol PorT caMbrils 
HoTel ****
Trevligt hotell som ligger cirka 300 meter 
från stranden i Cambrils med  
gångavstånd till alla butiker och  
restauranger i Cambrils.

Faciliteter: 156 rum, restaurang, bar och 
lounge, utomhuspool, bastu, massage, litet 
gym, mötesrum, parkeringsgarage (mot 
avgift).

Kontaktinformation:
Sol Port Cambrils Hotel
Rambla Regueral, 11 
43850 Cambrils 
Tel: (+34) 977 35 86 00 
E-post: tryp.port.cambrils@melia.com 
Web: www.melia.com

UPPTÄCK

sPanien

HoTell &
resTaUrang

SOM REKOMMENDERAS 
AV COSTA DAURADA
GOLF ASSOCIATION

UPPTÄCK
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MercUre aTenea 
avenTUra ****
Modernt hotell som öppnades 2005 och 
erbjuder både rum och sviter med pentry. 
Beläget i centrum av Vila-Seca med  
gångavstånd till den gamla delen av  
staden och flera tapasbarer och  
restauranger.
 
Faciliteter: 94 rum, restaurang, bar, bibliotek, 
utomhuspool, wellnessområde med jacuzzi, 
bastu, massage, gym, mötesrum, liten 
trädgård, parkeringsgarage.

Kontaktinformation:
Hotel Mercure Atenea Aventura
Avda. Ramón d’Olzina, 52
43480 Vila-seca
Tel: +34 977 39 62 78
Web: www.mercure.com

HoTel Monica ****
Ett familjeägt hotell med ett mycket  
trevligt läge vid hamnen i Cambrils.  
70 meter till stranden och med närhet  
till flertal restauranger och shopping.

Faciliteter: 104 rum, restaurang, bar och 
lounge, utomhuspool, jacuzzi, ångbastu, 
bastu, massage, gym, mötesrum, vacker 
trädgård, parkeringsgarage (mot avgift),  
Wi-Fi på alla rum utan kostnad.

Kontaktinformation:
Hotel Monica
C/ Galcerán Marquet, 1
Apartado de Correos, 75
43850 Cambrils
Tel: +34 977 79 10 00
Web: www.hotelmonica.com

oHTels vil·la 
roMana ****
Detta hotell ligger i centrala Salou inom 
bekvämt gångavstånd från stränder, 
affärer, restauranger och nattliv.

Faciliteter: 250 rum, restauranger, barer,  
bibliotek, utomhus och inomhuspool,  
wellnessområde med jacuzzi, bastu,  
massage, gym, mötesrum, stora trädgårdar, 
gratis Wi-Fi.

Kontaktinformation:
Ohtels Vil-la Romana
Avinguda dels Països Catalans 
43480 Salou
Web: www.ohtels.es
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esTival Park ****
Stort hotellkomplex i La Pineda intill 
Lumine Golf Club och nära  
La Pineda stranden.
 
Faciliteter: 760 rum (i tre separata  
byggnader), restaurang, bar och lounge,  
utomhuspool, spa och friskvård, mötesrum, 
parkeringsgarage (mot avgift).

Kontaktinformation:
Hotel Estival Park Resort
C/ Camí del Reco, 15-17 
43481 La Pineda
Tel: +34 977 37 18 10 
Web: www.estivalpark.es

gran Palas *****
Ett unikt 5-stjärnigt hotell som öppnades 
2009. Ligger vid stranden i La Pineda, 
mycket nära Salou och Lumine Golf Club.

Faciliteter: 102 rum i olika kategorier,  
3 restauranger, bar och lounge, utom-
hus- och inomhuspool, spa med jacuzzi, 
bastu, behandlingar, turkiskt bad, gym samt 
mötesrum.

Kontaktinformation:
Hotel Gran Palas
C/ de la Sèquia Major, 5 
43480 La Pineda 
Tel: +34 902 370 808 
Web: www.grouppalas.com

Magnolia ****
Modernt “design” hotell som öppnades 
2006. Beläget på en lugn gata bara 50 
meter från stranden i centrala Salou. 
Flera restauranger och affärer inom 
bekvämt gångavstånd.
 
Faciliteter: 72 rum, restaurang, bar och 
lounge, utomhuspool, jacuzzi, bastu,  
massage, turkiskt bad, gym, mötesrum,  
liten trädgård, parkering (mot avgift).

Kontaktinformation:
Hotel Magnolia
C/ Madrid, 8  
43840 Salou - Tarragona 
Tel: +34 977 35 17 17 
Web: www.magnoliahotelsalou.com



läs Mer PÅ www.firsTHoTels.se
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 firsT HoTel Har 
flYTTaT in PÅ linDÖ! 

Hotell-koncernen Frame Invest AB har tagit över driften av  
GolfStar Lindö Hotell, och bytt namn till First Hotel Lindö Park.

Frame Invest driver sedan  
tidigare First Hotel Norrtull 
och First Hotel Arlanda Airport 
och sedan kommer hotellet 
på Lindö i Vallentuna bli ett  

perfekt komplement till dessa hotell 
med sin geografiska placering och 
härlig natur inpå knuten vilken inbjud-
er till många fritidsaktiviteter såsom 
golf, tennis, längdskidor, löpning, mm.  
 
Allt detta på bara en halvtimmes 
avstånd från Arlanda och Stockholms 
city.

First Hotel Lindö Park ska bli en lika 
naturlig mötesplats för såväl affärs- 
och weekendresenärer som för dagliga 
golfmedlemmar och övriga tillresande 
golfgäster. Hotellets restaurang och bar 
ska vara en lättillgänglig plats för möten 
från morgon till kväll. 

Med detta samarbete så delas Lindö 
Park i två tydliga serviceinriktningar där 
GolfStar är proffs på att driva golfverk-
samhet och First Hotel Lindö Park är 
proffs på Hotell- och Restaurangverk-
samhet. Tillsammans kommer kund-
service och upplevelse utvecklas till en 
ännu högre nivå. 

First Hotel Lindö Park
ska bli en lika naturlig

mötesplats för såväl
affärs- och weekend-

resenären som för dagliga 
golfmedlemmar.

“



lindö
är en avnorra Europasstörsta golf-anläggningar
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kolla in CAMBRILS 
fÖr Din näsTa

golfresa!

sPanien
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Cambrils ligger längs Costa Dorada kusten och har en lång historia av att vara en fisk-
estad. Än i dag är handeln med fisk avgörande för området. Därtill välkomnar Cambrils 
tusentals besökare varje år som kommer till hit för att njuta av stränder och närheten till 
flera stora attraktioner, allt från de historiska romerska sevärdheterna i Tarragona, till mer 
snabba aktiviteter som PortAventura temapark som bara ligger 10 km bort.

Med en genomsnittstempera-
tur på över 20 grader under  
sommarmånaderna, är 
Cambrils den perfekta platsen 
för dem som vill njuta av sol-

sken efter sin golfrunda på någon av utomhus-
barerna och restauranger längs den pittores-
ka strandpromenaden. Dess närhet till havet 
gör också att mängder av skaldjur i perfekt 
kombination med de prisbelönta och lokalt  
producerade oljor finns på menyerna på  
stadens restauranger. 

Cambrils har förtjänat sitt rykte som  
Costa Doradas kulinariska huvudstad, 
med två Michelin-stjärniga restauranger,  
Can Bosch och Rincón de Diego, dessa i kom-
bination med mängder av olika restauranger 
som erbjuder goda måltider i olika prislägen. 
Alla inom gångavstånd från stadens centrum. 
På de lokala marknaderna erbjuds besökarna 
att köpa några av Cambrils lokalt producerade 
delikatesser, perfekt för dig som bor i lägen-
het och kan tillreda dina egna rätter hemma 
i köket. 

De senaste åren har Cambrils vuxit till att 
bli den perfekta platsen att bo i när du är på 
golfresa i området. Drygt en timme från flyg-
platsen i Barcelona och närheten till flera 
golfbanor, inklusive Lumine Mediterránea 
Beach Club & Golf Community, värd för The  
European Tour Q-Schools sista steg. 
På Lumine finns två 18-håls golfbanor,  

Lakes Course och Hills Course samt 9-håls- 
banan Ruins Course som slingrar sig genom 
det natursköna området. Förutom golfbanor-
na har Lumine också en egen Beach Club 
för dem som letar efter något lite mer livligt! 
Beach Cluben har DJ´s, en härlig atmosfär och 
ger dig chansen att varva ner i det spanska 
solskenet med en uppfriskande drink i handen.

Förutom Lumines golfbanor ligger  
Cambrils bara några kilometer från ett flertal  
andra golfbanor: Club Bonmont Terres Noves,  
Salou Golf, Club de Golf Reus Aigüesverds 
och Club de Golf Costa Dorada. 

Dessa ger dig stor variation i ditt golfspel 
om du exempelvis är på long-stay i området, 
något som har blivit mycket populärt, speciellt 
när det gäller golfare från norra Europa som 
flyr vintern och spelar golf året runt. Banorna 
i regionen är en utmaning för golfare oavsett 
handicap och finns i de flesta researrangörers 
utbud av golfresor. Golfklubbor finns att hyra 
på de flesta banorna i området, vilket innebär 
att du inte behöver ta egna golfklubbar på  

flyget ner. Det finns också golfshopar i  
Cambrils, exempelvis ”Gust & Golf”, där du 
kan köpa extra golfbollar om du så behöver.
Barcelonas El Prat flygplats ligger bara 
en timme bilresa från Cambrils. Dess- 
utom är Barcelona lättillgängligt med tåg, 
vilket gör den till en idealisk dagstur från  
Cambrils om så önskas. Tåget passerar också 
genom andra städer, inklusive Salou och  
Tarragona (liksom PortAventura), och är ett 
fantastiskt sätt att utforska allt kusten har 
att erbjuda.

När du bor i Cambrils, kan du också  
utnyttja de lokala bussnätet. Vilket är ett 
enkelt och prisvärt sätt att transportera sig 
mellan hotell, restaurang och strandprom-
enaden. Självklart finns taxibilar också  
lättillgängliga för längre transporter. Trans-
fers kan också ordnas till och från golf-
banor, vilket hjälper dig att få en så stressfri 
vistelse i Cambrils som möjligt.

