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Erbjuda medlemmar, greenfeegäster och företagsgäster

god tillgänglighet, hög kvalitet och bra service.

ETT TRIVSAMT BESÖK

Banarkitekter

Sune Linde är en av landets mest kända banarkitekter. Han har designat närmare 50 golfbanor. Förutom 
Arlandastad Golfs  Masters Bana och Elljusbana även andra välkända banor som Frösåker, Kallfors och 
Forsgården. Sune Linde gick ur tiden 2015. 

Peter Chamberlain, som förutom designen av Arlandastad Golfs Nya Bana, även designat bl.a. Delsjö, 
Öijared (Parkbanan), Trelleborg samt omfattande renoveringsarbeten av Falsterbo.

Christian Lundin  (re)Golf, medlem av bl.a EIGCA* och SGA**, har designat Masters Banans nya bunker-
layout. (re)Golf har arbetat med Volkswagen Golfarena (Halmstad), Dublin Mountain Golf Club (Irland), 
Hermitage Golf Club (Irland).
* European Institute of Golf Course Architect.  ** Swedish Greenkeepers Association.

Mycket har hänt alltsedan invigningen 
5-6 juni 1993 där Helen Alfredsson, 
Majorvinnare av Kraft Nabisco Champi-
onship och Anders Forsbrand, vinnare 
av sex tävlingar på PGA European Tour, 
invigde Masters Banan tillsammans 
med andra prominenta profiler. Utveck-
lingen har sedan dess målmedvetet 
och stadigt gått framåt.

Anders Forsbrand, 6-faldig europatourvinnare.

Idel prominenta invigningsgäster på plats.

Helen Alfredsson, 
Anders Forsbrand 
och Jörgen som 
gjorde klubbens 
allra första Hole-
In-One.

Ett historiskt ögonblick. Sonja och Barbro klippte bandet.

Vad vore en golfanläggning utan passionerade golfare? Äldre som 
yngre, kvinna som man, amatör som professionell, medlem som 

greenfeegäst, scratch som höghandikappare.

Det som förenar alla är passionen för golfspelet. Att komma till en 
anläggning som erbjuder god tillgänglighet, hög kvalité och bra 

service – som bjuder på ett trivsamt besök – det är en anläggning 
som bjuder in passionerade golfare och bjuder in till något extra.

Följ med på en resa genom ett kvarts sekel och upplev en saga 
som blev sann. En resa som visar hur en spännande vision leder 

till kloka tankar och som låter varsamma händer skapa en golfan-
läggning att bli ett med naturen.

Foto: Peter C
ordén.
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Att utvecklingen på Arlandastad Golf aldrig 
står stilla fick Jesper Parnevik att lyfta på 
ögonbrynen…

Jesper intervjuar John Daly under Scandinavian Masters 2007.

Foto: Peter C
ordén.

Foto: P C
ordén

År efter år har Arlandastad Golf erhållit olika erkännanden. 2014 utsågs 
Masters Banans hål 8 till ett av Sveriges bästa golfhål. Hål1 på Masters 
Banans har skapat många tankefällor och också utsetts till ett av Sveri-
ges bästa inledningshål. Därtill kan läggas utmärkelser som bl.a. Mest 
Positiv uppfattning om personalen och Banan med högst upplevd kvalitet 
(ISI Wissing AB).

“Masters Banan är omkring 5700 meter lång med tolv 
hål i anslutning till vattenhinder. Med rådande vind, tät 
ruff och smala fairways, behöver du använda fantasi och 
tänka placering istället för bara långt. Det finns få gol-
fare i världen som kan bemästra den här banan då den 
spelas som par 70. Det finns tillräckligt med utmaningar 
som hindrar dig från att bli uttråkad. Banan är tuff, men 
en medelgolfare kan njuta av rundan så länge som du kan 
hålla bollen i spel. Banan kan snabbt utnyttja svagheter i 
ditt spel. Exakta drivar kommer att underlätta ditt närspel 
och förmåga att chippa och putta kommer att rädda din 
score vid sneda utslag från tee. En sak till, det finns gott 
om vattenhinder så precission är nyckeln.”

Om du tycker om att spela seriös golf på en seriös golfba-
na, då är detta platsen för dig. Arlandastad Golf förtjänar 
rikligt det rykte och uppskattning den erhöll genom att 
stå värd för 2007 års Scandinavian Masters.

