
Golfjournalisterna har utsett 
Frösåker G&CC till Årets Golfklubb 2020 
 
På väg till golfbanan kör du parallellt med den inbjudande linksbanan med nio 
böljande korthål. På väg till rangen syns den välutvecklade studion där flera av 
Sveriges unga landslagsspelare brukar träna. På väg till receptionen sneglar du in i 
den ofta välbesökta restaurangen, och på väg ut på banan möter du alltid någon ur 
personalen på Frösåker som ger dig ett speltips eller bara ett glatt hej. 
 
För är det något som kännetecknar Frösåker Golf & Country Club så är det just 
förmågan att alltid vara på väg. På väg mot något bättre, på väg mot något nytt. 
Som när man började använda återvunnet konstgräs för att torva bunkrarna på den 
omtyckta 18-hålsbanan. Ett miljövänligt projekt som skulle ta sex år men som går i 
mål redan 2020, tre år för tidigt. Eller som när det byggdes ett ridhus som också kan 
användas som utställningshall för upp till 600 personer. 
Klubbens pro driver ett, av fyra europeiska, nationellt center för ett av världens 
största golfmärken (Titleist) och trots att högteknologin står i centrum är givetvis 
medelhandikapparen välkommen att testa utrustning. Runt 90 procent av de spelare 
som besöker studion har över 15 i hcp. Inom kort kan de även dra nytta av att rangen 
får tak och infravärme. 
 
Med golfen som huvudnummer erbjuder man 18 hål som håller för tävlingar av 
högsta klass men där det ändå är lätt för alla att känna sig ganska bra på spelet. 
 
Och när man dessutom bygger klart ett hotell under året tycker Föreningen 
Golfjournalisterna att det 2020 är rätt att utse Frösåker G&CC till årets golfklubb, för 
även om man fortsatt är på väg någonstans känns det som att just i år har man 
kommit längst hittills. 
 
 
   
Fakta om föreningen Golfjournalisterna: 
Golfjournalisterna är en fristående organisation, obunden av förbund, myndigheter, media 
och kommersiella intressen.  
Föreningen har ett hundratal journalister, fotografer och andra som återkommande arbetar 
med golf i media som medlemmar, och arrangerar varje år en rad utbildningsträffar, deltar i 
omröstningen av Årets golfare samt utser Årets Golfklubb. 
2020 delas utmärkelsen ut för 42:a året i följd. Läs mer på www.golfjournalisterna.se 
 
För mer information: 
 
Frösåker G&CC: Stefan Hult, klubbchef, stefan.hult@frösakergolf.se 070-630 2322 
  
Golfjournalisterna: Lars-Åke Linander, ordförande,  larsake@linander.se, 070-982 6769 
 	


