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Jul

på
klubben

av to m a s h a gfeldt

Marschallerna är tända, glöggen rykande het.
Julkänslan och klubbkänslan stärks hos våra svenska
golfklubbar. Vi vill ha mer jul, mer tid på klubben.
Här är årets 50 bästa julbord!

björ n l in dberg/scanp ix

skåne
1 Araslöv Golf & Resort
– Jespers Mat & Vin

2 Båstad GK
– Mat & Möten

Hög mysfaktor och genuin värme i en
rofylld miljö i östra Skåne. Krögarparet
Nicoline och Jesper Sandqvist har funnit sitt koncept. Strax intill Araslövs två
golfbanor finns restauranglokalerna och
mötesplatsen som passar utmärkt för
julens smaker.
Period: 29 nov–2 dec.
Pris: Jullunch 395 kr, helger och kvällar
495 kr. Paket för 995 kr (boende, julbord
och frukostbuffé).
Info: araslovgolf.se

Hos en klassisk svensk golfklubb i ett
klubbhus från 1930-talet tar Mat & Möten
vara på möjligheten att skapa golf- och
julkänsla. Marschallerna står tända ute
på gården och inne i baren välkomnas
gästerna med hemgjort glüwein med
mandelpepparkaka och ädelostkräm. Inne
i matsalen står julbordet framdukat.
Period: Fredagar och lördagar 6–14 dec,
söndagsbruncher 8 och 15 dec.
Pris: 455 kr inkl kaffe och glüwein eller
alkoholfri glögg. Söndagsbrunch 255 kr.
Info: tel 0431-73124, matomoten.se

3

Elisefarm Golf Club

Herrgårdsmiljö med engelska förebilder
på den skånska landsbygden. Själva
golfbanan tillhör vårt lands bästa, det
charmiga boendet likaså, och självklart vill
Elisefarm också servera det bästa julbordet. Hemlagat och klassiskt i avkopplande
miljö i festsalen i gårdens högra flygel.
Period: 29 nov–22 dec.
Pris: 455 kr. Paket för 1 195 kr (glögg, julbord, fri tillgång till inomhusjacuzzi, bastu
och relax, logi och frukost).
Info: tel 0413-33070, elisefarm.se

4 Kullagårdens
Wärdshus – Mölle GK

Redan på infartsvägen ut på Kullahalvön
stärks aptiten. Naturen och miljön kring
Mölle och Kullabergs naturreservat blir
vi aldrig mätta på. Däremot lämnar vi
julbordet utan hungerkänslor. Den riktigt
lyckliga får också veta att golfbanan är
öppen dagen därpå.
Period: 29 nov–22 dec.
Pris: 495 kr. Julpaket för 895 kr (övernattning, julbord och frukost).
Info: tel 042-347420,
kullagardenswardshus.se
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Bohuslän
9
10

Fjällbacka Golfkrog
Skaftö Golfkrog

Bröderna Nordlund driver båda krogarna
och fixar gärna julstämningen åt dem som
vill till golfklubben även den här årstiden.
Egen inlagd sill, hemgjorda köttbullar
och ett dignande gottebord i Bohusläns
skönaste vintermiljö.
Period: 22 nov–22 dec, fre–sön.
Pris: 395 kr, 295 kr sön.
Info: tel 0523-23212, skaftokrog.se
(Skaftö), tel 0525-32183, fjallbackakrog.
se (Fjällbacka)
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En vit
jul som
värmer på
Ekerum.
50
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Ronneby Brunn

Här kan hela julen firas – på resortanlägg
ningen intill Ronneby GK:s golfbana.
Varför inte tillbringa självaste julafton på
Ronneby Brunn som ordnar underhållning,
julklappsutdelning och färd till julottan.
Framför allt står maten klar på borden.
Och klockan 3 önskar Musse Pigg och
hans vänner God jul på storbildsskärmen i
restaurangen.
Period: Under december serveras
ett traditionellt julbord under tre
söndagseftermiddagar.
Pris: 249 kr.
Info: tel 0457-75040, ronnebybrunn.se