En bit bort från golfbanorna finns det också 
flera lokala parker, som den nyare El Parc 
del Pinaret och den mer lugna Parc Sama. 
Den senare är ett bra alternativ för besökare 
som vill komma komma nära naturen. Här 
finns också ett rikt djurliv och flera grottor 
och välskötta trädgårdar att utforska. Vill 
du veta mer om stadens historia, ska du  
besöka Molí de les Tres Eres på Museu 
d’Historia de Cambrils, som är fylld med  
olika saker från stadens förflutna.

Cambrils har 
förtjänat sitt rykte som

Costa Doradas kulinariska
huvudstad...

“

TExT & FOTO: sTefan brikell ocH caMbrils TUrisTbYrÅ
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Närheten till havet från Cambrils gör att in-
gen resa hit är fulländad utan en båttur på 
vattnet. Dessa utgår från stadens hamn. På 
dessa turer får du se staden från en helt annan  
vinkel, samtidigt som du får möjlighet att ta ett 
dopp i havet. Oftast serveras både mat och 
dryck ombord som en del av båtturen i per-
fekt kombination med att njuta av solen. Här 
finns också ett brett utbud av vattensporter att 
välja bland, inklusive vattenskidåkning, jetski,  
parasailing och paragliding. Det finns också 
möjlighet att se Cambrils under vågorna tack 
vare de lokala dykföretagen som erbjuder 
både undervisning samt hyra av dykutrust-
ning. Vill du ha ännu fler upplevelser, häng 
med på en Jeep Safari, vilket gör det möjligt 
att uppleva Cambrils och dess omgivningar, 
både på och utanför vägarna!

Cambrils har flera festivaler varje år som firar 
lokala, katalanska och spanska traditioner 
och dessa ger dig en riktig inblick i det ver-
kliga katalanska livet. Bland annat i början av  
december, då hålls en festival med lokala 
danser, lekar, marknader och konstutställnin-
gar som markerar början på julfirandet i  
området.

Bara en kort bilresa från Cambrils ligger 
PortAventura World som är en nöjespark  
modell större där du hittar med mängder av  
olika aktiviteter och ett flertal hisnande berg 
och dalbanor. Här finns också Ferrari World 
och den ständigt populära Cirque du Soleil, 
med Costa Dorada som det enda platsen i 
Europa för att se den internationellt kända 
kanadensiska truppen. Om PortAventura inte 
är din grej, kan du istället göra ett besök i 
någon av de andra städer i närheten, exempel-
vis Salou, Vila Seca, La Pineda eller Tarragona. 

Med så mycket att uppleva är Cambrils 
den perfekta platsen för din nästa golfresa.  
Kombinationen av hotell, golfbanor, stränder 
och restauranger allt inom några minut-
er avstånd från varandra gör detta till det 
sjävklara valet för en härlig golfsemester!

De senaste åren har Cambrils  
vuxit till att bli den perfekta 
platsen att bo i när du är på 

golfresa i området.

“
cambrils! Det självklaravalet för en härliggolfsemester!
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kÖrUnDa & nYnäsHaMns gk 
- Passar alla typer av golfare

Välkommen till Körunda! Mitt i naturen 
mellan sjö och skog ligger Körunda i en 
modern anläggning med skön ”hemma 
hos”-känsla och ett personligt 
bemötande.

På Körunda finns 51 hotellrum och 10 konfe-
renslokaler. Alla hotellrum kan användas som 
enkel- eller dubbelrum, så grupper mellan 51 
och 102 personer kan alltså ha hela hotellet 
exklusivt för sig själva. 

På Körunda har du allt i samma hus och 
endast minuten bort mellan hotellrum, kon-
ferensrum, restaurang, bar och relaxlounge. 
Enkelt och smidigt.

Här har golf varit en naturlig del sedan två 
golf-frälsta spelare tog initiativet till att bygga 
hotellet intill Nynäshamns GK. Allt sedan dess 
har hotellet och golfbanan haft en spännande 
utveckling och idag är golf här lika naturligt 
som boll och peg. 

Körunda ligger endast 30 minuter från 
Stockholm City – rakt fram och två höger-
svängar. Välkommen till Körunda!

vÅrT golfPakeT
Till kÖrUnDa 
 
Detta ingår i priset: 
• 3-rätters middag
• En 18-håls runda
• Högklassigt boende
• Fri entré till relax
• Frukostbuffé
• Alltid fri parkering

Pris fr 1.795:-  
läs Mer PÅ www.korUnDa.se

enDasT
30 Min frÅn

sTockHolM
ciTY
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Golf & yoga på
KÖRUNDA

KÖRUNDA
HOTELL  MÖTEN  EVENT  GOLF www.korunda.se    08-520 390 30

boka golf & yoga på korunda.se

hotellet mitt på banan
stig direkt ut på första tee.

golf för alla, 27+9 håls golfbana
med karaktär av berg, dal & sjö.

körunda - 30 min från Stockholm



kUllagÅrDens wärDsHUs
- Riktigt genuint hotell och värdshus på Kullaberg

Kullagårdens Wärdshus är beläget i 
Skåne mitt på Mölle Golfklubbs bana 
i ett av Europas vackraste natur- 
skyddsområden.

Kombinera ett ostört möte, en avkopplande 
helg eller en trevlig golfrunda med boende 
på ett Wärdshus som stoltserar med ett väl- 
renommerat kök och en upplevelserik miljö.

Kullagården är litet, mysigt och personligt 
med anor från tidigt 1500-tal. Här finns 16 
rum och du bor som sagt på banan, fina Mölle 
GK och har 75 meter till första tee. Havsutsik-
ten från hotellet är magnifik.

Flera olika golfpaket erbjuds, där samtliga 
inkluderar boende, mat och golf på Mölle GK. 
Testa svingen och smaklökarna i en fantastisk 

natur med en golfbana som slingrar sig upp 
och ner för kullarna i nordvästra Skåne. 
Golfpaketen fokuserar förutom på golfen lika 
mycket på maten. Du väljer mellan en 
2-rätters eller 3-rätters finsmakarmeny och 
om det inte skulle räcka, varför inte slå till 
med en 5-rätters gourmetmeny? 

Före middagen har du troligen spelat en run-
da på Mölle GK. Banan är inte så lång, den 
mäter 5 292 meter från gul tee. Svårigheten 
med kuperade fairways, förhållandevis små 
och ondulerade greener gör att även den 
bästa golfaren kan få sig en utmaning på vår 
golfbana.

Åk till Skåne och Kullagårdens Wärdhus,  
ni kommer inte att ångra er!

vÅrT golfPakeT
Till kUllagÅrDens
wärDsHUs 
 
Detta ingår i priset: 
• 18 hål greenfee 
• 2-rätters meny 
• Del i dubbelrum samt frukost

Pris fr 1.750:-  
läs Mer PÅ 
www.kUllagarDenswarDsHUs.se

TesTa
svingen i en 

fanTasTisk
naTUr!

sverige
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Här hittar du ett
svårslaget Golfpaket!

Kullagårdens Wärdshus
hotellet mitt på Kullahalvön

& Mölle GK • Tfn. 042-34 74 20
www.kullagardenswardshus.se
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NJUTNING PÅ HÖGSTA NIVÅ
välkoMMen Till 

lUMine beacH clUb
Vill du ta det lugnt efter din golfrunda, så ska du besöka Lumine Beach Club. 

Här kan du koppla av i någon av solstolarna eller de härliga sofforna runt någon 
av de många poolerna. 

På Lumine finns det många sätt att  
koppla av på. Ta en promenad i skuggan 
av de höga tallarna, simma några längder 
i någon av poolerna, gör ett besök på 
stranden eller beställ in en god paella 

tillsammans med välkylt glas rosévin och bara  
andas ut och njut av utsikten. Oavsett vad du  
väljer att göra kommer du att känna lugnet och 
höra vågorna rulla in mot sandstranden. 

Strand eller pool - varför välja? 
I poolerna på Beach Cluben, får du känslan av 
att badar i havet tack vare Infinity-design som 
förvandlar poolens kanter till en horisont som 
sammanfaller med havets härliga färger. 

Totalt finns det åtta olika pooler, där du kan  
välja mellan en sand- och havsvattenpool, en luft- 
konditionerad eller någon av poolerna som du  
hittar under de frodiga tallarna som ger skugga 
från solen. Vill du hellre bada i havet, så tar du en 

kort promenad ner mellan tallarna och är på den 
mjuka sandstranden på mindre än ett par minuter. 
På Beach Cluben finns också en restaurang var 
specialitet är utsökta paellarätter och ett par  
barer där du kan beställa något svalkande att  
dricka eller god glass som hjälper till kyla ner dig 
innan det är dags igen för ett nytt dopp. 

Oavsett vilken av poolerna du väljer eller vad du 
gör under din vistelse på Lumine Beach Club, så 
vågar jag lova att du vill återvända hit gång på 
gång. 

Infinity-design 
som förvandlar poolens

kanter till en horisont som
sammanfaller med 

havets färger...

“
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klUbbHUseT PÅ lake coUrse.  
18:e greenen. 

sPanien





Så här är det. Om du har 
koll på dina längder 
med alla dina klubbor 

så kommer du att välja rätt 
klubba oftare. Om du har 
koll på hur ofta du missar 
höger, vänster, kort eller långt 
så kommer du att träffa fler 
greener.

Tourspelarna vet det här, 
och det är därför som det 
finns företag som mäter var-
tenda slag på touren och säljer 
den statistiken till spelarna. 
Nu kan du få tillgång till 
precis samma statistik, och 
det fantastiska är att all data 

samlas in helt automatiskt. 
Systemet heter Cobra Connect 
och finns i alla klubbor som 
Cobra släpper under 2018.

Cobra Connect är ett system 
utvecklat av Arccos, och deras 
sensorer, som bara väger fyra 
gram, är snyggt integrerade i 
greppen.

Varje sensor är unik, och 
när du slår ett slag skickar 
sensorn iväg en signal som 
berättar vilken klubba som har 
använts. Arccos app i mobilen 
tar emot signalen och om den 
också uppfattar ett ljud från 

en bollträff registrerar den ett 
slag. Om den inte hör någon 
bollträff förstår den att du 
bara har gjort en övningssving 
och registrerar inget slag. 

När appen registrerar en 
signal sparar den gps-posi-
tionen för det slaget och kan 
därefter räkna ut längden på 
varje slag. Och se om slaget 
gjordes från tee, fairway, ruff 
eller bunker, eftersom alla 
banor är inlästa i appen.