The Swedish Golf Experience – Peter Cordén & Gene Oberto

Bunkerrenovering – Maters Banan 2016

”Masters Banan är en sund golfbana som stått värd för 
Europatouren vid inte mindre än två tillfällen. Inför dessa 
tävlingar gjordes flertalet justeringar av banans utform-
ning. Med denna planen är målet att skapa en ännu bättre 
helhetsupplevelse där banan får en röd tråd genom sitt 
hela formspråk. Detta kommer att ske genom att göra en 
total bunkerenovering. I arbetet föreslås justering av pla-
ceringar av bunkrar men mest av allt kommer dess nya 
utformning att märkas. Det blir mindre antal bunkrar som 
i sin utformning är mindre i storlek dock så räknar vi att 
de är ännu mer strategiskt placerade och kommer att på-
verka spelet mycket mer. Sedan tillkommer den estetiska 
effekt som sker av det formspråk vi valt. Sanden blir vita-
re och kanterna lite skarpare.”

Christian Lundin, Golf Course Architect, (re)Golf

Mycket har hänt genom det kvarts sekel som 
gått sedan 1993. Masters Banan har renove-
rats från grunden till en riktig mästerskaps-
bana med råd från några av Sveriges bästa 
golfare som bidragit med erfarenheter från 
banor runt om i världen och naturligtvis även 
European Tours mångåriga erfarenheter. 
Grunden för den framtida utvecklingen byg-
ger Arlandastad Golf på sin Mastersplan. En 
levande masterplan.

…”Då jag för knappt tio år sedan i sam-
band med Skyways Open spelade Arlan-
dastad för första gången var min upp-
fattning att Sverige hade fått ytterligare 
en lagom intressant bana. När jag sedan 
för ett par år sedan hörde att Arlandas-
tad skulle stå som värd för Skandia 
PGA Open, ingående i European Chal-
lenge Tour, blev jag både överraskad och 
nyfiken. Sedan fick jag höra från både 
duktiga spelare och ansvariga för touren 
att banan hade genomgått omfattande 
förändringar och när Arlandastad Golf 
utnämndes till Skandinavien Masters 
bana bestämde jag mig genast att besöka 
banan en andra gång vilket jag gjorde i 
september.
Döm om min förvåning, den ordinära 
parkbana jag spelat för tio år sedan är 
idag en utmärkt spelplats för Europatour-
en. Det är sällan jag spelat en bana som 
kräver så många bra slag samtidigt som 
jag är tvungen att ta fram mina långa 
järn ovanligt ofta. Att konditionen på 
banan och kvalitén på anläggningen i 
övrigt håller samma höga klass kommer 
att ge deltagarna i årets Skandinavien 
Masters en oförglömlig upplevelse.”
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Peter Chamberlain om Nya Banan
“Den nya banan är tuff – men inte svår, kul – men inte 
enkel. En prövning av spelarens förmåga att testa sig 
själv i många situationer, både speltekniskt och taktiskt. 
Att helt enkelt skapa en spännande partner till Masters 
Banan. Det var så min bild av Arlandastad Golfs nya bana 
skulle bli.

Att alla kategorier av spelare skulle få chansen att välja 
mellan flera spellinjer. Att approachslagen till green 
skulle vara varierande och många intressanta hålplace-
ringar skapa nya utmaningar.

Att den spelare som vandrar från fairway – och undviker 
vattenhindren – alltid kommer att hitta bollen, men tack 
vare slänter och kullar, kommer spelförmågan att testas.

Att, trots den senare tidens materielutveckling, återgå 
till den tidlösa definitionen att golf är ”a game of con-
trol”.

Att forma greenområden på ett utmanande sätt med stor 
variation av olika slagmöjligheter medan greenytorna 
skulle vara så rättvisa som golfen nu kan vara!

Allt detta (plus lite till) bör framkalla en hel del intres-
santa golfupplevelser.

Till sist – ett gott råd. Planera din färd från tee till green 
och plocka inte av slentrian fram drivern på tee!

Den nya banan kommer att bli den utmaning som du gör 
den till!”