28
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Varför inte
tillbringa
självaste
julafton på
Ronneby
Brunn?
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Ekerum Resort

På våren vallfärdar golfarna till Ekerum
för årets första golfweekend. Även
när underlaget lämpar sig bättre för
skidåkning finns goda skäl att åka hit.
Kvällen börjar med öländsk glögg i
champagnebaren och fortsätter vid den
sprakande brasan i den pyntade restaurangen. En skön julstämning som förstärks
när livebandet börjar spela.
Period: 28 nov–14 dec.
Julmarknad 7–8 dec.
Pris: 455 kr (med liveband fredag–
lördag), 395 kr övriga dagar, 145 kr jultallrik dagtid, möjligheter till boende.
Info: tel 0485-80040, ekerum.com
7

Hooks herrgård

Jullunch, traditionellt julbord i herr
gårdsmiljö, julbord med show, julbords
weekend med övernattning. På den
småländska herrgården vid sina två golfbanor är december en enda lång julfest.
Period: 29 nov–20 dec.
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Pris: 395 kr (dagtid), 495 kr (kvällstid
med dans), 550 kr (julbuffé med show),
295 kr (jullunch), 995 kr (övernattning,
julbord, dans, glögg, frukost).
Info: tel 0393-21716, hooksherrgard.se
8

Wiredaholm

Glögg vid brasan, granbarrsdoft och julmusik skapar julstämningen i den småländska skogen. Tillsammans med flera
lokala producenter ordnar Wiredaholms
golfanläggning ett julbord med allt från
20 sorters sill till rådjurspaté, grännakorv,
äppelchutney, ostkaka och dopp i grytan.
Period: Fre–sön 29 nov–15 dec. Övriga
dagar även för sällskap över 20 personer.
395 kr för vuxen, 195 kr för barn 7–13 år,
mindre barn gratis. Julpaket för 805 kr
(julbord, boende, frukostbuffé).
Info: tel 0390-31140, wiredaholm.se

Sotenäs

Med all rätt är medlemmarna i Sotenäs
stolta över sin miljö vid de bohuslänska
klipporna vid Västerhavet. Det finns
goda skäl att ta sig till golfklubben även i
december. Annika och Carl-Johan i restaurangen ordnarjulbord med det mesta från
kräftsill till korvbricka, lantpaté, Janssons,
rödkål och knäck.
Period: 6–8 dec, 14–15 dec.
Pris: 299 kr för medlemmar.
Info: tel 0523-52302, sotenasgolf.se

göteborg
12

Delsjö Golfkrog

”Stängt för säsongen” – nej, den trista
skylten behöver vi inte se på Delsjö
Golfklubb. Den sköna miljön och läget
strax utanför Göteborgs centrum p
 assar
utmärkt för såväl vinterluncher som
julfester med delikatesser såväl från havet
som från gården.
Pris: 495 kr (vid beställning för minst
30 personer), catering 265 kr (minst 20
personer).
Info: tel 031-402269, delsjogolfkrog.se
13 Sankt Jörgen
Park Resort

Supé i Garden Café (hotellet) med fyra
eller sex serverade julrätter eller julfest i
Green House (golfklubben)? Sankt Jörgen
Park satsar på julstämning som skapas av
trubadurer och glada gäster.
Period: Julsupé alla dagar från den 28
nov–22 dec, julfest tis–fre med start den
28 nov.
Pris: 575 kr för julfest, 625 kr (4 rätters
supé), 825 kr (6 rätters supé).
Info: tel 031-3484050, sanktjorgenpark.se
14