Det enda du behöver göra 
innan rundan är att starta 
appen, välja bana och tee och 
klicka på Starta runda. Däreft-

er sparar Arccos alla dina slag. 
Helt automatiskt.

När rundan är över kan du se 
alla dina slag grafiskt på varje 
hål. Ännu bättre är att du får 
ut statistik på fairwayträffar, 
greenträffar, puttar och om 
du missar höger eller vänster 
på utslagen. Du får självklart 
också statistik på hur långt 
du slår med varje klubba, och 
efter tio rundor har Arccos 
räknat ut Smart Distance för 
varje klubba. 

Med artificiell intelligens 
har Arccos räknat bort alla 

Gör som tourspelarna – 
spara tre slag per runda
Ny teknik gör att du kan spela smartare och få en lägre score. Cobras nya, smarta klubbor har 
sensorer i greppen som mäter alla dina slag, och när rundan är klar får du all tänkbar statistik. 
Helt automatiskt.  Och när du har fakta om dina längder och dina missar kan du spela mer taktiskt. 
Precis som tourspelarna.

Det är dags att du utnyttjar modern teknik för 
att se dina styrkor och svagheter i spelet.

duffar, halvslag och toppade 
järnnior, och ger dig ett inter-
vall på hur långt du troligtvis 
kommer att slå med varje 
klubba.

Med Smart Distance kan 
du också se om du har några 
glapp i längder mellan dina 
klubbor, eller om järnfemman 
går lika långt som järnsexan. 
Då kanske det är läge att byta 
ut järnfemman mot en hybrid 
för att få mer höjd och längd.

Vill du gräva ner dig i statistik 
kan du gå in på varje enskild 
klubba i bagen och se hur 
säker du är med den från tee 
eller vid inspel. Du ser hur 
ofta du träffar green och hur 
ofta du missar höger, vänster, 
kort eller långt. Du ser Smart 
Distance för varje klubba och 
vilket intervall som du oftast 
slår. Det är samma informa-
tion som tourspelarna vill ha, 
och med Cobra Connect får 
du den helt automatiskt.

Du får också en analys av 
din rond där din handicap 
är uppdelad i utslag, inspel, 
bunk erslag, chippar och puttar. 
Grafiskt ser du direkt vilka 
delar av spelet som är dina 

styrkor och dina svagheter, 
och du förstår vad det är du 
ska träna på för att bli bättre. 

Statistik visar att spelare 
som använder Arccos sänker 
sin handicap med i snitt 3,55 
slag första året. Det är som att 
ha med sig en tränare under 
hela rundan.

Apropå att ha med sig en virtuell 
person under rundan. Vad 
sägs om att ha med en caddie 
som hela tiden tipsar dig om 
rätt spelstrategi när du står 
på tee?

Arccos Caddie är en tilläggs-
tjänst som utvecklats tillsam-
mans av Arccos och Micro-
soft. Arccos Caddie kostar 
cirka 80 kronor per månad, 
och när du förstår vad den kan 
göra för dig så inser du att det 
lätt är värt pengarna.

När du startar rundan har 
Arccos Caddie koll på väder 
och hur det blåser. Den har 
också koll på hur du och alla 
andra med Cobra Con-
nect eller Arccos har spelat 
den här banan, eller andra 
liknande hål, tidigare. Gen-
om att analysera all den data 
som Arccos har i sitt system 

kommer din digitala caddie 
med ett förslag på hur du ska 
spela hålet och berättar också 
hur stor chans du har att göra 
par. Beroende på hur du spelar 
under rundan anpassar Arccos 
Caddie sina rekommenda-
tioner, så att du har en caddie 
som ser din dagsform.

Det är så bra att du tänker 
att det inte är tillåtet. Men 
det är det. USGA har bestämt 
att Arccos Caddie ska vara 
godkänd på alla tävlingar som 
tillåter andra avståndsmätare. 
Då måste du i och för sig sätta 
appen i tävlingsläge, som gör 
att appen inte ändrar sina 
förslag efter hur du spelar för 
dagen eller om vädret ändrar 

sig. Men all annan info kan 
du använda dig av.

Cobra Connect sitter i alla nya 
Cobraklubbor för 2018: King 
F8, Forged Tec Black, Utility 
Black Iron samt Black Wedge. 

Cobra är till och med så 
givmilda att om du köper ett 
set med minst sex järnklubbor, 
så bjuder de på sensorer till 
resten av dina klubbor i bagen. 
Inklusive den extra känsliga 
puttersensorn. 

Årets Cobraklubbor är 
inte bara några av årets bästa 
klubbor – de är också de 
första smarta golfklubborna. 
Klubbor som hjälper dig att 
spela bättre golf.

Läs mer på cobragolf.se/cobraconnect

Tourspelarna vet hur viktigt det är med 
statistik över sitt spel för att kunna fatta 

rätt beslut. Nu kan du få samma koll.

Alla värden presenteras grafiskt snyggt 
så att du lätt kan förstå hur du spelar.

Funktionen Smart Distance visar 
hur långt du oftast slår med dina 
klubbor. Bara den informationen 
kommer att spara slag åt dig.



duffar, halvslag och toppade 
järnnior, och ger dig ett inter-
vall på hur långt du troligtvis 
kommer att slå med varje 
klubba.

Med Smart Distance kan 
du också se om du har några 
glapp i längder mellan dina 
klubbor, eller om järnfemman 
går lika långt som järnsexan. 
Då kanske det är läge att byta 
ut järnfemman mot en hybrid 
för att få mer höjd och längd.

Vill du gräva ner dig i statistik 
kan du gå in på varje enskild 
klubba i bagen och se hur 
säker du är med den från tee 
eller vid inspel. Du ser hur 
ofta du träffar green och hur 
ofta du missar höger, vänster, 
kort eller långt. Du ser Smart 
Distance för varje klubba och 
vilket intervall som du oftast 
slår. Det är samma informa-
tion som tourspelarna vill ha, 
och med Cobra Connect får 
du den helt automatiskt.

Du får också en analys av 
din rond där din handicap 
är uppdelad i utslag, inspel, 
bunk erslag, chippar och puttar. 
Grafiskt ser du direkt vilka 
delar av spelet som är dina 

styrkor och dina svagheter, 
och du förstår vad det är du 
ska träna på för att bli bättre. 

Statistik visar att spelare 
som använder Arccos sänker 
sin handicap med i snitt 3,55 
slag första året. Det är som att 
ha med sig en tränare under 
hela rundan.

Apropå att ha med sig en virtuell 
person under rundan. Vad 
sägs om att ha med en caddie 
som hela tiden tipsar dig om 
rätt spelstrategi när du står 
på tee?

Arccos Caddie är en tilläggs-
tjänst som utvecklats tillsam-
mans av Arccos och Micro-
soft. Arccos Caddie kostar 
cirka 80 kronor per månad, 
och när du förstår vad den kan 
göra för dig så inser du att det 
lätt är värt pengarna.

När du startar rundan har 
Arccos Caddie koll på väder 
och hur det blåser. Den har 
också koll på hur du och alla 
andra med Cobra Con-
nect eller Arccos har spelat 
den här banan, eller andra 
liknande hål, tidigare. Gen-
om att analysera all den data 
som Arccos har i sitt system 

kommer din digitala caddie 
med ett förslag på hur du ska 
spela hålet och berättar också 
hur stor chans du har att göra 
par. Beroende på hur du spelar 
under rundan anpassar Arccos 
Caddie sina rekommenda-
tioner, så att du har en caddie 
som ser din dagsform.

Det är så bra att du tänker 
att det inte är tillåtet. Men 
det är det. USGA har bestämt 
att Arccos Caddie ska vara 
godkänd på alla tävlingar som 
tillåter andra avståndsmätare. 
Då måste du i och för sig sätta 
appen i tävlingsläge, som gör 
att appen inte ändrar sina 
förslag efter hur du spelar för 
dagen eller om vädret ändrar 

sig. Men all annan info kan 
du använda dig av.

Cobra Connect sitter i alla nya 
Cobraklubbor för 2018: King 
F8, Forged Tec Black, Utility 
Black Iron samt Black Wedge. 

Cobra är till och med så 
givmilda att om du köper ett 
set med minst sex järnklubbor, 
så bjuder de på sensorer till 
resten av dina klubbor i bagen. 
Inklusive den extra känsliga 
puttersensorn. 

Årets Cobraklubbor är 
inte bara några av årets bästa 
klubbor – de är också de 
första smarta golfklubborna. 
Klubbor som hjälper dig att 
spela bättre golf.

Läs mer på cobragolf.se/cobraconnect

Tourspelarna vet hur viktigt det är med 
statistik över sitt spel för att kunna fatta 

rätt beslut. Nu kan du få samma koll.

Alla värden presenteras grafiskt snyggt 
så att du lätt kan förstå hur du spelar.

Funktionen Smart Distance visar 
hur långt du oftast slår med dina 
klubbor. Bara den informationen 
kommer att spara slag åt dig.



sPanien



GOLFRESAN #1 2018 • 41

cosTa DoraDas 
sTranDParaDis!

SALOU

Salou är Costa Doradas strandparadis. Det är framförallt de naturliga stränderna som 
lockar turister hit men det finns så mycket mer att uppleva i Salou. Salou är beläget längs 

Costa Dorada kuststräcka och ligger inbäddad mellan de charmiga byarna 
Cambrils och La Pineda. Endast 15 minuter från den historiska staden Tarragona och en 
timmes bilresa från Barcelona. I Salou finns mängder av restauranger, barer och stränder 

med fantastisk utsikt över Medelhavet.

Barcelona - El Prat flygplats, endast en 
timmes bilresa bort förbinder Costa 
Doradas gyllene stränder från ett an-
tal europeiska knutpunkter, därbland 

Stockholm och Göteborg. Hamnen i Salou har 
varit en plats för aktiviteter i flera århundraden. 
År 1229 lämnade James I från Aragon till-
sammans med sin flotta staden för att erövra 
Balearerna, liksom Alfonso III från Aragon,  
utgick härifrån för att erövra Menorca år 1285. 