Peter Chamberlain

Arlandastad Golf ville det lilla 
extra! Tanken på en andra bana 
var född. Från tanke till hand-
ling. Nya Banan med linkska-
raktär invigdes augusti 2001, 
åtta år efter invigningen av 
Masters Banan, nu med Peter 
Chamberlain som banarkitekt.

”A Golf Course without Engaged Employees 
is just a golf course!”

Vad vore en golfanläggning utan 
människor som skapar verklighet av 
visionen, omvandlar kloka tankar till 
praktiskt handlande, som sätter spaden 
i jorden, som sår, dressar, vattnar och 
klipper, fångar upp kraften i naturen och 
vårdar anläggning med hänsyn till miljö-
mässiga aspekter år ut och år in oavsett 
väder och vind.

“Den Nya banan skapar känslan 
av att vara på en links, med dess 
barska och vindpinade intryck från 
kullar och svajande ruff som omgär-
dar och ramar in fairways. Med vind 
följer utmaningen att hålla bollen i 
spel mellan kullar och ruff.”

       The Swedish Golf Experience

Det finns en passion hos medarbetarna som bidragit 
till Arlandastad Golfs olika utmärkelser och alla positi-
va omdömen. Inte minst märks det i samband med alla 
tourarrangemang där engagemanget från klubbpersonal, 
banarbetare och alla ideellt arbetande klubbmedlemmar 
varit en förutsättning.

Målsättningen för Arlandastad Golfs greenkeepers som 
sköter om anläggningens 40 hål för medlemmar, green-
feegäster och företagsarrangemang är att alla ska få en 
upplevelse av så hög kvalitet, så ärlig och så rolig golf 
som möjligt. 

På Masters Banan vältas de grönskiftande greenerna för 
att skapa så ärlig rull som möjligt och bunkrarnas ljusa 
sand handkrattas med en välkomnande ros runt de skar-
pa kanterna.

Det omsorgsfulla arbetssättet gav eko i Svensk Golf 
9/2016: ”Höstskicket banan visade upp har få svenska 
motsvarigheter.”

Leif Wåhlin, banägare:

”Jag har investerat pengar i banan hela tiden. Vi har 
inget fantastiskt läge vid vatten men... jag har nog 
besökt och tittat på 100 banor, inte för att spela utan 
mest för att se kvaliteten. Och jag kan säga att vi är 
en av de bättre när det gäller skötseln. Vi har alltid 
haft bra kvalitet, och det har varit rent och snyggt, 
ordning och reda. För några år sedan var jag på Doral 
i USA. Den ligger precis vid flygplatsen, inringad av 
motorvägar. Man fick ducka när planen kom. Och så är 
det på många ställen i världen”, säger Leif och menar 
att flygtrafik - eller en trafikled - inte ska vara ett 
hinder för att ge en bra bana ett gott betyg.

”Det behövs bra medarbetare för ett företags fram-
gång och där är teamkänslan är A och O”, tillägger 
Leif.

Sam
tliga fotografier: Peter Cordén.

Hösten 1993, 7 september, öppnade Ar-
landastad Golf norra Europas enda elbe-
lysta bana med Sune Linde som banarki-
tekt. Därmed hade ett första steg tagits 
mot anläggningens totalt 40 hål.

Vissa av hålen från Nya Banan bildar tillsammans 
med några hål från övningsbanan anläggningens 
unika Elljusbana som har öppet när mörkret ta-
git över andra banor. Arlandastad Golf arrangerar 
vid ett par tillfällen för sina medlemmar att tävla 

i mörkret över banans 6 hål. Banan kan dessutom 
hyras av företag och andra organisationer som 
vill erbjuda sina anställda och kunder en annor-
lunda och spännande upplevelse.

Övningsbanan

Med sina 4 hål med längder mellan 100 och 150 
meter utgör den en utmärkt möjlighet att träna 
på spel med kortare klubbor, inspel och puttning. 
Samtliga hål erbjuder grästees och greener som 
klipps med samma omsorg som anläggningens 
övriga greener.
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Arlandastad Golf – Historien om Beslutsamhet

“Arlandastad Golf, värd för 2007 års Scandinavian Mas-
ter, är idealiskt belägen mellan städerna Stockholm och 
Uppsala strax norr om den livliga korridor där E4 och 
E18 möts.