Vallda G&CC – Lyxells

Först fick golfbanan höga betyg, sedan
byggdes klubbhuset och en av Sveriges
bästa golfanläggningar blev komplett.
Hos Lyxells hålls julgrytorna varma och
förhoppningsvis är det spelbart ute på
golfbanan.
Period: 30 nov–20 dec.
Pris: Lunch för 425 kr, middag för 525 kr.
Info: tel 0300-404010, valldagolf.se

halland

stockholm

15 Haverdals GK
– Lindbergs krog

28

Jonas Lindberg minns tiden då han
tillsammans med sin far skapade en
stark julbordstradition på Halmstad GK.
En säsong serverades 2200 julbord. Nu
har Jonas återupptagit traditionen på
närliggande Haverdal. Pappas jultomtar
av marsipan i fönstren, massor av mat
på borden.
Period: 1 dec–14 dec.
Pris: 425 kr (fre–lör), 355 kr (sön).
Info: tel 035-53444, lindbergskrog.se
16

Haverdal
fixar
stämningen.

Halmstad Tönnersjö
Golfrestaurang
17

Hemlagat julbord med inslag av vilt är
konceptet. I den vackra lokalen, inrymd i
ett stenhus från 1917, är det lätt att känna
julstämning.
Period: Lördagarna 7, 14 och 21 dec.
Pris: 425 kr .
Info: tel 035-43116, tonnersjogolfbana.
com

30

gotland

Falköpings GK

När vi vill ha ”mer jul” gör vi först turen
till Falköping. Redan den 22 november
dukas det första jubordet upp. Den extra
hungriga väljer det stora julbordet.
Period: 22 nov–22 dec.
Pris: 325 kr (stora julbordet lör–sön), 160
kr (lilla julbordet vardagar).
Info: tel 0515-31325, falkopingsgk.com

Heda golfkrog
– Töreboda GK
20

En sprakande brasa i ett värmande
klubbhus vid en av vårt lands vackraste
golfbanemiljöer, belägen vid Månsarud
sjö. Personalen på Heda golfkrog lovar
familjär julstämning.
Period: 29 nov–15 dec.
Pris: 395 kr.
Info: tel 0506-71575, hedagolfkrog.se
21

Lundsbrunn Golfklubb

Golfrestaurangen håller öppet under hela
hösten – och redan den 15 november
serveras det första julbordet. Varför inte
kombinera med boende på Lundsbrunns
Kurort med julbord, spa och julkonsert?
Pris: 325 kr.
Info: tel 0511-57560, lundsbrunnsgk.com

östergötland

18 Gumbalde Gårdskrog
– Gumbalde GK

24 Klinga Golfrestaurang
– Norrköpings GK

Hemlagade rätter och gamla julklassiker
blandas med årets nyheter. För gotlänningen och julfirarna från fastlandet är
Gumbalde det skönaste alternativet.
Period: 6 dec–15 dec.
Pris: 375 kr (fre-lör), 235 kr (lilla söndags
julbordet), 195 kr (jultallrik för minst 15
personer).
Info: tel 0709-713701, gumbalde.se

Ute på landet, men nära staden och
E4:an, ligger Klinga. År 2011 gjordes ett
lyckat försök att erbjuda julbord. Året
därpå hade det goda ryktet satt fart och
över 800 personer smakade på golfrestaurangens hemlagade julrätter. Det lär bli
fullsatt 2013.
Period: 18 nov–15 dec (ons, fre–sön).
Pris: 299 kr.
Info: tel 011-158247, ngk.nu

västergötland
19

29

Körunda

I vintriga Körunda, ofta med skidspår på
golfbanan, tänjer man på gränserna och
erbjuder tre olika julbord: Spansk boqueria
(6–8/12), traditionellt svenskt (13–15/12)
och amerikanskt steakhouse (20–21/12).
Pris: 395 kr (dag) och 495 kr (kväll).
Julbordspaket för 1 295 kr (glögg & pepparkakor, julbord, boende, frukostbuffé).
Info: tel 08-52039030, korunda.se