Som ett resultat av dessa uppdrag blev Salou 
hem för pirater som vaktade farvattnet utanför 
kusten. Efter denna tid började industrialiserin-
gen av hamnen och 1865 började järnvägen 
att fungera hit, och såg då till att öppna nya 
möjligheter för handel, utveckling och turism. 
Staden såg sedan en turistboom på 90-talet 
vilket gav välstånd till området.

I staden finns ett antal historiska byggnad-
er och monument som du bör upptäcka när 
du besöker Salou. Först på din lista bör vara  
kyrkan Santa Maria del Mar, det äldsta  
templet i staden som ursprungligen var ett 
blygsamt kapell som flitigt besöktes sjömän. 
År 1936 kom kyrkan under attack och altaret 
förstördes tillsammans med heliga bilder och 
möbler som fanns i kyrkan. Lyckligtvis blev det 
1950 restaurerat, förstorat och kyrkans klock-
torn är mäktigt.

Torre Vella de Salou, byggd av ärkebiskop 
Pere Cardona i Tarragona år 1530, är en minst 
lika intressant attraktion. Det uppfördes för 

att erbjuda skydd och varna staden för pirat- 
attackerna. I närheten ligger hamnkontoret, 
som byggdes 1820 och är en viktig del av 
hamnen i Salou. Eftersom hamnen har varit en 
nav för aktiviteter var byggnaden nödvändig 
tillsammans med tullhuset för att stödja han-
deln. Se också till att du inte missar fontänen 
på sidan mot Miramar Esplanade.

Monumentet till minne av Jaume I, är ett 
minnesmärke för det historiska datumet den  
5 september 1229 och skapat av arkitekten 
Salvador Ripoli och skulptören Lluís Maria 
Saumells och som har blivit en av stadens 
främsta sevärdheter. Samma år satte kung 
Jaume I segel med sin flotta för att erövra  
Mallorca. Monumentet, bestående av segelbåt 
och figurer av kung Jaume I och hans häst, 
blickar ut över Salous huvudpromenad.

Fontänerna av Font lluminosa, som  
ligger på strandpromenaden, är en upp- 
levelse att se under månaderna juli-september.  
Skapat 1973 av ingenjör Carles Buigas, bjuds 
här en show innehållande både ljus och vatten 
med över 200 olika kombinationer. I närhet-
en finns också ett nautiskt monument av en 
fiskare som avtäcktes 1990. Monumentet är 

tillverkat av Ramón Ferran, är en hyllning 
till fiskaren som hjälpte till att bygga den  
blomstrande staden som du i dag ser.

Slutstation på din rundtur i Salou är Old 
Carrilets järnvägsstation som bara måste 
ses. Denna station öppnade i juni 1857 och 
skötte transporten av de varor som kom från 
havet som var avsedda för Costa Doradas 
huvudstad. Stationen förbinder Salou, Reus 
och Tarragona och har nyligen återställts 
och omvandlats till olika fritidsattraktioner.

En annan attraktion som du inte får missa 
i den livliga staden är PortAventura World, 
regionens största nöjespark med en av de 
snabbaste berg och dalbanorna i Europa!  
I parken finns också en stor vattenpark 
som har en mängd olika åkattraktioner 
med pooler och glidbanor. Ett bra alterna-
tiv för familjer som besöker regionen. Här 
hittar du också Ferrari Land som ligger i  
PortAventura. 

Fontänerna som
ligger på strandpromenaden

är en upplevelse 
att se...

“
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Efter några dagars sightseeing kan det  
knappast vara bättre än att koppla av på 
någon av stränderna längs Salou-kusten. 
Längs huvudpromenaden hittar du Passeig 
JaumeI-stranden som sträcker sig fram till 
Llevant Beach, som är den längsta i staden. 
Andra natursköna platser att njuta på är: Platja 
de Ponent, Platja dels Capellans, Platja Llarga 
och Platja Cala Crancs.

Sedan 2005 har Salou också arrangerat ett 
antal stora evenemang och turneringar i  
olika sporter såsom volleyboll, fotboll,  
triathlons och Rally Catalunya, som är en 
del av World Rally Championship. Det är 
också värd för en annat stort årligt återkom-
mande event, nämligen Saloufest, som hålls 
i april där olika universitetets idrottslag från  
England tävlar i rugby, hockey och andra 
sporter och sedan njuter av nattlivet på den 
lokala nattklubben Pacha. Staden Salou driver 
också andra projekt, vilket omfattar utveckling 
av nya simbassänger, fotbollsplaner och 
tennisbanor.

Liksom många Medelhavsområden känne-
tecknas klimatet av milda vintrar och heta 
somrar med över 2.500 soltimmar varje år! 
Under sommarmånaderna kan besökare  
njuta av temperaturer över 30 graders strecket 
och under vintern sjunker sällan kvicksilveret 
lägre än 15 grader. Det kommer också väldigt 
lite nederbörd, vilket gör Salou till ett attraktivt 
resmål året runt. 

Efter några
dagars sightseeing

kan det knappast vara bättre
än att koppla av på 

någon av stränderna längs 
Salou-kusten...

“
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Psst... Klimatetkännetecknasav milda vintraroch heta somrar!
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REUS - en sTaD 
MeD karakTär
Reus är en stad perfekt för promenader längs butiksgator och för 
att upptäcka vackra jugendbyggnader från början av 1900-talet. 

I Reus kan du shoppa, smaka på den berömda “Vermut of 
Reus”, äta en härlig lunch eller middag på en trevlig restaurang, 
besöka Gaudí-centret och bara upptäcka en stad som är öppen 
för världen. Mycket nära de bästa stränderna vid kusten ligger 
Reus som är en typisk medelhavsstad som är levande, dynamisk, 
modern och i ständig rörelse. En stad där du kan njuta av 
intensiva kulturella, festliga och shoppingaktivitet året runt.

sPanien
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REUS - Gaudí´s stad
Arkitekten Antoni Gaudí föddes i Reus 1852 
och bodde i staden från barndomen upp till 
sin ungdom. Gaudí´s mest kända verk är den  
fortfarande ofullständiga La Sagrada Familia i 

Barcelona som är ett världsberömt landmärke och som 
finns med på UNESCOs världsarvslista. Staden Reus  
bevarar minnet av sin son på många sätt. Gaudí Center är 
en hyllning till honom från hans hemstad och som känne-
tecknar hans storhet och är tillägnat för att beskriva hans 
livet och de arbetet denna lysande arkitekt gjort sig känd 
för. Gaudi-centret ligger i centrum av staden och är ett 
måste att se och upplevelse för att förstå och lära sig mer 
om den exceptionella karaktären hos Gaudís innovativa 
arkitektur.

REUS - Kataloniens viktigaste “Art Nouveau” stad 
efter Barcelona.
Ta ”The Modernist Route” som är en trevlig promenad 
och som hjälper dig att upptäcka de mest framstående  
modernistiska byggnaderna i stadens centrum.  
Beundra fasaderna på dessa byggnader som är från  
början av 1900-talet, följ bara vägen som är markerad på 
din turistkarta och du kommer att lära dig varför Reus är 
Kataloniens viktigaste “Art Nouveau” stad efter Barcelona.

Katalonien är full av unik och vacker arkitektur, kan-
ske mest känt i hela Europa och så också i Reus. Till 
de flestas förvåning finns inga byggnader i Reus som är  
konstruerade av Antoni Gaudi, trots att han tillbrin-
gade den första delen av sitt liv där. Det finns dock fort-
farande många katalanska modernistiska byggnader som  
designats av hans samtidiga. Lluis Domenech,  
Pere Caselles I Tarrats och Pere Domenech Roura är 
några expempel. 

Mest känt är Casa Navas, som ligger på Placa del  
Mercadal i Reus centrum och som byggdes mellan 
åren 1901 och 1908, behåller fortfarande mycket av sin 
ursprungliga fasad. Interiören är lika imponerande som 
byggnaden, med marmorverk skapade av Alfons Juyol 
i Bach, målningar av Gaspar Homar och keramik gjord 
av Hipolit Montseny. Alla dessa är konstverk i sig själva, 
men desto mer estetiskt tilltalande är den naturliga 
belysningen som finns i byggnaden, som har inspirerat 
så många moderna byggnader. Casa Navas måste helt 
enkelt besökas och kommer inte att göra dig besviken 
oavsett om du är intresserad av arkitektur eller inte. 

Gaudi’s med kända
verk är den fortfarande ofull-
ständiga La Sagrada Familia 

i Barcelona. 

“

Katalonien är full
av unik och vacker

arkitektur...
“



REUS - shoppingens stad
Reus är en stad för shopping och har mängder av 
butiker som har blivit en magnet för hela Katalonien, 
mycket tack vare det fantastiska kundbemötandet 
du får i butikerna. Promenera genom gatorna i det  
historiska centrumet, upptäck butiker med de mest 
modemärkena, blandat med lokala butiker. Totalt finns 
här över 600 butiker, uteserveringar, caféer och 
restauranger längs gatorna som är fyllda av liv.

REUS - vermouthen´s stad
Sedan slutet av 1800-talet har Reus varit känt som 
Vermouthen´s stad och är så fortfarande. Än idag är 
produktionen stor i staden och det finns ett 30-tal olika 
märken som är dedikerade till produktionen av denna 
utmärkta dryck och som går i arv från generation till 
generation. Denna tradition har bidragit till popularitet 
av “Reus Vermouth” över hela Spanien och utanför  
landets gränser. Vermouth är en drink som är perfekt att 
avnjuta innan en god middag. I varje hörn av Reus finns 
en uteserveringar och restauranger där du kan prova 
de bästa varumärkena av Vermouth. Varför inte göra ett 
besök på Museu del Vermut där du kan lära dig mer om 
denna dryck?

REUS - i hjärtat av pulsen
När du tagit dig igenom de många sevärdheter som Reus 
erbjuder kan du bege dig ut på landsbygden och röra på 
kroppen i den friska luften i Sierra de Prades-bergen. 
Bergskedjan är känt som ett perfekt klättringsområdet 
i Costa Dorada. Bergen är av kalksten och reser sig till 
höjder mellan 500 och 1 000 meter. Är du intresserad av 
klättring, så bjuder detta område på mängder av olika 
möjligheter, oavsett om det är en erfaren kättrare eller 
nybörjare som bara vill testa.

