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Spoštovane golfistke in golfisti,
Čeprav smo z mislimi že v prihodnji sezoni, je prav, da 
se ob zaključku letošnjega leta ozremo tudi nazaj. Letos 
mineva šest let, odkar sem si drznil svoj hobi spremeniti 
v posel. Revija Golfpresss izhaja od leta 2015. Prvi turnir 
je bil organiziran leta 2014 in od takrat do danes sem 
doživel vse mogoče in tudi precej podobno, kot je igra 
golfa. Bila so obdobja vrhunske forme in številne krize, 
a na koncu štejejo le dobri udarci. V tem obdobju je bilo 
uspešno izvedenih preko 130 turnirjev, številni golfski 
izleti in team buildingi, izdanih je bilo 11 številk revije 
Golfpresss. In kar je najpomembnejše, bila so številna 
doživetja in prigode ter nova poznanstva in spoznanja, ki 
me bogatijo in so navdih za prihodnje.
Še posebej je spodbudno, da število gostov na naših 
dogodkih iz leta v leto narašča, kljub drastičnemu upadu 
števila golfistov. Zato je naša zaveza in ključ do uspe-
ha dodana vrednost vsakega dogodka, ki slehernemu 
gostu daje občutek pozitivnih doživetij, še posebej na 
družabni ravni.
Zato posebej za vas z veseljem odkrivamo in pred-
stavljamo nove golfske destinacije in kreiramo nove 
dogodke, s katerimi želimo preseči vaša pričakovanja in 
pokazati, da golf ni le igra, ampak je način življenja.   
Ob tem bi se rad zahvalil vsem partnerjem, ki že leta 
podpirajo naše dobre zgodbe in omogočajo, da so naši 
dogodki na visokem nivoju, in predvsem Vam, cenjeni 
gostje, ki ste prepoznali dodano vrednost naših do-
godkov in z vašo prisotnostjo soustvarjate neprecenl-
jiva doživetja, ki se jih bomo s ponosom in nasmehom 
spominjali še mnoga leta.
In če komu spomin opeša, je tu vaš GOLFPRESSS.

Dobro igro …
Mitja Klančišar
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Akter in karakter. 
Z aromo crnega trnja, a nikakor trmastega okusa. 

S poudarki belega cvetja, a nikakor nedolzen. 

V akcijo se podaja še z akacijo. 

Zaokrozen, a izven pravil. 

Avtor fotografije: 

Yeremie Pierre Noir, 
zmagovalec natečaja 
Trilogija, fotografski 
izziv penine MEDOT 

in VIST v sodelovanju 
z Oddelkom za 

fotografijo VIST – 
Visoke šole za storitve.

ˇ 

ˇ 

ˇ 

medot-wines.com
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Ob odprtju so, kot se za novo klet 
spodobi, predstavili nova vina. 
Premierno so postregli dve izjemni 
novosti na področju penin – Medot 
Blanc de Blancs, ki je pridelana izkl-
jučno iz belih sort in v sebi združuje 
vso lepoto, mineralnost in bogastvo 
chardonnaya in rebule, in Medot 
Millésime 2011, ki ga stekleničijo le 
ob najboljših trgatvah in uporabijo 
grozdje le ene trgatve, zato je vsak 
letnik penine Millésime po svoje 
drugačen in edinstven. Kot vrhunec 
odprtja nove kleti pa so pred-
stavili novo vino v čast Zvonimirju 
Simčiču, očetu rebule in začetniku 
Medota, ki so jo poimenovali Rebu-
la Journey. 

 
”Vino Rebula Journey je celovita 
zgodba življenjske poti Zvonimirja 
Simčiča, na kateri je izkušnje prido-
bil po vsem svetu, znanje prinesel 
domov ter ga prelil v svoje delo v 
njegovih ljubih Brdih. Trideset let 
je uspešno vodil največjo vinsko 
klet v Sloveniji, z jasno vizijo pa je 
postavil temelje za razvoj in razcvet 

Brd, ki so danes prepoznavna po 
vsem svetu,” je ob predstavitvi 
nove etikete in vina povedal Simon 
Simčič, Zvonimirjev vnuk, prav to 
zgodbo pa upodablja tudi ilustracija 
na novi etiketi.