Arlanda Internationella flygplats finns enbart några 
minuter bort och även om banan ligger i en sådan livlig 
atmosfär, tycktes det mig att så snart som jag körde in 
på klubben, smälte liv och rörelse bort och ersattes med 
omgivningen av kvalitetsgolf.

Det finns två mästerskapsbanor på Arlandastad Golf. 
Redan från dess början har golfklubben föresatt sig att 
hålla högsta standard.

Mästerskapsgolf har alltid varit ett mål, och designen på 
varje bana är ett bevis på detta.”

The Swedish Golf Experience – Peter Cordén & Gene Oberto

A fantastic Finnish

”Om det sista hålet på Arlandastad Golf saknar någon-
ting är det enbart kanske ett passande namn. Till ära för 
Ilonen A Fantastic Finnish skulle kunna passa perfekt 
ihop med både vinnare och som avslutningshål.”

Nick Dye, Eureopean Tour Radio

Peter Hanson i fokus
”Det var Hansons seger som drog ned dom absolut 
största bravoropen från de tusentals åskådare som tradi-
tionsenligt skapar SAS Masters till en av de mest välbe-
sökta tävlingarna på Europatouren.”

The European Tour Yearbook 2008

”Det lysande 12:e på Augusta National känt som Golden 
Bell. Den berömda ögreenen 17:e på Sawgrass. Frimärks-
greenen 8:e hålet på Royal Troon. Det är par treor som 
präntat in sig i historieböckerna, ofta omtalade som 
utmaningen på hela golfbanan.

Emellertid kan numera avslutningshålet på Arlandas-
tad Golf räknas dit. Ett 213 yards tämligen långt par tre 
omgivet av läktare med en green som olycksbådande 
sluttar ned mot ”En Syndens Dal” på vänster sida och 
fångar upp sneda slag. Lämnar spelaren ensam där nere 
med valet av slag för att ta sig upp till flaggan.”

The European Tour Yearbook 2008

/Jesper Parnevik

2007 var första året tävlingen spelades på Arlandastad Golf. Tävlingen blev en succé. 
Upplösningen blev dramtisk men till slut fick vi en nordisk segrare i Mikko Ilonen från 
Finland. Segerreslutatet skrevs till -6. Bäste svensk var Peter Hedblom som slutade på en 
delad andra plats.

Det var inte bara pinnen som stod 190 
meter från tee. Där stod också 10.000 
jublande åskådare. Den synen var unik 
och känslan magnifik.”

För andra året i rad avgjordes tävlingen på Arlandastad Golf. Tävlingen hade återigen fått 
en namnsponsor och bytte därför namn till SAS Masters. Äntligen fick vi se en svensk 
segrare igen. Peter Hanson tog ledningen redan på torsdagen och släppte sedan aldrig 
taget. Han fick sällskap av en annan svensk i ledarbollen, Pelle Edberg som kom mycket 
nära sin första Europatourseger. Årets vinnarscore skrevs till -9.

RESULTAT 2007

1. Mikko Ilonen, FIN -6
2. Peter Hedblom, SWE -4
2. Christian Cévaer, FRA -4
2. Nick Dougherty, ENG -4
2. J-B Gonnet, FRA -4
2. Martin Kaymer, GER -4
7. Paul Broadhurst, ENG -3
7. James Kingston, RSA -3
7. Corey Pavin, USA -3
10. Mattias Eliasson, SWE -2

RESULTAT 2008

1. Peter Hanson, SWE -9
2. Nick Dougherty, ENG -8
2. Pelle Edberg, SWE -8
4. Paul Broadhurst, ENG -7
4. Gary Orr, ENG  -7
4. Sam Walker, ENG -7
7. Søren Kjeldsen, DEN -6
8. Daniel Chopra, SWE -5
8. Jamie Donaldson, ENG -5
8. Oliver Fisher, ENG -5



– 10 – – 11 –

ARLANDASTAD

GOLF

ARLANDASTAD

GOLFArlandastad Golf i framkant

Arlandastad Golf har tidigt haft både vilja och kunnande att skriva golfhistoria. Att ha 
ambitionen att ligga i framkant ger resultat. Från träningsanläggning för hästar till mö-
tesplats för passionerade golfare och tävlingsarena för världsgolfare.

