
MAAILMANPERINTÖGOLFIA 

KORKEALLA RANNIKOLLA

Ruotsin Korkea rannikko tarjoaa haas-
tavat kentät maailmanperinnöksi luoki-
tellussa luonnossa sekä pohjoisen valon, 
jonka ansiosta pystyt kesä- ja heinä-
kuussa pelaamaan vuorokauden ympäri. 
Korkean rannikon golfkentät eivät sulje 
oviaan, kunhan on riittävän valoisaa, jo-
ten voit pelata 24 tuntia vuorokaudessa 
aina heinäkuun loppuun saakka. Jatka 
pelaamista niin kauan kuin haluat, myös 
kierrettyäsi 18 reiän kierroksen valmiiksi, 
kunnes tarvitset ruokaa tai unta.
 
Radat sijaitsevat meren läheisyydessä, ja 
suosittelemme venematkaa, jolloin pää-
set tutustumaan maailmanperintöön toi-
sesta suunnasta.
 
Kruunaa elämyksesi kiipämällä 250 met-
riä korkeaa pystysuoraa kallioseinämää 
Skulebergetillä. Via Ferrata -kiipeily-
keskuksessa voit valita eri vaikeusastei-
ta, mutta takuulla adrenaliini ryöppyää 
noustessasi Ruotsin korkeimman rannik-

kovuoren huipulle. Tai vaihtoehtoises-
ti pysyttele maan pinnalla ja nauti 

patikoinnista luonnonkauniissa 
kansallispuistossa. 

PETER FORSBERGIN 
VECKEFJÄRDENIN GOLFKENTTÄ
Links- ja nummikenttä, haastavat kum-
puilevat viheriöt, kaunis sijainti Vecke-
fjärdenin rannoilla. Rankingissa 41. 
Ruotsissa, 1. Norrlannissa.
Golfbanevägen 21
891 30   ÖRNSKÖLDSVIK
Puhelin: +46(0)660-29 63 00
S-posti: kontakt@veckefjarden.com
Internet: www.veckefjarden.com
Ajo-ohjeet: E4:ää pitkin 2 km etelään 
Örnsköldsvikistä. 
Kerhotalon GPS-sijainti:  
63.2886049 - 18.6782940

NORRFÄLLSVIKENIN GOLFKENTTÄ 
870 31   MJÄLLOM
Puhelin: +46(0)613-210 85
S-posti: norrfallsvikensgk@telia.com
Internet: www.norrfallsvikensgk.com
Kerhotalon GPS-sijainti:  
62.98202812250011 - 18.532177764648424 

Korkean rannikon alueella on lisäksi kol-
me hienoa kenttää:  
Puttoms Golfklubb www.puttom.se, 

Sollefteå GK www.sollefteagk.se,

Härnösands GK www.harnosandsgk.se 
–  kaikissa hienoja tarjouksia ja golfpa-
ketteja.

Golfia maailmanperinnössä
Voiko pelata 18 reikää hyvien ystävien seurassa ja samalla kokea Unescon luonnonperintöalueen lumoa?

Kyllä, se on mahdollista Korkealla rannikolla ja Merenkurkun saaristossa.

Koe ainutlaatuinen luonto, hyvät ruoat ja juomat – Tervetuloa meille!

YKSI MAAILMANPERINTÖ,

KAKSI MAATA –

KOLME MATKAKOHDETTA



Golfia maailmanperinnössä
GOLFIA UUMAJASSA
Uumajan lähistöllä on kolme korkea-
luokkaista 18 reiän kenttää. Uumaja oli 
Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 
2014, ja ”After Golf ” tarjoaa laajan vali-
koiman ravintoloita, runsaasti kulttuuria 
sekä monentasoista majoitusta ja hyviä 
golfpaketteja.

UMEÅ SÖRFORS GOLFKLUBB
Puistomainen 18 reiän kenttä sijaitsee 
kumpuilevassa maisemassa vanhalla pel-
tomaalla. Maaperä takaa rehevän kasvun. 
Kerho on viihtyisä ja hyvin hoidettu, 
ja se on saanut kunniamainintoja, mm. 
Vuoden kenttä Pohjoisessa ja Västerbot-
tenissa, ja muutama vuosi sitten Golf  
Digest nimesi kentän huippukenttien 
joukkoon.
Umeå Sörfors Golfklubb, 901 05 Umeå
Puhelin: +46 (0)90-304 75 
S-posti: kansli@sorforsgk.se 
Internet: sorforsgk.se

UMEÅ GOLFKLUBB
Ruotsalaista huippuluokkaa oleva kum-
puileva metsäkenttä, jonka katsotaan 
kuuluvan Norrlannin ehdottomasti kau-
neimpiin. Vaihteleva layout ja suuret vi-
heriöt tarjoavat kokonaiselämyksen jo-
kaiselle golfaajalle.
 