 
Foto: Simon Simčič predstavlja novo vino 
Rebula Journey posvečeno svojemu 

”nonotu” 

Novo klet krasi razstava avtorskih 
fotografij, ki so jih na temo prikaza 
penin ustvarili nadarjeni fotografi 
v okviru fotografskega natečaja 
v sodelovanju z Visoko šolo za 
storitve VIST pod mentorstvom 
priznanega fotografa Primoža 
Lukežiča. Žirija, katere predsednik 
je bil komunikacijski mojster Aljoša 
Bagola, je pregledala osem trilogij, 
ki so prav somelijersko pripovedo-
vale zgodbo o peninah na vizualen 
način, najbolj pa jih je prepričal 
Yeremie Pierre Noir. 

 
Ob obisku Medota gotovo ne bo 
manjkalo vrhunskih okusov, estet-
skih užitkov in navdiha. 

Dobrodošli: Domačija Medot, Trg 
25. maja 8a, 5212 Dobrovo v Brdih, 
Telefon: 05 93 36 160 
e-pošta: info@medot-wines.com, 
www.medot-wines.com 
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Domačija Medot s prenovljeno kletjo 
piše novo zgodbo 

V Brdih odslej še ena vrhunska destinacija za nepozabna druženja tako 
za poslovne kot osebne priložnosti.

Prenovljena klet Medot ponuja 
edinstven prostor za degustacije 
s čudovitimi razgledi na vse strani 
vinorodne briške pokrajine, ki jo 
obroblja že prva vrsta žlahtne re-
bule, saj je celoten prostor umeščen 
na vrhu Medotovega najstarejšega 
vinograda. Obiskovalcem bodo 
tukaj ekskluzivno nudili tudi prav 
posebne, za vina Medot razvite 
prigrizke priznanega kuharskega 
mojstra Grediča Davida Bucika. 
 
Poletni večer otvoritve nove kleti 
Medot na stičišču umetnosti in 
izbranih okusov pa je spremlja-
lo predvsem vodilo, da je bistvo 
življenja potovanje. Dogodka so se 
udeležili gostje iz gospodarstva, 
diplomacije, akademske in enološke 
stroke ter najboljših vinarjev z obeh 
strani meje, med njimi tudi ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no dr. Aleksandra Pivec. 

 
Foto: Simon in Igor Simčič z ministrico za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Alek-
sandro Pivec
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WINE & DINE
Golf tour 2019

Wine & Dine golf turneja  v letu 2019 več 
kot uspešno prodira v tujino. Že tradicional-
ni začetek na italijanski strani Goriških Brd v 
mesecu marcu z vinarjem Medotom v Cas-
tello Di Spessa smo v aprilu in maju nadal-
jevali v Arboretumu v družbi vinarja Severja 
s Hrvaške in vinarja Zajca z Dolenjske. V 
poletnih mesecih smo tradicionalno nadal-
jevali v Trbižu na golf igrišču Senza Con-
fini, kjer nas je razvajal Ilija Pejič, najboljši 
chef med golfisti, ali pa najboljši golfist med 
chefi, v družbi vinarjev Stojana Ščurka, 
izbranih vinih Hiše Koželj in še enkrat ob 
peninah Medot. 
V začetku oktobra smo se preselili v Istro, 
odigrali turnir na odličnem golf igrišču Adri-
atic, za pogostitev in zaključek pa je poskr-
bel naš partner tega turnirja Monte Rosso 
na svojem posestvu na Crvenem vrhu, ki je 
le streljaj oddaljeno od igrišča. Vsak Wine 
& Dine turnir piše svojo zgodbo, tako kot 
jo pišejo naši partnerji vinarji s svojimi vini. 

Reportaža:
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In ravno ta turnir z Monte Rosso v 
Savudriji je bil res nekaj posebnega. 
Malokrat se vse ujame do popolnos-
ti, in tokrat se je vse in v vseh pogl-
edih. Prijetne poletne temperature, 
odlično igrišče, številčna udeležba, 
70 igralk in igralcev ter povabljeni 
gostje, enkraten ambient na posest-
vu, vrhunska kulinarika, za katero so 
poskrbeli kuharski mojstri cateringa 
Villa Sonja iz Izole, Fonda s piran-
skim brancinom, Bakala della Mama 
in seveda odlična vina in penina 
ter večkrat nagrajeno olivno olje 
Monte Rosso, so prispevali svoje in 

zaznamovali ta dogodek kot celoto 
v presežkih, kjer golf & kulinarika 
dobita nove razsežnosti. 