Staden Reus har en lång tradition av att anordna  
festivaler och är du på besök i slutet av junimånad, så 
ska du inte missa, Sant Pere-festivalen, nu mer känt 
som Reus Sommarfestival. Firandet har hållits varje år 
sedan starten i 1200-talet till för att hedra Sankt Peters 
förbund med staden och regionen. Besökare från när 
och fjärran kommer hit för att vara med och fira. Hela 
festivalen kretsar kring Tronada, som är ett spektakulärt 
fyrverkeri mitt i Reus.

Reus är en
stad för shopping och har

mängder av butiker som har
blivit magnet för hela 

Katalonien...

“

sPanien
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Psst... Totalt finnsöver 600 butiker, restaurangeroch caféer! 



sPara slag PÅ golfbanan

Andy Gordon är Head-PRO på 
Lumine Mediterránea Beach Club 

& Golf Community, Tarragona, 
Spanien. Denna instruktion är 

fotad på resorten.

Du står inför en 
lång och sluttande 
nedförsputt

ATT TÄNKA PÅ OM...

Det är lätt att tro att jobbet är gjort när du slagit upp bollen 
på greenen, men en lång putt är lika knepig som att träffa 
fairway på ett smalt hål eftersom marginalen för misstag är 
så mycket mindre. Tänk på hur ofta du 3-puttar och det är 
lätt att förstå hur många slag du kan spara under din runda 
genom att komma nära hålet redan efter din första putt. 

läs greenen 
noggranT
Golfare pratar om att få första 
putten inom en soptunnas-radie 
från hål, men det är som att 
försöka träffa bullseye med en pil 
genom att sikta på hela darttavlan. 
Gå längs puttlinjen, så får du en 
känsla över längden och hur 
lutningen är innan du väljer vart du 
ska sikta. Putten kommer att bryta 
mindre i nedförsputtar medtanke 
på att bollen rullar snabbare, men 
så fort farten avtar så svänger 
bollen mer och mer ju närmare 
hålet den kommer.  

fokUs PÅ DiTT sikTMärke
Visualisera målet snarare än att titta på det 
aktuella hålet. Så har du en uppförsputt 
sikta bakom hålet och visualisera att du ska 
förbi hålet och har du en nedförsputt sikta 
kort om hålet. Samma gäller om det lutar 
höger eller vänster. Detta hjälper din hjärna 
och kropp att beräkna hastigheten och 
vilken linje du behöver starta putt på. 
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Amatörer tror ofta att man behöver rotera höften för mycket men det borde istället vara en 
kombinerad rörelse av sido- och rotationsrörelse. För mycket höftrotation i nersvingen är ofta 
anledningen till att man duffar sina slag. Risken är att man låter frambenet räta ut sig lite för 
fort, vilket får till följd att vänster axel lyfts upp och man träffar gräset innan bollen. Detta tips 
ger dig en bättre nedre kropssrörlse som gör att på så sätt förbättrar din bollträff.  

Du ofta ”duffar” dina järnslag
ATT TÄNKA PÅ OM...

läMna Dig en 
enkel anDra PUTT
Även om du slår en riktigt bra 
första putt, så är sannolikheten 
att du satt den liten. Planera 
istället var du vill slå din andra 
putt i från. Det är bättre att 
lämna en kort uppförsputt 
istället för en nedförsputt som 
kanske bryter av. Därför kan det 
i bland vara bättre att lämna 
den kort för att på så sätt få en 
betydligt enklare andra putt. 

Överst på 
baksvingen 
De bästa golfarna har sitt främre knä 

och höft riktat mot målet, precis före klubben 
börjar ändra riktning in i nersvingen. Tyngden 
rör sig framåt innan du har avslutat din 
baksving.

skaftet parallellt
När armarna fortsätter att falla och 
skaftet når parallellt med marken, 

har dina höfter roterats tillbaka till den 
vinkeln de var i när du addreserade ditt slag 
och fortsätter därefter att rotera mot målet 
när vikten förs över till ditt framben.

Ha din vänster arm 
parallell
Vid denna punkt i nersvingen har 

ditt knä återvänt till sin ursprungliga 
position. Ditt bakre ben är nu rakt och ditt 
främre ben är lite mer böjt när din nersving 
börjar.

i träffögonblicket
Vänsterbenet rätar lite på sig i 
träffögonblicket och som du ser har 

mina höfter öppnat upp sig mot målet och 
mitt bältesspänne vrider sig mot målet i min 
viktöverföring.

1

3

2

4
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farT, fläkT ocH 
HisToria i

VILA-SECA
Turister har vallfärdat till Spaniens östkust i många år, med Valencia, Alicante, Murcia 

och Barcelona som de mest populära platserna. Men de senaste åren har allt fler också 
upptäckt Vila-Seca, som är en av Spaniens bäst bevarade hemligheter 

och ett självklart resmål. 

Lugna, vackra Vila-Seca ligger i en 
kommun i provinsen Tarragona,  
endast ett stenkast från pulsen i 
Salou, har massor att erbjuda hela 
familjen. Närheten till nöjesparker-

na och till de vackra kullerstensgatorna och 
monumenten av kulturell betydelse och som 
går tillbaka ända till antikens romerska tider för 
dig som är konstintresserad. Oavsett vad du 
är intresserad av, så är maten här av mycket 
hög klass. Vila-Seca är ett måste för dig som 
är foodie eller vinnörd. Den lilla staden skryter 
med att ha ett helt eget sätt att tillreda spansk 
medelhavsmat på och här finns vingårdar som 
har producerat sitt vin i århundraden.

Ett paradis för foodies
Staden har ett stort utbud av restauranger 
och matställen, där alla sorters av önskemål 
tillgodoses, men när du är i Vila-Seca måste 
du smaka på de unika lokala delikatesserna. 
De typiska rätterna från det Tarragonska köket 
återspeglas i områdets historiska och 
kulturella bakgrund. 

Här serveras naturligtvis mängder av olika 
fisk och skaldjursrätter.  Men det som kanske 
kännetecknar Vila-Seca främst är använd- 
ningen av de lokala fiskarterna som endast 
finns vid kusten utanför Katalonien. Men 
om fisk och skaldjur inte är till din smak, så 
finns det naturligtvis annat att också äta. Här 
finns ett stort utbudet av regionala jordbruks- 
produkter som kommer från den lokala lands- 
bygden - Camp de Tarragona, expempel-

vis hasselnötter, mandel, olivolja, kött och 
ägg. Från de närliggande bergen kommer 
svamp, potatis och kastanjer och från deltat 
vid floden Ebro odlas ris och citrusfrukter. 
En Medelhavsmiddag är inte komplett utan 
att det serveras vin till måltiden. I regionen  
Tarragona produceras mängder av olika viner. 
Många av dem har ett gott rykte i den kulinar-
iska världen. Kanske mest kända är de söta 
röda vinerna och efterrättsvinerna som har 
exporterats härifrån, ända sedan den gamla 
romartiden. 

Här produceras också det spanska  
mousserande vinet Cava, som de senaste 
åren har haft en försäljningsboom. Och här 
finns mängder av vingårdar som går att besö-
ka om du är intresserad. Vila-Secas mest  
kända vingård, Clos Barenys, är en  
perfekt plats för just detta. Här får du besöka de  
underjordiska gångarna där vinerna lagras och 
naturligtvis avslutas ditt besök med en vin-
provning. Efter provningen kan du stanna kvar 

och njuta av solen i vingårdens trädgård. 
Provinsens stolthet är de många rest- 
auranger som endast använder lokalt  
producerade produkter, allt för att stödja 
den lokala ekonomin. Torre del Delme är en 
av restaurangerna som just gör detta. 
Torre del Delme är inrymt i en historisk 
byggnad som går tillbaka ända till 1500-
talet och erbjuder en verklig autentisk 
spansk atmosfär, som ser till höja din  
upplevelse i samband med ditt besök.

Ett varmt välkomnande för kultur- 
intresserade
Efter att ha njutit av en måltid i världsklass 
på någon av de många restaurangerna, är 
det dags att göra ett besök i den historis-
ka stadskärnan i Vila-Seca. Där hittar du  
gammal arkitektur och kullerstensgator som 
är gjorda för en kvällspromenad. Under  
senare år har området förvandlats till att bli 
mer kommersiellt, men behåller fortfarande 
sin historiska charm. Inne i stadens centrum 
finns flera informationsplatser, där du kan 
koppla upp din mobiltelefon och på så sett 
få en guiding av stadens främsta monument 
och gamla byggnadernas historia direkt via 
din mobiltelefon. 

På detta sättet ges du möjlighet att lära 
dig mer om Vila-Secas mest uppskattade  
monument, som Raval de la Mer, som är 
en 5 km lång promenad genom den antika  
medeltida arkitekturen. Här finns också 
Creu de la Begunda, som representerar 

Staden har ett stort
utbud av restauranger

och matställen, där alla 
sorters önskemål

tillgodoses...

“
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en historisk gräns mellan de före detta territorierna  
Salou, Vila-Seca del Comu och Vila-Seca de  
Solcina. Den ursprungliga Creu de la Begunda 
förstördes under det spanska inbördeskriget men 
en annan version gjord av järn har nu uppförts  
istället och denna plats besöks ofta av historiker 
från hela Europa.

Turen tar dig sedan vidare till Riudoms gate som 
leder dig vidare mot Vila-Seca slott, som är beläget 
i norra delen av staden. Slottet har nyligen för- 
värvats av Vila-Seca kommun och har därefter  
renoverats. Den neo-medeltida strukturen på slottet 
är ett arkitektoniskt mästerverk med Olzina-tornet 
som gör denna byggnad fulländad. Tornet antas 
vara av romerskt ursprung och uppe från tornet har 
du en fantastisk utsikt över omgivningen och ett 
perfekt sätt att avsluta din vandringstur genom stan 
på.

Förutom den historiska kulturen som Vila-Seca 
erbjuder dig som besökare finns också modern  
kultur att uppleva. Josep Carreras Auditorium ligger 
i framkant när det gäller modern kultur i området. 
Uppkallad efter den världsberömda spanska 
tenoren, har denna mötesplats stått som värd för 
ett brett spektrum av olika konserter.