Den 27 juli 1998 skrevs golfhistoria. Både kvinnlig och manlig. Då genomfördes Skyways 
Open där två av Sveriges bästa damer, Catrin Nilsmark och Helen Alfredsson, mötte två 
av Sveriges bästa herrar, Jesper Parnevik och Joakim Haeggman i matchspel över 9 hål. 

Inga prischeckar utan allt överskott från biljettintäkter gick till svensk ungdomsgolf. Så 
det naturliga var att både dam- och herrlaget kompletterades med vardera två flick- res-
pektive pojkjuniorer. 

Innan en anläggning får Mastersstatus krävs 
att den visar att den är kvalificerad att få 
stå som värd för ett sådant toppeuropeiskt 
arrangemang. Vägen har gått via Challenge 
Tourtävlingar för att få stå för epitetet ”En 
riktig mästerskapsanläggning”.

Tourgolf i väntan på Masters

När SAS Masters spelades på Masters Banan i augusti 
2008 var det femte året i rad som European Tour besökte 
Arlandastad Golf.

I slutet på augusti 2004 genomfördes Skandia PGA Open. 
Segerresultatet skrevs till -10. Kalle Brink satte banrekor-
det 63 slag. Ett banrekord som stod sig till SAS Masters 
2008 då David Palm satte det nya med 62 slag. 

Året därpå, 2005, i slutet av augusti arrangerades på nytt 
Skandia PGA Open. Årets tävlingsvecka inom svensk golf 
enligt tidningen Golf Digest. -8 blev segerresultatet men 
det krävdes särspel innan en segrare kunde koras.

I mitten av september 2006 var det dags för First Qua-
lifying Stage Section A vilket var första gången som ett 
kval till European Tour spelades i Sverige. 28 spelare tog 
sig vidare till nästa steg, +8 och bättre blev kvalgränsen.

Det stora genombrottet för linksgolf i Skottland kom ge-
nom järnvägen. Då kunde golfaren kliva på tåget, lägga 
sin bag under sätet och sedan vänta in sin golfupplevel-
se. Utan järnvägen hade kanske inte golfen fått den stora 
spridning den har fått idag.

Under det kvarts sekel som passerat har Arlandastad Golf 
genomfört drygt 3 000  företagsarrangemang. Att det bli-
vit så många beror inte enbart på närheten till allt inom 
anläggningen. Från parkering, till omklädningsrum, till 
incheckning, till range, till tees, till restaurang.

Närheten till både nationella och internationella kom-
munikationer har bidragit till att företagsarrangemang-
en fått deltagare, inte bara från Stockholmsområdet och 
mellersta Sverige, utan även från övriga Sverige och från 
Europa. 

Arlandastad Golf har ett ypperligt läge för passionerade 
golfare. Hit kan golfaren flyga, bila eller bussa. Få golf–
anläggningar kan erbjuda en sådan tillgänglighet.

The Home of Företagsgolf

Arlandastad Golf kan stoltsera med att vara Home of Företagsgolf. Och det kan vara svårt 
att konkurrera om den benämningen. Redan vid invigningen av Masters Banan 1993 fanns 
ett stort antal företag med i kretsen kring Arlandastad Golf. Många som idag, 25 år senare, 
fortfarande ser Arlandastad Golf som sitt Home of Företagsgolf.

Närheten till internationella kommunikationer har också 
medfört att Arlandastad Golf har lyckats attrahera inter-
nationella spelare som Colin Montgomerie att komma till 
anläggningen och medverka i företagssammanhang.

John Cockin, Patrik Sjöland, Curt Källströmer och Leif Wåhlin.
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Fler och fler ser värdet av att vara medlem i 
en resursstark klubb där den enskilde med-
lemmen inte behöver ta några ekonomiska 
risker på samma sätt som i klubbar som själ-
va äger sina anläggningar.

Den övergripande målsättningen är att fort-
sätta bedriva verksamheten så att Arlan-
dastad Golf utifrån sin vision har en stark 
position när golfsverige går in i en ny fram-
gångsfas.

En faktor som starkt bidrar till Arlandastad 
Golfs starka position på golfmarknaden är 
att anläggningen ägs av ett resursstarkt pri-
vat bolag och att klubben genom ett lång-
siktigt nyttjanderättsavtal helt kan koncen-
trera sig på själva kärnverksamheten det vill 
säga golfandet och medlemsaktiviteterna.