Ob vseh dobrotah in izjemnem 
sproščenem vzdušju pa tudi rezul-
tati turnirja niso izostali.
Zmagovalec turnirja v bruto kat-
egoriji je bil domači igralec iz 
Rovinja Vinko Peršič z 28 bruto 
točkami. Med damami je slavila 
Marta Gaspari s 24 bruto točkami. 
Zmagovalci v neto kategorijah so 
bili: Nikola Rajkovič pred Vladom 
Lužnikom v skupini A, Samo Son-

nenwald pred Tonijem Jankom v 
skupini B, in Vesna Pavlič Pivk pred 
kolegico Vojko Martinčič v skupini C. 
Sproščeno vzdušje in zabava ob 
kozarčku vin Monte Rosso se je v 
veliko veselje številnih udeležencev 
tokrat nadaljevala še pozno v noč.

FOTO: Gorazd Šinik
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jo in doživetje poskrbel Chef Ilija, 
ki je že v uvodnem večeru pred 
samim turnirjem, kot gostujoči Chef 
pripravil vrhunski italijanski 6 hodni 
meni z vključenimi prestižnimi vini 
italijanskih partnerjev dogodka, 
ki so posebej za to prispeli na 
Madžarsko. 

Partnerji dogodka so bili vinarji 
Buzzinelli in Roncus iz pokrajine 
Friuli – Venezia in Hic et Nunc iz 
Piemonta. 
Ob tem gala večeru so bili sko-
raj vsi vsega hudega ali dobrega 
vajeni golfisti in povabljeni gostje 
brez besed in z bučnim aplavzom 
pozdravili avtorja kulinaričnega 
večerja Chefa Ilijo in vinarje, ki so 
zmagali brez konkurence že prvi 
dan oz. večer.
Čeprav je bilo tudi naslednji dan 
največ govora o kulinariki, pa je pok 
ob 11.00 označil začetek turnirja in 
predstavo na zelenicah. Več, kot 
idealno vreme in vrhunsko igrišče je 
v trenutku preusmerilo koncentracijo 
igralk in igralcev na igro in lov za 
pari, brdiji, ipd. dosežki. V tem sta 
bila najboljša Mojca in Savo Frat-
nik, ki sta uspela odigrati 38 bruto 
točk in z rezultatom – 2 zanesljivo 
zmagala v kategoriji bruto. Medtem, 

Event v sklopu serije Wine & Golf  
Tour 2019, ki je potekal od petka 
18. oktobra do nedelje 20. oktobra 
v Zala Springs-u na Madžarskem 
pa je bil zagotovo pika na i, vseh 
dosedanjih Wine & Dine turnirjev v 
petih letih.

Dogodek je bil razprodan v treh 
dneh. Udeležilo se ga je 80 
udeležencev iz petih držav, ki so se 
preizkusili v igri na trenutno najbol-
jšem igrišču v Evropi. (po besedah 
samih udeležncev) in bili deležni 
izjemnega gostoljubja osebja in 
komforta, ki ga nudi Zala Springs 
Golf Resort. Kljub vsej perfekciji 
igrišča, pa je za nepozabno izkušn-

TOP GOLF & GOURMET  DOGODEK NA MADŽARSKEM
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ko so bili rezultati v kategoriji neto 
precej bolj izenačeni, pa so bili v 
ospredju igralci z višjimi HCP ji, tako 
sta bila zmagovalca v kategoriji neto 
Alenka Peterc Remec in  Dušan 
Lozinšek pred Edito Krč in Mar-
janom Marinškom.
Po turnirju so za pogostitev poskr-
beli madžarski Chefi, pripravljena je 
bila tudi degustacija vin, po razgla-

Ne prezrite zaključnega 
turnirja, ki bo 16. novembra v 
Golf & Wine resortu Castello 
Di Spessa. 

