Prangende er nok ikke det første ord, der falder i munden, når man svinger ind på Örestads
GK’s parkeringsplads. Landskabet er ﬂadt som en pandekage, og man kan se så langt som til
Lund.
Men allerede ved klubhuset stiger entusiasmen betragteligt. Banen har nemlig 27 huller fordelt
på tre sløjfer. Og derudover en pay’n’play bane på hele 18 huller.
Med de tre sløjfer er det altid muligt at komme til at spille golf. Også hvis man ikke har bestilt
tid.Klubben slår sig op på, at her skal der være plads til alle - uanset golfkundskaber. Så hvad
enten man er en lille familie eller en virksomhed, der skal rystes sammen, er her en oplagt
mulighed. Totale nybegyndere er nemlig også velkomne til at prøver kræfter med golfspillet på
par 3-banen.
Vi lægger ud på Gul Sløjfe. Den er efter sigende den letteste af de tre, og her er også rig
mulighed for at hive driveren frem. Skulle man slå en enkelt skævert er det ikke noget
problem. Roughen er nemlig klippet ganske kort, så man stort set altid kan ﬁnde sin bold.
Klubben har arbejdet meget med greens, og det har båret frugt: De er super gode og
lynhurtige.Efter at have buldret løs med driveren skal vi pludselig til at tænke, da vi begiver os
ud på Rød Sløjfe. Her stiger sværhedsgraden markant, og pludselig er der masser af vand i
spil.
Det gælder ikke mindst på det ﬂotte, men svære 17. hul, et langt par-5, der ender med en øgreen - hvis man altså har slag tilbage, når man når så langt. Blå Sløjfe er efter sigende endnu
sværere, men den må vi have til gode i denne omgang.
Men når man køber green fee til banen, gælder den til alle 27 huller. Så sæt endelig en hel dag
af.
Der skal nemlig også være tid til et besøg i restauranten. I Sverige er det ganske normalt, at
omkringliggende ﬁrmaer frekventerer den lokale golfklubs restaurant til frokost.
I Örestad GK giver det et helt andet liv, end vi er vant til i Danmark. Og man forstår
tilstrømningen. Maden er fremragende svensk husmandskost. Anrettet som buffet så sulten
skulle kunne stilles hos selv den største teenager i voksealderen. Oven i hatten er der frie
drikkevarer - vand og lemonade - og hele herligheden koster blot 89 svenske kroner.
Banen ligger lidt nord for Malmø. Der er ﬂere overnatningsmuligheder i området og planer om
at udbygge nabo-campingpladsen med hotelværelser.
Se mere på klubbens hjemmeside www.orestadsgk.com
Greenfee priser for CGC GC medlemmer:
hverdage

søn- & helligdage

Senior

250,- SEK

290,- SEK

Junior

100,- SEK

120,- SEK

Happy Mondays (alla helligdagsfrie mandage i 2013):
Senior

200,- SEK

Junior

100,- SEK