Klubbens målsättning är att i samarbete med ägarbolaget skapa största möjliga medlems- 
nytta. Alla har olika behov och förutsättningar som individuella golfare. Möjligen kan ett 
generellt inslag i vad som kan definieras som medlemsnytta vara att så långt det är möj-
ligt tillgodose allas våra högst olika individuella ambitioner.

Golfaren i centrum

Kärnan i det som håller medlemmarna 
samman är passionen för golf och hur den 
kan förbättras och utvecklas både på det 
individuella planet och i hela verksam-
heten.

Klubben har under en följd av år syste-
matiskt och stort satsat på en omfattande 
juniorverksamhet för både tjejer och kil-
lar. Varje säsong är ideella ledare och PGA 
Pro tillsammans engagerade i denna för 
klubben betydelsefulla verksamhet. I för-
sta hand för att skapa en breddsatsning 
som i sin tur kan leda till en framgångsrik 
elitnivå.

Foto: Peter C
ordén.

 20-årsjubileum med gamla spelordningen

Vid 20-årsjubilet 2012 valde Arlandastad Golf att erbju-
da ”det lilla extra” för medlemmarna.

Masters Banan gjordes om till sin ursprungliga layout som 
Masters Banan och för en dag deltog 200 golfare med 
glada mungipor och soligt humör i en lagtävling trots att 
vädrets makter bjöd på regn & rusk. Ett gott betyg för den 
klubbkänsla Arlandastad Golf kontinuerligt strävar efter 
att fördjupa.

Ladies Golf Challenge

Ett oerhört framgångsrikt årligt arrangemang för amatör-
damer är Ladies Golf Challenge hosted by Arlandastad 
Golf. 

Under en dag i augusti besöker damer från klubbar runt 
om i Sverige Arlandastad Golf för att deltaga i en tvåman-
nalagtävling. 

Intresset har blivit så stort att Arlandastad Golf överväger 
att utöka tävlingen med en dag för att slippa tacka nej till 
alla som inte kan erbjudas plats i startfältet. 

Sedan starten av tävlingen 2010 har drygt 1 200 damer 
deltagit och fått uppleva en både spännande och trevlig 
tävlingsdag. 

Senast 2017 deltog 186 spelare och långtifrån alla kom 
från närområdet Mälardalen utan även från andra delar 
av Sverige.

Socialt ansvar

För Arlandastad Golf är det angeläget att ta ett socialt ansvar och det gör anläggningen genom att i en lagtävling skän-
ka överskottet till Epilepsifonden och i en damtävling, Rosa Pantern, skänka överskottet till Cancerfonden.

Förutom andra lagtävlingar, som La Fourchette Cup till vilken medlemmar från andra golfklubbar kan delta, erbjuds 
medlemmarna singeltävlingar med slagspel, slaggolf, poängbogey och matchspelet Glasblåsarens Cup.

Seriespel på regional och riksnivå

Golfen på Arlandastad Golf bjuder inte enbart yrkesspe-
lare att mäta sina krafter. Runt om i Uppland ser seriespe-
lare av alla ålderskriterier fram mot att få besöka Arlan-
dastad Golf. 

Golfklubben på Arlandastad Golf erbjuder sina medlem-
mar möjlighet att representera sin hemmaklubb i olika 
tävlingssammanhang. Seriespel för damer och herrar i 
alla tillgängliga klasser, junior- och elitspel på både regi-
onal, nationell och internationell nivå.

Foto: Peter C
ordén.
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GOLFSamlingsplats för profiler

Göran Zachrisson, golfjournalist, TV-kommentator och 
författare, 

Kjell Enhager, mental träning, ledarutveckling och mo-
tivation inom sportvärlden, bl a med Nick Faldo, Annika 
Sörenstam och svenska damlandslaget och näringslivet.

Helen Alfredsson, majorseger 1993 Kraft Nabisco Cham-
pionship och representerat Europa i Solheim Cup vid 8 
tillfällen.

Magnus Sunesson, 7 säsonger på europatouren med bla 
en 12:e plats i British Open 1991 på Royal Birkdale.

Johan Plate, mental coach åt ett tiotal professionella 
golfare och föreläsare inom näringslivet.

Lisa Häggkvist (fd Westman), fick priset som Årets Ledare 
i golfen 2010 och coach 2012 Lag EM för flickor med 
guld för Sverige.

