
   
 
Kungsbacka Golfklubb - Konferenspaket 
 

Passa på att njuta av omgivningarna och kombinera nytta med nöje. Avsluta dagen 
med en golfrunda, en promenad till havet eller varför inte ett bastubad. 

  
Vi hjälper gärna till med förslag på hur just ni kan gestalta ert besök på Hamra på 

bästa sätt. 
 

Vår konferenslokal, för max 30 personer är modernt inredd med den senaste 
konferensutrustningen och internetuppkoppling.  

I anslutning till lokalen finns ett fikarum och en balkong där man kan avnjuta kaffet 
och den fina utsikten över spektakulära hål 18.  
  

Konferenspaket ”halvdag” 
 
INNEHÅLL 

 Förmiddagskaffe med kaka  
 Dagens lunch 

 Frukt & isvatten 
 Konferenslokal med standardutrustning 

 
Hyra lokal 1 500:- exkl. moms 

Fika & lunch 150:-/pp exkl. moms 
 

  

Konferenspaket ”heldag” 

 
INNEHÅLL 
 Förmiddagskaffe med kaka  

 Dagens lunch 
 Frukt & isvatten 

 Konferenslokal med standardutrustning 
 

Hyra lokal 3 000:- exkl. moms 
Fika fm/em & lunch 185:- exkl. moms 
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Konferenspaket - aktiviteter 

En aktivitet ökar teamkänslan och blir något man pratar om. 

Konferens – Golf 
Njut av våra vackra omgivningar och spela lite golf i samband med konferensen.  

Välj den bana som passar konferensdeltagarna och ert schema. 
a 
Gamla Banan är vår "diamant" här på Kungsbacka Golfklubb. Spelar du 18-hålsbanan 

erbjuder vi dig en förstklassig upplevelse med en härlig bankaraktär där du får känna på 
allt från lummig skogs- och parkbana till vindpinad seaside.  
a 
Kostnad 500 kr per person. 
a 

Vi har även en 9-hålsbana, Nya Banan, om tiden är mer begränsad. En runda på vår  

9-hålsbana är tuffare och därmed roligare, än du tror. Du får chansen att öva på att ”spela 
med knoppen snarare än med kroppen” på denna fullängdsbana. Stora inbjudande greener 

och relativt korta par 4-hål kan vid en första anblick tyckas enkelt, men skogen, bergen 
och allt vatten gör din 9-hålsrunda till en klar utmaning. 
a 
Kostnad 200 kr per person. 
a 

Korthålsbanan som är tillgänglig för alla, alltid! Det finns inga krav på förkunskaper 

för att få spela på Korthålsbanan. Denna bana består av 9 korthål mellan 80-125 meter, 
och oavsett om du håller i din första klubba eller tränar febrilt inför en viktig tävling så 
passar Korthålsbanan för dig.  
a 
Kostnad 150 kr per person. 
a 

Lunchgolf - prova på golf 
Konfererar man vid golfbanan så kan man få chansen att pröva på, med hjälp av vår 
pro, passar både nybörjare som kunniga.  
a 
Kostnad 150 kr per person. 
a 

Övrigt 
Vi hjälper till att ordna en puttningstävling där alla kan delta. 
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Inspireras av föreläsare på konferensen 
Klubbens samarbetspartners föreläser gärna och ger din konferens det lilla extra och 

mer inspiration, motivation och affärsutveckling. En perfekt kombination för 

konferensen. 

 

Ingvar Bengtson är processledare med stor erfarenhet av att få 

organisationer att prestera optimalt, Med en blandning av humor och 

allvar skapar han alltid spännande och uppskattade möten.   

 

Tomas Enhager är en populär föreläsare. Tomas leder utvecklingen 

när det gäller att föra in personlig utveckling och värden i företag. Ofta 

handlar det för ledningen om att tydliggöra företagets själ och att 

kommunicera den tydligt.  

 

Marcus Håkansson arbetar som PGA-tränare och idrottschef hos 

oss på Kungsbacka Golfklubb. Marcus är meriterad inom 

landslagsverksam-heten men kanske mest känd som coachen som ledde 

vårt damlandslag till EM- och VM-guld under samma år. 

 

Åsa Norderhaug har arbetat med friskvård i många år och erbjuder 

smidighetsträning med rörlighetsövningar för att på så sätt kunna 

prestera och orka mer. 

 

Nellbeck GolfStore, en välsorterad shop, där man kan hitta de 

hetaste produkterna från de största varumärkena på golfmarknaden.  

 

 

Vi hjälper dig att skapa ett inspirerande möte med spännande aktivitet i en 

naturskön miljö.  

Välkommen till Kungsbacka Golfklubb! 
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