Fullfart på PortAventura World
Ett besök på PortAventura är ett måste för både 
små och stora barn. PortAventura är en av Europas  
populäraste nöjesparker och har ca: 4 miljoner 
besökare om året. Parken består av 36 olika åk- 
attraktioner, varav åtta olika berg och dalbanor 
och fyra vattenattraktioner som är indelade i sex  
olika teman; Mediterrania, Far West, Mexiko, Kina,  
Polynesien och SesamoAventura. Varje tema  
erbjuder en helt unik atmosfär, med åkattraktioner 
och infrastruktur som är autentiskt uppbyggda för 
att just passa sitt tema. Nöjesparken är stor och är 
i grunden 6 olika parker i hopslagna till en stor och 
kan spridas över några dagars besök om du inte vill 
stressa!

Den historiska stadskärnan i 
Vila-Seca - här hittar du 

gammal arkitektur och kuller-
stensgator som är gjorda för en 

kvällspromenad.

“
Förutom den

historiska kulturen som 
Vila-Seca erbjuder finns också 

modern kultur att uppleva...

“

sPanien
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PortAventura är
en av Europas populäraste

nöjesparker och har 
4 miljoner besökare

om året!

“

Här hittar du åkattraktioner som exem-
pelvis, Furius Baco Rollercoaster som når 
en hastighet över 130 km/h och den 31 me-
ter höga berg och dalbanan, King Khajuna.  
PortAventura har fortsatt att utveckla  
nöjesparken och dess attraktionsk-
raft kvarstår och under 2017 öppnade  
Ferrari Land. Parken bär namnet av det  
lyxiga italienska bilmärket och blev direkt en 
stor hit bland besökarna när den öppnade 
förra året. 

Som du kan förvänta dig, är Ferrari Land 
inspirerad av Italien och här kan du exem-
pelvis besöka Venedigs Piazza San Marco 
och Rom Colosseum. Huvudattraktionen på  
Ferrari Land är utan tvekan den 112 meter 
höga vertikala berg och dalbanan, den hög-
sta i Europa, och erbjuder utsikt över hela 
Tarragona för ett kort ögonblick innan den 
kastas tillbaka mot marken igen medans 
adrenalinet pumpar förfullt i din kropp. 
Have fun!

Psst... Givetvis är Ferrari Land inspireradav Italien!



ÅreTs nobel-
CHAMPAGNE 2017!

TAITTINGER
Det anrika champagnehuset Taittinger tilldelades den stora äran att förse gästerna med 

champagne vid Nobelbanketten 2017. Det är fjärde året i rad och femte gången totalt sett 
som Champagne Taittinger högtidligt serverades vid Nobelbanketten. 

I sommar är Taittinger en av våra huvudsponsorer på årets upplaga av 
Golfresan on Tour!

Champagne Taittinger Brut Réserve är en 
prisbelönt champagne som i enlighet med  
champagnehusets stil domineras av chardonnay.  
I Taittinger Brut Réserve ingår druvor från fler än 35 
olika växtplatser i Champagne. 

Flera års lagring på jästfällningen bidrar till kom-
plexitet och den fina moussen. Smaken är elegant, 
torr och fruktig och domineras av gröna och röda 
äpplen, brioche, citrus och mineral. Eftersmaken 
är lång och frisk med fin syra.

Champagne Taittinger är ett av de äldsta hus-
en i Champagne med anor från 1734, och ett av 
de största champagnehus som fortfarande ägs 
och drivs av familjen vars namn pryder etiketten.  
Årligen tillverkar Champagne Taittinger cirka sex 
miljoner flaskor och drygt hälften av druvorna  
odlas på deras 288 hektar vingårdar, bland annat 
de som omger familjens slott Château de la 
Marquetterie.

Smaken är 
elegant, torr och fruktig och

domineras av gröna och röda 
äpplen, brioche, citrus och

mineral.

“
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FIRST HOTEL 
ARLANDA AIRPORT

Bo, parkera och få transport till Arlanda

Pr iser  f rån 495  sek/person 

Bör ja  semestern hos  oss . . . 

# F I R S T. H O T E L . A R L A N D A . A I R P O RT   / /   W W W. F I R S T H O T E L S . S E

UPPGE BOKNINGSKOD ÅLAND SÅ ERHÅLLER NI EN RABATTKUPONG PÅ 100 SEK PER RUM 
TILL RESTAURANGEN. BOKA PÅ: INFO@FIRSTHOTELARLANDA.SE  //  +46 8-4800 2900

KONFERENS • RESTAURANG  •  BAR

RABATT I 

RESTAURANGEN 

(ej alkohol)

100:-

KONFERENS • RESTAURANG • BAR

Börja golfresan hos oss...

495:-PRIS FRÅN

UPPGE BOKNINGSKOD ”GOLF2018” FÖR BOKNING AV ÖVERNATTNING I DUBBELRUM INKL 
FRUKOST SAMT 1 VECKAS PARKERING. I MÅN AV PLATS. 
BOKA PÅ: INFO@FIRSTHOTELARLANDA.SE  // +46 8-4800 2900

FIRST HOTEL
ARLANDA AIRPORT

Boka, parkera och få transport till Arlanda
Priser från 495 sek/person

#FIRST.HOTEL.ARLANDA.AIRPORT // WWW.FIRSTHOTELS.SE

PER PERSON
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VÄLKOMMEN TILL
fanTasTiska 
la PineDa!
La Pineda har länge varit ett populärt semestermål bland 
den spanska befolkningen. Sedan 1950-talet har invånarna 
från Valencia och Barcelona flockats hit för att ta del av 
sandstränderna och andra attraktioner. 
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La Pineda har gått i stort sett oupptäckt som ett internationellt turistmål, trots det 
fantastiska läget på den katalanska kusten. Staden erbjuder det bäst av båda världar; 
den är mer levande än den närliggande staden Cambrils, har mängder av attraktioner, 
barer och restauranger att njuta av, samtidigt som den fortfarande är mer familjevänliga 
än Salous närbelägna puls. La Pineda har något för alla, oavsett om du letar efter nattliv, 
vattensporter, natur eller otrolig medelhavsmat.

De tre stränderna
Havet ligger näst intill i cen-
trum av La Pineda med tre 
stränder; Plaja de La Pineda, 
Plaja dels Prats och Platja del 

Racó i rad på en 2,5 km strandremsa.  
Stränderna i La Pineda erbjuder stora  
möjligheter till rekreation för hela familjen; 
barnen kan njuta av det stora utbudet av 
vattensporter som drivs av licensierade 
proffs medan föräldrar antingen kan ta i 
Medelhavet från en solstol eller njuta av en 
drink på någon av de många strand-
barerna. 

Längs stränderna går en strandprom-
enad, som är ett perfekt plats för en  
kvällspromenad i solnedgången. Denna 
pittoreska miljö är också en populär plats 
för den som vi ägna sig åt ett tränings-
pass, ta en jogging- eller cykeltur längs  
strandlinjen och du förstår varför. 

En utmärkande egenskap för stränder-
na vid La Pineda är dess renligheten, där  
varje strand innehar Blue Flag-betecknin-
gen, för att de följer miljökraven när det 
gäller vattenkvalité och säkerhet för att 
ge några exempel. Denna beteckning är  
mycket eftertraktad och La Pineda  
lägger stor vikt att varje år underhålla sina 
stränder på bästa sätt för att behålla sin 
beteckningen för att fortsätta attrahera 
strandgästerna och samtidigt vara snällt 
mot ekosystemet.

Nära stranden ligger också Aquopolis 
som är en vattenpark idealisk för barn i alla 
åldrar. Parken har delat in sina attraktioner 
i tre nivåer; Barn, måttlig och fartfylld. För 
de lite yngre besökarna passar barn nivån 
perfekt och kommer att ge minnen för livet 
för de flesta. Här finns flera vattenrutch-
banor och olika fontäner som barnen kan 
plaska i. Och på den måttliga nivån hittar 

alla de klassiska vattenattraktionerna fast 
med en modern twist. En attraktion som 
du inte får missa är vågstranden, där du 
ena minuten kopplar av i det lugna vattnet 
och nästa minut simmar runt i höga vågor. 
För de som vill ha ännu mera fart, testa 
den fartfyllda delen av parken. Där hittar 
du några av de största och snabbaste  
vattenrutchbanorna i hela Europa. “Splash” 
är parkens huvudattraktion och det  
kommer definitivt inte att göra dig  
besviken! 

På Aquopolis finns också en rad  
restauranger och matställen, där du kan 
hitta något att äta under din vistelse i  
parken. Big Wave xxL är ett perfekt ställe 
för dig som vill ha något snabbt att äta mel-
lan aktiviteterna. Här finns exempelvis oli-
ka burgare och ett stort utbud av nybakade 
baguetter. Medan barnen leker i de olika 
attraktionerna, kan föräldrar ta det lugnt i 
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minigolfbaren. Här kan du spela minigolf 
eller njuta av cocktails som serveras till 
tonerna av karibisk musik. 

Efter en lång dag i vattenparken på 
Aquopolis, kanske du vill koppla av.  
I La Pineda finns också natursköna  
områdena där du kan strosa omkring. 
Passa på och göra ett besök i ”The 
Séquia Major”, där du kan ta del av den 
naturliga floran och faunan som finns i 
området. Här finns också ett rikt djurliv, 
bland annat finns sköldpaddor.

Cala Crancs är La Pinedas bäst  
bevarade hemlighet med sin natur- 
liga skönhet. Området var länge dolt 
för turister och är en favorit bland lokal-
befolkningen. Cala Crancs är ett litet  
slutet strandområde, omgivet av klip-
por och grönska. Området är avskildhet 
från strandpromenaden och hotellen i  
området. Grottorna i Penya Tallada ligger 
intill Cala Crancs och är ett utmärkt ställe 
att utforska Medelhavets rika havsliv och 
ta in den unika vegetationen som omger 
detta ställe. 

Gemenskapen i staden
Eftersom La Pineda inte är över-
röst med turister, finns det gott om  
möjligheter ta del av det lokala samhället 
och få en smak av livet som lokal befolk- 
ningen lever medans du är i stan.  
Fredagsmarknaden är en gammal  
tradition i La Pineda. Oavsett om du le-
tar efter färsk frukt, smycken eller någon 
souvenir att ta hem som minne efter 

din resa, så bör du göra ett besök på 
marknaden. Besöker du La Pineda un-
der de sista veckorna i juni, ska du inte 
missa Fiesta de San Juan. Då bjuds 
det på musik, fyrverkerier och dans.  
Festivalen startar alltid med ett hej-
dundrande fyrverkeri över havet, följt 
av middag under månskenet med en  
orkester som spelar och bidrar till att 
höja stämningen på plats. Som besöka-
re kan du också passa på att njuta av 
lokala producerad Cava och traditionella 
brödet som serveras. Men se till att stan-
na fram till slutet av kvällen, då du får 
uppleva den spektakulära cirkusen, där 
akrobater gör olika konster mitt framför 
dina ögon.