Halmstad GK

… och traditionen lever vidare hos
KennethAndersson och hans personal på
Halmstad GK. Här finns två av vårt lands
bästa golfbanor och Tylösands miljö, här
serveras julens alla rätter, det blir en aptit
retande kombination.
Period: 30 nov–16 dec.
Pris: 395 kr , familjejulbord för 325 kr
söndagar.
Info: tel 035-32550, hgk.se

Arninge Golfkrog

Sillbord, laxbord, kallskuret, småvarmt,
ostar och desertbord. På golfkrogen hos
Arninge GK strax norr om Stockholm
finns erfarenheten och kunskapen att fixa
sköna fester.
Period: 4–18 dec.
Pris: 350 kr.
Info: tel 070-5642890, arningegolfkrog.se

Jul på Slottet
är något extra
22

Bjertorp Slott

Jul på Slottet – självklart är detta något
extra. Bjertorp i julskrud, stämningsfull
julmusik i salongerna, traditionella julbordsklassiker på faten, med slottsparken
och golfbanan strax utanför.
Period: Från den 30 nov.
Pris: 495 kr (vardag lunch och sön), 565 kr
(vardagskvällar), 580 kr (lördagskvällar).
Info: tel 0512-300500, bjertorpslott.se
23 Åsundsholm Golf
& Country Club

Att golfbanan utvecklades från 12 till 18
hål var årets nyhet. Att den charmiga herr
gården är idealisk för julfirande har gäster
vetat om under en längre tid. För trettonde gången serveras julbord på gården
vid sjön Åsunden.
Period: 29 nov–15 dec.
Pris: 425 kr.
Info: tel 0321-26670, asundsholm.se

25 Restaurang P2
– Linköpings GK

Nästan mitt i stan men ändå avskilt och
i en avkoplande oas. Peter och Per Oskar
ser till att mysfaktorn är hög även i dec.
Inga fasta sittningar. Fritt fram för grupper
att göra beställningar.
Period: 1 dec–22 dec.
Pris: 425 kr .
Info: tel 013-144205, p2g.se
26

Mauritzberg

Jägarsalen i Mauritzbergs slott vid Bråvikens strand är som hämtad ur en julsaga.
I många år har slottets julbord varit
populärt – det bästa är att Mauritzberg
numera också har en golfbana.
Period: 29 nov–22 dec.
Pris: 495 kr.
Info: tel 0125-50100, mauritzberg.se
27

Ombergs Golf

Utvecklingen fortsätter på en av Sveriges
bästa golfanläggningar. I år är det premiär
för julbord. Något talar för att den popu
lära restaurangen också kommer att fixa
julstämningen.
Period: 29 nov–22 dec (tors– sön).
Pris: 395 kr, julpaket 995 kr (julbord, övernattning, relax och frukost).
Info: 0144-12163, ombergsgolf.se

Salems Golfklubb

Klassiska delikatesser i kombination med
överraskande rätter från olika delar av
världen. Det är värt turen ut till sörmländska landsbygden strax söder om
Stockholm.
Period: Lör–sön, 23 nov–22 dec, övriga
dagar för större sällskap.
Pris: 395 kr.
Info: tel 08-55094514, salemsgk.se
31

Saltsjöbadens GK

Ut ur tunneln, en klassisk infart till
golfklubben, och snabbt ut till golfbanan
och naturreservatet. I nyrenoverad lokal
satsar krögarparet Ann Sofie & Mika på
ett klassiskt julbord.
Period: 6–15 dec.
Pris: 395 kr (vardagar), 450 kr (helger),
195 kr.
Info: tel 08-7175304, saltsjobaden.se
32 Sollentuna GK
– Nygrens krog

Efter två års uppehåll står klubbhuset åter
öppet för sina medlemmar och gäster
under årets sista månad. Jimmy Nygren
och hans personal fixar den avslappnade
stämningen.
Period: 29 nov–21 dec.
Pris: 425 kr.
Info: tel 08-7453631, sollentunagk.se
33