Rata on jaettu kolmeen 9-reikäiseen 
osaan, joita yhdistellään viikottain vaih-
tuvaksi 18 reiän radaksi (toimii ajanvara-
uksella) ja yhdeksi 9 reiän radaksi (pal-
lorännillä). Kerho kuuluu Norrlannin 
perinteikkäisimpiin. Kerholla on runsaat 
1800 jäsentä, ja kentällä pelaa noin 3100 

vierailijaa vuodessa. Kauden aikana pela-
taan yhteensä yli 25000 kierrosta.
Umeå Golfklubb
Enkan Ramborgs väg 10, 913 35 Holmsund
Puhelin: +46 (0)90-585 85 
S-posti: info@umgk.se  Internet: umgk.se

NORRMJÖLE GOLFKLUBB 
Ensiluokkainen 18 reiän rata, joka kier-
telee sopivan kumpuilevalla, kallioiden ja 
pienten lampien rikkomalla mäntykan-
kaalla. Kerhotalo sijaitsee korkealla, ym-
pärillään Kläppvikenin lampi. Ravinto-
lasta on näkymät useille radoille ja rei’ille. 
Salaojitetut hiekkamaat ja lämmitetyt 
viheriöt avaavat golfkauden jo varhain; 
normaaliviheriöillä pelataan jo touko-
kuun alussa. Golfkentän vieressä on ui-
maranta, vuokramökkejä ja kokoustiloja.
Norrmjöle Golfklubb
GPS sijainti: 63°39’35.6¨N 20°07’49.9¨E 
(tai 63.659885,20.130515) 
Puhelin: +46 (0)90-815 81 
Internet: norrmjole-golf.se

Västerbottenissa on tarjolla lisäksi 9 golf-
kenttää lyhyen matkan päässä!  

VAASAN GOLF
Vaasan Kråklundin golfkenttä sijaitsee 
seitsemän kilometrin päässä keskustasta 
ja lähellä Merenkurkun saaristoa. Ensim-
mäinen 18 reiän rata valmistui v. 1993, 
ja ruotsalainen arkkitehti Björn Eriksson 
on vastannut uusimmista muutoksista ja 
laajennuksesta, joiden myötä kenttä val-
mistui 27-reikäiseksi heinäkuussa 2006.
Tänä päivänä kenttä on miellyttävä 

puistokenttä, joka on riittävän haastava 
osaavallekin pelaajalle mutta antaa myös 
aloittelijalle mahdollisuuden nauttia pe-
lin sujumisesta, kunhan ei ota jokaista 
tarjolla olevaa riskiä. Kentän korkeuserot 
eivät ole kovin suuria, joten 27 väylästä 
selviää, vaikka peruskuntoharjoittelu oli-
si jäänyt hieman vähemmällekin.
 
Kentän hoidon taso on erittäin hyvä, jo-
ten Vaasassa pelataan aina hyvillä väylillä 
ja viheriöillä. Karheikkoja on runsaasti, 
mutta nekin ovat hoidettuja, joten pallo 
löytyy helposti. Poispääsy sitä vastoin 
vaatii pelitaitoa.
 
Alueella on suuri range, harjoitusbunk-
keri ja -viheriö. Toinen harjoitusviheriö 
löytyy kerhotalon edestä. Lisäksi kentällä 
on erillinen Par 3 -lähipelialue.
 
Kerhotalo on nykyaikainen ja tilava. 
A-oikeudet ja suuret katetut terassit. 
Caddiemaster ja Proshop kerhotalon ti-
loissa.
  
VAASAN GOLF 
Golfkentäntie 61, 653 70 Vaasa  
Caddiemaster
Puhelin: +358 (0)40 526 8666
S-posti: caddiemaster@vag.fi 
Internet: www.vaasangolf.fi

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com