Mat och dryck
Restaurang Dorado ligger på  
La Pinedas huvudstråk och är en känd 
fiskrestaurang som specialiserat sig på 
paella. Faktum är att den har sin egen 
maträtt - känd som Arrozeria Dorado, 
vilket betyder Gyllene Ris på Katalan-
ska. Inredningen är enkel, men mat-
en är fantastisk, bland annat serveras 
här hummer paella, friterade räkor och  
grillad bläckfisk. Dessa rätter bör av- 
njutas tillsammans med ett lokat  
producerat vin från provinsen Tarragona. 
Smaklig måltid!

Efter en kväll på Dorado erbjuder La 
Pineda gott om alternativ för den som 
vill fortsätta sin utekväll. Huvudgatan,  
Pau Casals, är kantad med mängder av 
barer och pubar. Oavsett om du är ute 
efter att sjunga karaoke, lyssna på le-
vande musik eller en bara njuta av en 
god flaska katalanskt vin, hittar alltid 
något ställe som passar just din smak 
i La Pineda. Är du sugen på att dansa 
istället, så har staden en av Costa Dora-
das hetaste nattklubbar i form av Pacha, 
som är en välkänd nattklubbskedja som 
ofta besöks av världens bästa DJ´s.

Stränderna erbjuder stora
möjligheter till rekreation...

“

Psst... Utmärkandeegenskap förstränderna här ärdess renlighet!
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VICE GOLF

Golfindustrin är väldigt traditionell. Ett start-up företag 
från Tyskland revolutionerar den dammiga branschen 
med högkvalitativa golfbollar som kan beställas på nätet 
till överkomliga priser.

gäller från 5 dussin bollar). Prisfördelen är 
möjlig eftersom företaget undviker vanliga 
distributörer och mellanhänder. 

Vad som från början betraktades som en 
riskabel idé och möttes med skepticism 
framstod snart som ett lovande koncept 
– och kanske kan ståta exempel för hur 
sportförsäljning överlag kan utvecklas. 

Genom att undvika onödiga kostnader 
kan Vice Golf erbjuda samma kvalitet som 
andra premiummärken – men till betydligt 
lägre priser. Och en beställning på 5 
dussin är vettig – det är faktiskt så många 
bollar en genomsnittlig golfare använder 
per säsong. 
Det stora frågan är förstås: kan kvaliteten 
verkligen jämföras de stora bjässarnas 
produkter som dominerat marknaden i 
decennier? 
”Om vi inte erbjuder absolut toppkvalitet 
kommer attraktiva priser inte att hjälpa 
oss. Golfare är en väldigt krävande mål-
grupp”, säger grundaren Rainer Stoeckl. 
Oberoende tester tillsammans med guld-

iknelsen med dinosaurierna 
må vara en smula överdriven, 
men det är faktiskt inte långt 
från sanningen. Golfindustrins 
distributionssätt har knappt 
förändrats på vad som känns 

som en evighet.  Produkterna annonseras 
på traditionellt sätt, med också genom 
dyra sponsoravtal med professionella 
spelare. Den individuella marknadsförin-
gen är väldigt kostsam och tillverkarna 
skickar kostnaderna vidare till sina kunder. 
Det märks särskilt på golfbollar då priser 
på över 500 kronor/dussin är normen för 
premiumbollar.

De höga priserna och den stela mark-
naden gav Ingo Duellmann och Rainer 
Stoeckl inspirationen att dra igång ett 
eget start-up med en ny strategi i åtanke. 
De framgångsrika advokaterna slutade 
sina jobb och grundade Vice Golf. Affärs-
modellen är enkel - direktförsäljning på 
nätet. Golfare får premiumbollar till halva 
priset när de beställer större kvantiteter 
på www.vicegolf.com (det lägsta priset 

medalj på Golf Digest USA:s Heta Lista 
bekräftar också att Vice Golfs grundare 
har rätt om kvaliteten.

Det unga start-up företaget samarbetar 
med erfarna ingenjörer och designer 
och erbjuder state-of-the-art technology.  
Premiumbollarna består av ett extremt 
tunt cast urethan skal. Det här speciella 
lagret ger en extraordinär känsla vid 
bollträffen och höga spin rates i närspelet.  
Utöver det innehåller kollektionen andra 
färger andra tillverkare ännu inte har med 
i sina premiumkollektioner: Neon lime 
och neon red, en lysande gul och gyllene 
röd.  Dessa färger är endast tillgängliga i 
modellerna Pro, Pro Plus och Pro Soft. 
På www.vicegolf.com kan golfare ta reda 
på vilken bollmodell som passar dem bäst. 
Vices exklusiva bollrekommenderare ger 
golfaren en personlig rekommendation 
baserad på sex frågor. 

För golfare som vill ha mer individuellt 
utformade bollar erbjuder Rainer och 
Ingo personlig anpassning av bollar vid 
beställning från redan ett dussin. Det kan 
inkludera tryck av företagslogotyp, bilder, 
roliga uttryck, födelsedagshälsningar. I 
princip vad som helst, ”Ja till och med 
dinosaurier”, säger Ingo med ett leende.

För mer information och beställning av 
bollar, besök www.vicegolf.com.

Vice Golf är samarbetspartner till Golfresan on Tour 2018, som spelas 
på 63 olika golfklubbar med drygt 7 000 deltagare. Varje deltagare får 
ett 3-pack Vice Drive golfbollar i startpaketet, och möjlighet att ta del av 
exklusiva erbjudanden från Vice Golf.

Vice Pro Plus ger extra längd och lägre bollbana.  
En 4-dels boll med cast uretanskal för extremt mjuk känsla.

L

medalj på Golf Digest USA:s Heta Lista 

Vice Pro Soft är en 3-dels boll med cast uretanskal. 
Den matta finishen förbättrar synligheten i luften.
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Lumine Beach Club

sPanien

lUMine Travel 
HJÄLPER DIG MED 
DET MESTA!
Lumine Travel är Lumine Mediterránea Beach & Golf 
Communitys egen resebyrå. Från starten 2013 har de hjälpt 
över 5 000 golfare och icke-golfare att förvekliga sina 
reseplaner. Och under din vistelse är Lumine Travel-teamet 
tillgängligt 24 timmar om dygnet.

För mer information om Lumine Travel besök: 
www.lumine.com eller skicka ett e-mail till:  
travel@lumine.com
   

TExT: sTefan brikell FOTO: lUMine Travel



The Hills CourseThe Lakes Course, hål 18

Den dedikerade personalen 
på plats finns till hands och 
hjälper dig med din för- 
frågan och ser till att att 
boka ditt boende, transfers, 

starttider och annat för att din resa till 
Lumine ska bli något utöver det van-
liga. De erbjuder färdiga paket som  
inkluderar 3, 4, 5 eller 7 nätters vistelse, 
inklusive spel på Lumines tre golfbanor, 
Lakes, Hills och Ruins Course. Vidare 
hjälper de även till att boka restaurang-
er, besök på nöjesparkerna, om du så  
önskar. Genom att boka via Lumine 
Travel erhåller du en proffsig och hög 
kundservice och teamet är stolta att 
skapa en upplevelse, allt efter dina  
önskemål. 

Sedan starten 2013 har Lumine  
Travel byggt upp goda relationer bland de  
lokala hotellen i regionen. Allt för att 
matcha besökarens behov av boende 
antingen du vill bo i Tarragona, La  
Pineda, Cambrils, Vila-Seca eller Salou. 

Lumine Travel samarbetar med flertalet 
av hotellen i regionen och erbjuder god 
tillgänglighet och attraktiva priser på ditt 
boende. 

Under din vistelse är teamet på  
Lumine Travel tillgängligt 24 timmar om 
dygnet, oavsett om det gäller  
transfers, bordsbokningar eller något 
att du behöver hjälp med, så finns det 
alltid någon till hands just för dig. 

Geertje Miedema, försäljningschef och 
ansvarig för Lumine Travel, har varit 
med sedan starten. Efter att ha arbetat 
på Lumine i över 6 år kan hon allt om 
kundens behov och har hjälpt Lumine 
att etablera sin reseverksamhet på ett 
mycket framgångsrikt sätt. 

I övrigt talar teamet totalt sju språk 
flytande, vilket gör att de kan erbjuda 
en servicegrad i världsklass till besök- 
are från hela Europa och ser till att inget 
lämnas åt slumpen, allt med fokus på 
att göra din semestergolfupplevelse, så 
minnesrik som möjligt. 

Du erhåller en proffsig 
kundservice och teamet är stolta 
att skapa en upplevelse, allt efter 

dina önskemål!

“

The Hills Course, hål 13

Geertje Miedema, försäljningschef 
på Lumine och Stefan Brikell, vice 
VD på GolfStar



safeboX
De flesta företagare är medvetna om hur viktigt det är att förvara

bokföringen på ett säkert ställe – men ändå hamnar den i flyttkartonger
i källaren, i papperskassar, i städskrubben, undanskuffad på vinden
eller i stora högar på skrivbordet. Mardrömmen är att avtal, kontrakt,

fakturor och andra viktiga dokument förstörs eller kommer bort!

SafeBox startades för över trettio år 
sedan av Leif Hellström, som hade 
insett att det fanns ett stort behov 
av trygg förvaring. Inledningsvis 

ägde han bara tre containrar som han hade 
köpt loss från ett rederi och dem använde 
han till möbelförvaring. Verksamheten växte 
snabbt och fler containrar införskaffades, 
eftersom många önskade ett extra förråd.

Men Leif tänkte inte nöja sig med att förvara 
möbler, utan erbjöd företag att hyra stora 
containrar på 30 kubikmeter att ställa in  
pallar med gods i. Många franchisetagare 
och säljare har nappat på idén. De har till-
gång till sin egen container större delen 
av dygnet och kan få hjälp av personalen 
på SafeBox med att ta emot och ställa in  
varorna om de inte själva kan vara på plats 
vid leveransen. 