Viksjö GK

Nära huvudstadens större bostadsområden och företag – men i en skön miljö
och med ombonad och varm känsla.
Viksjö GK:s populära restaurang samlar
många gäster och stärker klubbkänslan.
För sjätte året i följd serveras julbordet
med flera av de 2500 medlemmarna på
plats.
Period: 29 nov–22 dec.
Pris: 465 kr.
Info: tel 08-58031350, viksjogk.se

DECEMBER 2013

/

G O L F D I G E S T. se

/

73

stockholm forts.
34

Wermdö G&CC – Le Golf

I en vacker lokal vid golfbana och skärgård
serveras ett av stockholmarnas mest
klassiska julbord. Efter 19 år på golfklubben har krögarna Fredrik och Stefan ett
koncept som fungerar. Dessutom juldisco
den 14 dec.
Period: Dec.
Pris: 495 kr.
Info: tel 08-57020873, wermdogolf.se

Stockholms
klassiska
julbord
serveras bäst
i skärgården.

örebro
40 Lannalodge
G olfresort

När en av vårt lands bästa golfanlägg
ningar fortsätter att utvecklas är det restaurangen som renoveras. Allt står klart
lagom till årets första julbord.
Period: 30 nov–15 dec.
Pris: 395 kr, 795 kr (julbord, del i dubbelrum och frukost).
Info: tel 019-164070, lannalodge.se

gästrikl. & hälsingl.
47

48

dalarna
41

Falun-Borlänge GK

Ovan där. Klassiskt julbord hos Wermdö G&CC.

södermanland
35

Vidbynäs Gård

36

Vid Vidbynäs två golfbanor finns gården
och slottsbyggnaden som dukar upp till
julfest. Att övernatta, för att dagen därpå
ta den korta turen tillbaka till Stockholm,
känns som ett klokt val.
Period: Ons–lör från den 6 dec.
Pris: 495 kr, 995 kr (boende, julbord,
frukost).
Info: tel 08-55490700, vidbynasgard.se

Kallfors

Ett klassiskt julbord förstärks med vilt och
grillat. Först sill, julskinka och Janssons
frestelse, sedan hjort- och vildsvinsprinskorvar från utegrillen. Julfest med musik
och bar i det sköna klubbhuset.
Period: 29 nov–22 dec.
Pris: 395 kr, julpaket för 895 kr (boende,
övernattning, frukost).
Info: tel 08-55170000, kallfors.com

jacob sjöman

I matriket Dalarna är traditionen stark och
julborden många. Även på golfklubbarna
är julen en högtid, inte minst på klassiska
Aspeboda. Julmarknad ordnas på klubben
söndagen den 24 november och veckan
därpå fixar familjen Friborg julbordet.
Period: 28 nov–22 dec (tor-sön).
Pris: 395 kr.
Info: tel 023-31241, aspebodagolf.com
42

37 Norslunda Gård
– Arlandastad Golf

Nej, här får vi allt annat än julskinka och
sillsallad. Influenserna kommer från USA,
Sydamerika och Norden. Barbecuejulbord
med heta grillar på den gamla gården
strax intill mästerskapsbanan.
Pris: 550 kr.
Info: tel 08-59036790, arlandastadgolf.se
38

Söderby Golf & Krog

På familjen
Ekströms gård
serveras traditionellt hemlagade
rätter men även
kalkon, vilt från
Kiplingeberg och
ett dessertbord
som får gästen att
trivas länge.
Period: 29 nov–
22 dec.
Pris: 445 kr.
Info: tel 0184301975, soderbygk.se
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Friiberghs Herrgård

Här frossas det i ett julbord fyllt med
havets alla läckerheter – hummer, krabba,
kräftor, musslor och lax. Även ett lite
mindre traditionellt julbord.
Period: Från den 22 nov.
Pris: 895 kr (mån–tors), 945 kr (fre–lör),
1 750–1 950 kr (julbord, välkomstkaffe
med julbak, övernattning och frukost).
Info: tel 08-6114141, friibergh.se

