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Plac. Plac.  
2014

Klubbnamn 

1 3 Gräppås GK
2 Ny Vadstena GK
3 9 Sölvesborgs GK
4 7 Kävlinge GK
5 11 Tomelilla GK
6 20 Båstad GK
7 16 Björnhults GK
8 18 Öijared GK
9 Ny Ölands GK
10 Ny Skepparslövs GK
11 Ny Bjäre GK
12 25 Mölle GK

Plac. Plac.  
2014

Klubbnamn 

1 4 Gräppås GK
2 Ny Bjäre GK
3 9 Björnhults GK
4 Ny Arvika GK
5 Ny Vadstena GK
6 14 Båstad GK
7 20 Ystad GK
8 8 Bro Hof Slott Golf Club
9 13 Karlskoga GK
10 6 Karlstads GK
11 7 Göteborgs GK
12 12 Bokskogens GK

Plac. Plac. 
2014

Klubbnamn 

1 Ny Kils GK
2 1 Båstad GK
3 Ny Vadstena GK
4 Ny Bryngfjordens GK
5 2 Hussborg GK
6 53 Karlskoga GK
7 7 Tomelilla GK
8 6 Ringenäs GK
9 4 PGA Swe. National

10 Ny Ölands GK
11 21 Kalmar GK
12 3 Linköpings GK

Plac. Plac. 
2014

Klubbnamn 

1 1 Båstad GK
2 Ny Vadstena GK
3 6 Björnhults GK
4 Ny Skepparslövs GK
5 3 Kalmar GK
6 Ny Torshälla GK
7 2 Linköpings GK
8 8 Täby GK
9 7 Ingelsta GK

10 10 Vasatorps GK
11 Ny Kristinehamns GK
12 35 Karlskoga GK

restauranG

Gräppås GK är en ideell golfförening mitt på Onsalahalvön med inte 
mindre än sex andra golfanläggningar i närområdet och alla belägna i 
Kungsbacka kommun.

Vi fick en pratstund tillsammans med Anna Johansson som fun-
nits med i klubben sedan 2002, först som instruktör fram till 2009 och 
sedan dess som klubbchef.

Gräppås styrelse och ledning har genom noggranna analyser av 
verksamheten och annorlunda lösningar av medlemskap och perso-
nalgemenskap under de senaste fem åren skapat ett koncept med 
ledmotivet ”En bättre dag!” för alla som kommer till klubben.

Konceptet består i flexibla medlemskap, stark sammanhållning hos 
all personal och en aktiv ledningsprofil där man tar tag i alla utmaning-
ar och löser dessa i en positiv anda. Klubben har lyckats med konst-
stycket att nettorekrytera 500 nya medlemmar under de senaste åren. 
Att rekryteringen har kunnat ske utan att det uppstått tillgänglighets-
problem måste tillskrivas den satsning som klubben har gjort på banan 
och personalen. All utveckling sker med ledordet ”ökad spelglädje”. På 
Gräppås arbetar såväl anställd personal som restaurang och tränare 
helt integrerat med målsättningen att vara trivselhöjare i mötena med 
medlemmar och gäster både på och utanför banan. Gräppås sätt att 
bemöta sina medlemmar och gäster avspeglar sig även positivt i klub-
bens ekonomi.

Sammanfattningsvis kan man säga: ”Kom till Gräppås om du vill 
uppleva En bättre dag!” 

Kils Golfklubb är en klassisk, lantlig golfanläggning drygt två mil norr 
om centrala Karlstad i Värmlands vackra landsbygd med utsikt över 
sjön Fryken. Klubben är präglad av stark sammanhållning, klubbkänsla 
och mycket frivilligarbete när så behövs. Här finns många eldsjälar och 
starka positiva värden i stillheten, naturen och den rena luften. Förutom 
golfspelarna kommer lunchgäster från Karlstad med omnejd för att få 
en stunds avkoppling i arbetsdagen.

Vad vore en bra fungerande klubb utan en matchande restaurang? 
Den finns och den är mycket uppskattad. Karin beskriver det så här: - 
När jag kommer ut på landet med hagarna och naturen på väg till job-
bet njuter jag varje dag. Med den inställningen till livet och långa dagar 
på arbetet och det faktum att Karin nu går in mot sin 12:e säsong som 
krögare på Kils Golfklubb, kan nog de flesta av oss förstå att det är 
något speciellt med Kils Golfrestaurang.

Restaurangen har glaspartier på tre sidor och en stor veranda åt tre 
väderstreck med utsikt över Fryken. Den ligger på den övre delen av 
sutteränghuset som utgör klubbhuset på Kils GK. Från köket ser Karin 
både 1:ans tee och 9:ans green, så hon har stenkoll på när hennes 
återkommande gäster kommer in för att sätta sig till bords. Till och 
med öppettiderna, 11.00–16.00 för den dagliga lunchbuffén är anpas-
sade till möjligheten att äta antingen före eller efter ronden.

Lunchmenyn består av soppa, sill, sallader, bröd, 2–3 varmrät-
ter och någon form av efterrätt varje dag. Som à la carte kan man få 
”snabba” rätter som paj, sallader, hamburgare eller pyttipanna. All mat 
lagas från grunden vilket innebär att Karin har full koll på råvarorna. 

Detta faktum borgar för den jämna och 
höga kvaliteten som Kils Golfrestaurang 
är känd för. 

Vi undrar om inte Karin Sohl är 
2010-talets ”Sola-i Karlstad”?

VägEn TIll ”En bäTTrE dAg!” lönAr SIg för gräppåS golfKlubb! årETS mEST uppSKATTAdE golfrESTAurAng 

Gräppås GK har tilldelats aGolfs utmärkelse som högst rankade golfklubb bland såväl 
medlemmar som gäster i kategorin Service och Bemötande. Golfbladet instämmer i 
hyllningskören tillsammans med de cirka 2 000 medlemmarna.

Golfbladet har haft nöjet att tala med Karin Sohl, ägare och den drivande kraften i 
familjeföretaget Kils Golfrestaurang, där hon och barnen tillsammans med anställd 
personal är verksamma.

Anna Johansson, klubbchef.

Karin Sohl, ägare.
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