
EN 

KROG
Banan har

18-HÅL
PAY´N
PLAY

Med dagens lunch 
och fullständiga 

rättigheter.

Med Norrlands 
bästa greener.

Där alla oavsett 
golfbakgrund är 

välkomna!
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Kort om 

ANLÄGGNINGEN
Vår anläggning 
består av en 

18-hålsbana samt 
korthålsbana. Vi 
har ett komplett 
övningsområde 

med drivingrange 
och putting 

green. Självklart 
erbjuder vi grönt 
kort-kurs och 

träningsmöjlighet 
med vår tränare.

Oavsett om ni 
spelar golf 

eller inte kan 
ni avnjuta god 
mat lagad från 

grunden på 
vår krog som 

varje dag under 
sommaren serverar 

lunch och á la 
carte.

Varmt välkomna 
till oss!

en stor 

FAMILJ

Grymma 

TÄVLINGAR

Vi som arbetar på anläggningen ser alla 
besökare som våra vänner och det speglar 

hela vår verksamhet.

Mycket mer än golf!             
Allt från färdiga paket till 
skräddarsydda lösningar. 
Låt oss hjälpa er vid ert 

nästa event.

Korthålsbanan är öppen 
för alla! Här erbjuds 

också Frisbeegolf för den 
som vill prova något nytt.

Pubkvällar och 
arrangemang med 

musik och dans in mot 
småtimmarna.

KICK

OFF

Pay´N Play 

9-hål

Norrlands

BÄS
TA

GREE
NER

från oss till er

Live 

MUSIK

Vi står som värd till större tävlingar, arrangerar sponsorgolf och 
erbjuder er som företag möjlighet till egna tävlingar och kundevent.

Mitt i Jämtland



Storsjöbygdens GK
Storsjöbygdens Golfklubb bildades 1987 och har idag cirka 850st medlemmar i alla åldrar. Vår hemmabana 

är en 18-håls Par 72 som designats av Sune Linde. Banan finns belägen utmed E45 två mil söder om 
Östersund i Ångsta. Sedan starten 1987 har klubben drivit banan för egen maskin men så 2008 togs ett 

beslut att bilda ett driftbolag som än idag har hand om drift och skötsel av hela anläggningen.

Driftbolaget ska inte bedriva någon idrottslig verksamhet utan det är något golfklubben skall ägna all kraft 
och tid åt att göra. Driftbolaget ska däremot arbeta för att ge klubben och besökarna de allra bästa av 

förutsättningar. Vi har de senaste säsongerna haft otroligt bra greener, kanske bäst i hela Norrland och 
detta tack vare det stöd medlemmar och framförallt sponsorer gett oss de senaste åren. 

Målsättningen är nu att fortsätta förädla banan och den generella upplevelsen för er som besökare och på 
så sätt ge er som medlem, sponsor och golfare den bästa golfbana Jämtland kan förmå att prestera. 

Som medlem och sponsor av SBGK bidrar ni inte bara till en bättre anläggning, ni möjliggör en satsning på 
vår framtid som är barn och ungdomar. SBGK är en inkluderande klubb där vi jobbar hårt för att försöka 

motverka alla typer av utanförskap inom idrotten.

Alla som vill, barn och vuxna och då menar vi ALLA, ska kunna ta del av vår anläggning och då ska inte 
tillgänglighet eller pengar vara den avgörande faktorn om man kan delta eller ej. Under de kommande 

åren har klubben valt att satsa på ökad tillgänglighet för barn/ungdomar samt personer med 
funktionsnedsättning. Satsningen består av att vi sänker kostnaden för nybörjarkurser, förstagångs-
medlemmar samt inköp av låneutrustning. Låneutrustningen möjliggör i sin tur att fler efter avslutad 

kurs kan fortsätta att spela golf hos oss trots avsaknad av egen utrustning. För personer med 
funktionsnedsättning fortsätter vi arbetet med att anpassa vår anläggning, utveckla speciellt ledarledda 

träningsgrupper samt fler prova-på-dagar.

Det är tack vare dig som medlem och sponsor vi kan fortsätta inkludera fler och det ska ni vara oerhört 
stolta över. Ert stöd och engagemang är ovärderligt för oss och för det är vi evigt tacksamma. 

Som medlem får du delta i träningar, utbildningar och andra arrangemang som klubben anordnar.        
Våra medlemsresor och spelkvällar är mycket uppskattade.

Som sponsor erbjuds ni flertalet olika upplägg såsom hålsponsor, egna tävlingar, företagsgolf med 
gästbrickor samt exponeringsmöjlighet vid strategiska platser. Som sponsor är ni inbjuden till vår 

sponsorgolf, ett enkelt och framförallt roligt sätt att träffa andra företagare och skapa nya samarbeten.

Välkommen till den inkluderande golfklubben



Korthålsbana och Frisbeegolf
pay´n playVi gillar när det händer saker, när vi får bjuda på 

det oväntade och skapa minnen för er och de 
runt omkring.

Vår anläggning är mer än bara golf, vi siktar in 
oss på att vara den mest allsidiga anläggningen i 

Jämtland.

Inget är omöjligt och allt går att fixa. För din 
personliga utveckling, ditt företag, dina vänner  

och familj finns vi där.

Kickoff, Svensexa, Möhippa, Kompisgäng?
En järn-åtta från golfandet ligger ett fantastiskt eventområde som heter Nöjesbruket. På vår anläggning 

finns en hel drös med utmaningar samt möjlighet till konferens och övernattning. 

Det erbjuds allehanda upplägg där ni som deltagare bland annat kan köra golfbil med ögonbindel, spela 
ko-fotboll eller skratta lös i en mångkamp. Eller varför inte bemästra hinderbanor på både låg och hög 

höjd samtidigt som några kompisar drar på sig skyddsmasken för att spela paintball. 

Här kan ni jobba med teambuilding som bjuder in till rörelse, tankenötter och skratt. 

Efter en lång dag kan det vara skönt att få slappna av med vedeldad bastu och balja för att sedan laga er 
middag tillsammans med någon av våra kockar eller kanske räcker det med att dekorera och grädda en 
riktig pizza i stenugn för första gången? Självklart finns möjligheten att bara slå sig ned och bli serverad.

Vill ni krydda kvällen lite extra, finns möjlighet till en smakresa i romens, ölens och den svenska snapsens 
värld. Kom ihåg att det är ni som är huvudpersonerna hos oss där vi formar eventet efter era önskemål.

Vår korthålsbana ligger i anslutning till 
klubbhuset och den är perfekt för dig 

som vill prova på golf. 

Banan är en Pay and Play-bana utan 
krav på förkunskaper och kanske är det 
här din golfkarriär börjar eller så har ni 
bara en rolig stund tillsammans med 

arbetskollegor och vänner.

För er som är vana golfare ger 
korthålsbanan en perfekt möjlighet att 
träna på järnklubborna och framför allt 

på in- och närspel.

Frisbeegolf är ett kul och 
annorlunda sätt att umgås med 

familjen eller kompisgänget. Som 
namnet antyder är spelet nära 
kopplat till vanlig golf men med 
den skillnaden att man istället 
för boll och klubba använder 

sig av en disc. Frisbeegolfbanan 
ligger i direkt anslutning till vår 

korthålsbana. 

Utrustning finns att hyra hos oss

Vad vill ni

hitta på?
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