Arkivlagret var nästa affärsidé – och den 
mest briljanta. Förråd att hyra fanns sedan
tidigare, men gigantiska arkivlager där total
ordning och reda härskar, det var det sämre 
med. SafeBox bestämde sig för att de skulle 
bli bäst i Sverige inom området. Arkitekter 
anlitades och mark köptes upp, allt an- 
passades efter de senaste reglerna. 

År 2010 stod nybygget klart och SafeBox
kunde presentera rikets modernaste arkiv-
lagring, där dokumenten förvaras torrt och
svalt i enorma hyllsystem, prydligt  
uppmärkta och noggrant registrerade. Här 
är helt brandsäkert och skyddat mot fukt 
och vattenskador. Lagret ligger ovan mark, 
har inloggning och skyddar kundernas  
viktigaste papper mot stöld och förstörelse. 
Att byggnaden är miljöklassad som Green 
Building är en logisk följd av att SafeBox 
värnar om miljön och vill se sitt koncept 
sträcka sig långt in i framtiden. 

- Vi har det första arkivet som klarar  
Riksarkivets stränga krav, berättar Leif stolt.
Många av Sveriges största myndigheter och 
organisationer förvarar sina dokument här 
men bland våra kunder finns även många 
små- och enmansföretag. Särskilt advokat-
byråer och redovisningsfirmor anlitar oss, 
eftersom vi ombesörjer allt från hämtning 
av dokument ute hos kunden till lagring,  
gallring och destruktion. Vi har så bra koll 
på pappren att vi lätt kan hitta en enskild 
pärm eller några efterfrågade dokument 
som kunden behöver hämta ut samma dag. 

SafeBox förvarar även sjukhusprover – de
små glasprover med vävnad som tas från
patienter inom sjukvården och som ska 
sparas i etthundra år. Byggnaden har en 
särskild avdelning med förstärkt golv, för 
att klara tyngden av de ungefär sex  
miljoner sjukhusprover som förvaras där!  
Landstinget har hårda krav på säkerheten
och kontinuiteten för att man ska få lagra
dessa prover. 

Idag är SafeBox ett framgångsrikt företag 
med toppmoderna lokaler, långt ifrån 
de ursprungliga containrarna. Det lilla  
företaget som startade för tre decennier 
sedan har inte många likheter med dagens, 
men nyfikenheten och framåtandan finns 
fortfarande kvar.

Leif tänkte inte
nöja sig med att förvara

möbler, utan erbjöd företag
att hyra stora containrar 

på 30 kubikmeter...

“
Många av 

Sveriges största myndigheter
och organisationer förvarar 

sina dokument här, 
men bland våra kunder 

finns även många små- och
enmansföretag....

“

UPPTÄCK VÅR PARTNER

safeboX
Läs mer om SafeBox på:
www.safebox.se
För mer information, kontakta:
Leif Hellström, VD på SafeBox
leif@safebox.se
08-590 87 870
Hitta hit:
Hästhagsvägen 10, 
Upplands Väsby

TExT: Mona ekelÖf, fanTasiskafferieT
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På www.safebox.se kan du se en kort film som visar hur arkiveringen fungerar och hur lagret är uppbyggt. 

Besöksadress: Hästhagsvägen 10, Upplands Väsby Telefon: 08-590 878 70

SafeBox lagrar dokument från Sveriges största företag och myndigheter, men även mängder av bokföring och 

avtal åt små företag. Vårt arkiv är det första i landet som uppfyller Riksarkivets högt ställda säkerhetskrav. 

Ni sparar utrymme genom att arkivera hos oss och är samtidigt garanterade en fullständigt säker förvaring 

som är otroligt enkel att administrera via internet. I vårt virtuella SafeBox Archive kan du se dina arkivboxar och 

pärmar samt beställa ut enskilda dokument för leverans på pdf inom två timmar. Hos oss är det ordning och 

reda! Var förvarar du dina viktigaste dokument?

Var förvarar du 
dina viktigaste dokument?

Sveriges första miljö- och GreenBuilding-klassade arkiv.
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en golfrUnDa MeD 
calle carlsson
- GENERAL MANAGER PÅ LUMINE

1. Calle, vart är du uppvuxen?
Jag är uppväxen i en liten ort som heter 
Kopparberg och ligger i Örebro län.

2. Vad fick dig att börja spela golf?
Det var mina föräldrar som var inbita golfare 
som fick mig att börja spela på vår lokala 
golfklubb, Stjernfors GK. Dom ville verkligen 
att jag skulle börja spela och dela den 
passion och kärlek till golfen som de kände. 

3. När började du spela?
När jag var liten, så fanns det alltid golf-
klubbor runt vårt hus. Och det var så jag 
började, i vår trädgård och så fort jag lärt 
mig spela med mina föräldrar, så fick jag ett 
eget golfset. 

4. När började du spela professionellt? 
Jag började spela professionellt 1994, 
när jag var 19 år. Min första tävling var på 
Örebro Golf & Country Club och jag sköt 
72 slag på första rundan och 73 på andra 
rundan, så jag var endast ett över par över 
två rundor. 

5. Vilken är den lägsta score över 18-hål, 
än så länge?
Min bästa runda någonsin är 9 slag under 
par. Det var på en tävling på ”Swedish Future 
Tour” som spelades på Eskilstuna GK. Det 
var en sån dag, då allt funkade och ingenting 
kunde gå fel. 

6. På vilken klubb, hade du ditt första 
tränaruppdrag?
Den första klubben som jag undervisade på 
var Askersunds GK, som är en fantastisk 
golfklubb och som ligger nära Vättern. Klub-
ben öppnade som en 9-hålsbana redan 1908 
och är idag en 18-hålsbana. Det var ett per-
fekt ställe att undervisa på och det låg endast 
1 timme från min hemort, så det var ett kan-
onställe. 

7. Vem är din golfidol? 
Min golfidol, är irländaren, Ian Woosnam. 
Jag tycker att han är en fantastisk golf- 
ambassadör och en av de ”BIG FIVE”, som 
under hela sin karriär varit en fantastisk  
golfare. Jag beundrar hans styrka och  
personlighet, som gjort att han tagit sig igen-
om alla hinder längs hans väg. 

8. Vilken är den bästa golfaren som du 
spelat med?
Den bästa spelaren som jag spelat med är 
Henrik Stenson. Vi spelade en runda till-
sammans på Kungsbacka Golfklubb, när 
Henrik och jag var juniorer. Och även fast 
vi då var unga, så hade han redan då en  
fantastisk golfsving och det var riktigt roligt 
att spela tillsammans med honom då. 

9. Vilket var ditt första jobb?
Jag har alltid varit driven och hade mitt 
första jobb redan när jag var 18 år. Jag job-
bade då som servitör på en lokal restaurang 
som hette Fanny´s och som låg i Koppar-
berg. Det var som sagt en liten lokal krog 
men jag gillade att träffa nya människor och 
kunde spara undan lite pengar.

10. När började du att arbeta på 
Lumine?
Jag började arbeta på Lumine i december 
2010, efter att ha jobbat 3,5 år på 
JW Marriott i Kairo. Jag kände då att det var 
rätt tid för nya utmaningar och dags att byta 
miljö.

TExT: sTefan brikell FOTO: lUMine beacH & golf coMMUniTY

GOLFRESAN #1 2018 • 66
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11. Vilket var ditt första arbete på 
Lumine?
Mitt första jobb var som General Manager 
och det är jag fortfarande. 

12. Vilket har varit det mest lyckade 
eventet på Lumine?
Det har varit ett par stycken olika events 
under den tiden som jag varit på Lumine 
men finalen av European Tour Q-School och 
Challenge Tour har stuckit ut lite extra.

13. Vilket är ditt favorit minne än så länge 
på Lumine? 
Ett av mina favoritminnen på Lumine, är när 
jag höll välkomsttalet under galamiddagen 
när Costa Dorada var värd för IGTM 
(International Golf Travel Market) 2013. 

14. Vilket är ditt favorithål på Lumine? 
Jag har svårt att välja ett enskilt hål,  
eftersom det finns så många fina på våra tre 
golfbanor. Men ska jag välja ett, så är det 
16:e hålet på Lakes och 8:e hålet på Hills 
Course. 

15. Vad är det bästa man kan göra i  
regionen förutom att spela golf på  
Lumine?
Det bästa man kan göra förutom att  
spela golf hos oss, är att besöka någon av 
de mysiga barerna eller restaurangerna i 
Salou, Cambrils, Vila Seca eller La Pineda.

16. Vad ska jag inte missa i samband med 
mitt besök på Lumine?
När du besöker oss på Lumine, så ska du 
självklart spela samtliga av våra tre golf-
banor, Lakes, Hills och Ruins Course, eft-
ersom layouten på dem är så olika. Du ska 
också göra ett besök på vår egen Beach 
Club, där du kan ta det lugnt och chilla 
ordentligt. Och när kvällen kommer, så ska 
du äta en god middag på någon av 
restaurangerna nära marinan i Cambrils. 

17. Vad betyder det för Lumine 
att vara värd för Europatourens 
Q-School?
Att få möjligheten att arrangera ett 
event såsom Q-School är mycket viktigt 
för oss, eftersom det är ett erkännade 
att våra banor, träningsområden, övriga 
facilliteter och att vår fina service håller 
när det gäller kvalité och det är något 
som vi värdesätter högt i vårt arbete. 

18. Hur ser framtiden ut om 10-år på 
Lumine?
I en perfekt värld och om allt faller på 
plats som vi vill, så finns det 2 000 
bostäder på vår resort, ett strandhotell 
samt ytterligare ett golfhotell vid klubb-
huset på Hills Course. Vi står då också 
som värd för åtminstone en tävling på 
Europatouren.  

FAKTA
Namn: Calle Carlsson
Yrke: General Manager på 
Lumine
Ålder: 43 år
Familj: Min son Casper som 
är 7 år
Handicap: 0

“Jag har alltidvarit drivenoch hade mittförsta jobb när jag var 18 år.” 



MINDRE SLITAGE
SNABBARE SPEL
Ellwee den nya generationens golffordon 
för snabbare spel och även en officiell PGA 
Sverige produkt.

Med en patenterad hjulupphängning och 
avancerad anti-spinn så minimeras slitaget 
på banan. 

Kontakta Range Servant
035-10 92 40    |    info@rangeservant.com

Från endast 872 sek/mån 

 