Anette Norberg, curlingspelare med två OS-guld, tre VM-
guld och sju EM-guld.

Gästföreläsare från Sinclair’s Golf Training Center, Texas, 
John Sinclair och Geoff Mangum, Putting Coach and 
Theorist och författare till ”Optimal Putting” har varit på 
plats. 

Liksom David Leadbetter, en av världens ledande golf-
coacher med adepter som Nick Faldo,  Nick Price, Charles 
Howell III, Michelle Wie, Lydia Ko m fl.

Det är inte bara på själva golfbanorna som Arlandastad Golf väcker uppmärksamhet och 
skapar intresse för golfsporten. Föreläsare gästar anläggningen med jämna mellanrum 
och ger medlemmar och deras gäster en extra dimension i sitt medlemskap. 

Uppifrån och ner: Helen Alfredsson, Kjell Enhager, Lisa Hägg-
kvist, David Leadbetter, Göran Zachrisson och Geoff Mangum.

Foto: Peter C
ordén.

Våra 18 hålsbanor slingrar sig fram med inslag av skotsk 
naturkänsla och vår 9 hålsbana har Nordeuropas enda 
riktiga elbelysning för fantastiska golfkvällar och nätter. 
Känslan att kunna vara så nära storstaden men samtidigt 
kunna koppla bort den helt och ägna sig åt det som in-
tresserar en, den känslan kan vara svår att hitta.

Här på Arlandastad Golf har vi 
två av Stockholms och Upplands 
finaste banor som har öppet dag 
som natt. 

Därför satsar vi stora resurser på utveckling av banorna 
och dess kvalité, på anläggningens service och tillgäng-
lighet, allt för att Arlandastad Golf ska bli något utöver 
det vanliga. Vi har många företagskunder och greenfe-
egäster men även olika alternativ för medlemmar.

Tänk vad detaljer påverkar oss golfare, varje detalj avgör 

hur vi upplever en golfdag. För ett golfproffs är detaljer 
viktiga för yrkeskarriären. För oss som bara spelar för nöj-
es skull är detaljerna det som avgör om vi vill komma till-
baka för en spelrunda till vilket många av våra gäster gör.

Arlandastad Golf är långt mer än bara golf. Vi har möjlig-
heter att anordna konferenser. Varför inte göra ett besök 
i restaurangen, titta in i shopen, fräscha upp kunskaperna 
på golfskolan, slå några hinkar på rangen, förbättra fysi-
ken i gymet eller sätta sig i en varm bastu efter en dag 
ute på banan!

Skälen till ett besök på Arlandastad Golf är många. Vilket 
du än väljer så lovar vi dig en härlig upplevelse i en posi-
tiv och genuin miljö.

Leif Wåhlin och Per Karlsson

Tillsammans ser medarbetare och entreprenörer 
till att Arlandastad Golf är en anläggning där den 
passionerade golfaren får en kvalitativ upplevel-
se allt från parkeringen, incheckningen, uppvärm-
ningen, upp på tee, ut över slingrande fairways, 
förbi välkrattade bunkrar och upp på snabba och 
ärliga greener.

Innan eller efter, eller varför inte både och, en trivsam 
frukost på restaurangens  altan, en vällagad lunch, en 
smakfull middag eller ett besök i Nya Banans kiosk. 
För den totala upplevelsen ska märkas vart än golfaren 
vänder sig på Arlandastad Golf. Arlandastad Golf är och 
förblir ”en anläggning som erbjuder god tillgänglighet, 
hög kvalitet och bra service – ett trivsamt besök.

Till sist...

Frågan som vi alla säkert ställer oss är… hur är detta möjligt att åstadkomma? Sanningen är 
att utan en uthållig och långsiktig ägare som Leif Wåhlin hade Arlandastad Golf fortfarande 
haft epitetet en ”ordinär parkbana” och inte blivit omskriven som ”en utmärkt spelplats för 
Europatouren” och en bana ”for the average golfer appreciating keeping the ball in play”.

”

Och resan slutar inte här...

...vår vision lever vidare och skapar nya tankar inför nästa kvarts sekel. Det sägs att alla vägar bär till Rom. 
Men även alla vägar leder den passionerade golfaren till Arlandastad Golf!

Foto: Peter C
ordén.
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