Gagnefs GK

43

Hagge GK

Gästerna hos Hagge kan förvänta sig ett
traditionellt svenskt julbord – även med
inslag från de de tyska Alperna då jul
rätter från Tyskland finns på borden.
Period: 30 nov–21 dec.
Pris: 350 kr.
Info: tel 0240-641012, haggegk.se
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Bryngfjorden

Det nya klubbhuset invigdes år 2011,
beläget intill Klarälven, och har blivit ett
gott skäl att göra den korta turen från
Karlstad.
Period: dec.
Pris: 395 kr.
Info: tel 0704-939526, bryngfjorden.com
45

Järvsöbaden.

jämtland & härjedalen
49 Gyllene Bocken
– Funäsdalsfjällens GK

Nu kör vi hellre snöskoter än golfbil. Sedan
vedeldad bastu och ett snabbt dopp i
Ljusnan. Framför allt frossar vi i julbordet
som startar vintersäsongen i fjällen.
Period: 6–7 dec och 23–25 dec.
Pris: 495 kr, 990 kr (julbord, boende,
frukost), 1 980 kr (julbord, snöskoter, två
nätters boende, frukost).

Dömle Herrgård

Vid vackra Dömleån ligger golfbanan
och strax intill bjuds vi in till herrgårdens
fantastiska kök. Här ordnas julmarknad
och julspelningar med bland andra Janne
Schaffer, och ett traditionellt julbord.
Period: 22 nov–20 dec, julmarknad
23–24 nov, julspelningar 13-14 dec.
Pris: 495 kr (julbord), 305 kr (julbords
lunch), 1 195 kr (julbord, övernattning,
frukost).
Info: tel 0552-41759, domle.se
46

Julbord med skaldjurstema på Friiberghs Herrgård.

Järvsöbaden

Vid golfbanan om sommaren, vid skidbacken om vintern. Alltid ett pensionat i
genuin miljö och med personlig charm hos
familjen Pehrson, numera fjärde generationen. Här firas julen av stamgäster som
återkommer år efter år.
Period: Julbord varje adventssöndag,
julpaket 23–27 dec.
Pris: 460 kr (dagtid), 500 kr (kvällstid).
Info: tel 0651-40400, jarvsobaden.se

I vacker natur vid Västerdalälven ligger Gagnefs golfbana. Krögarparet Lis
Holst och Krister Johansson fixar jul- och
klubbkänslan.
Period: 22 nov–7 dec (fre–lör).
Pris: 349 kr.
Info: tel 021-60080, gagnefsgk.com

värmland
uppland

Gävle GK

Tommy Flybring tar åter fram sin tomte
– men gör sin sista säsong på Gävles
golfrestaurang. I år lovas ett julbord med
extra känsla.
Period: Från första advent.
Pris: 345 kr (julbordskvällar), 275 kr
(familjejulbord söndagar), 225 kr (affärs
julbord vardagar).
Info: tel 026-103079, golfrestaurangen.se

Kils GK

På Kils populära golfrestaurang vid sjön
Fryken är Karin Sohl och hennes personal
redo att servera julbord.
Period: Från den 30 nov.
Pris: 395 kr .
Info: tel 0554-40740, kilsgolfrestaurang.se

norr- & västerbotten
50

Piteå Golfklubb

I mitten av oktober var det spelbart på
banan – sedan kunde snön falla. Restaurangen håller öppet året runt och vintern är
definitivt ingen lågsäsong. Julmarknad, julbord och skidtävling ordnas hos Piteå GK.
Period: 30 nov (julmarknad), 3 dec–
21 dec (julbord).
Pris: 395 kr (stora julbordet), 210 kr (lilla
julbordet).
Info: tel 0911-10909, piteagolf.se