sitvi rezultatov in podelitvi nagrad 
pa je za dobro razpoloženje in ples 
poskrbel DJ in zabava se je v prijet-
nem družabnem vzdušju nadaljevala 
pozno v noč.
Ob takšnem odzivu in predvsem 
zadovoljstvu gostov, nadaljujemo z 

Wine & Dine serijo tudi v letu 2020.
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Vse izdelke pos-
estva je mog-
oče spoznati, 
okusiti in kupiti 
tudi v trgovini 
na posestvu, 
kjer je pozna-
valec Monte 
Rossa vedno na voljo za pomoč in 
svetovanje. 
Njihovo poslanstvo je pričarati 
pristno doživetje istrske pokra-
jine in njenih kulinaričnih dobrot 
na edinstvenem posestvu Monte 
Rosso, ki že postaja eno izmed pre-
poznavnejših imen med poznavalci 
dobrih vin, izvrstnega oljčnega olja 
ter prečudovite narave. 

Na istrskem posestvu Monte Rosso 
pridelujejo lastna, vrhunska 100% 
ekstra deviška oljčna olja. O njihovi 
kakovosti priča tudi vrsta nagrad 
in zlatih medalj iz mednarodnih 
tekmovanj. Na voljo so vam različne 
sorte, ki zadovoljijo še tako pose-
bne gurmanske želje.
Poleg vrhunskih olj lahko izbirate 
tudi med njihovimi lastnimi suhi-
mi vini in uživate v penečem se 

vinu Monteclassico, narejenem po 
klasični metodi, sadni, nežni in min-
eralni Malvaziji ali rubinasto rdečim 
Nerone iz trte Montepulciano 
d’Abruzzo, ki vas očara z bogato 
sadno aromo.
 Za prihajajoče praznične dni so za 
vas pripravili zanimiv darilni pro-
gram.
Kontaktirajte jih in z veseljem vam 
bodo pomagali najti za vas najbolj 
primerna darila tako za poslovne 
partnerje, kot tudi za vaše osebne 
prijatelje.
Uporabniki Diners kartice prejmejo 
posebne ugodnosti.
Za več informacij nas kontaktirajte:
Monterosso d.o.o. 
Poljska pot 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386 41 303 701 
E-mail: prodaja@monterosso.si
Vabljeni!

Zgodba Monte Rosso se je pričela 
leta 2009 na starem in opuščen-
em posestvu v hrvaški Istri, v vasi 
Crveni Vrh nedaleč od Savudrije, po 
kateri nosi tudi svoje ime. Nekdaj 
zapuščena in zaraščena pokrajina 
je danes docela neprepoznavna, saj 
se na skoraj sedemdesetih hek-
tarih posestva razprostirajo urejeni 
vinogradi malvazije in montepulci-
ana, prostrani nasadi različnih vrst 
oljk ter češenj, figovci in mandljevci.
 

Danes so vrata posestva odprta 
vsem obiskovalcem, željnim spros-
titve v idilični istrski pokrajini ob 
kozarcu izbranega vina in koščku 
svežega kruha, namočenega v 
izvrstno ekstra deviško oljčno olje. 
Sezonsko pa se lahko pridružite tudi 
organiziranemu obiranju češenj in 
fig.
Med trtami in oljkami se skrivajo trije 
očarljivi kotički za sprostitev ob izb-
rani družbi, s prečudovitimi razgledi 
na idilično istrsko pokrajino. 
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Golf igrišče Arboretum - Slovenija 

Serije turnirjev Jack´s Calling Golf Cup se je tudi v letu 
2019 udeležilo rekordno število udeležencev, ki so 
se potegovali za prestižne praktične nagrade, pred-
vsem pa uživali v izbrani kulinariki, odličnih viskijih iz 
Jackovega premium segmenta in pestrem družabnem 
dogajanju, ki presega standardne okvire tovrstnih golf 
dogodkov pri nas. Letošnja serija turnirjev je obsegala 
4 turnirje v rednem delu, katerih se je skupno udeležilo 
preko 300 igralk in igralcev, ter zaključni turnir, ki je bil 
odigran 12. oktobra, kjer se je za skupno zmagovalko in 
zmagovalca potegovala 70 igralcev. Kljub izredni smoli 
z vremenom v maju in juniju, ko smo morali kar trikrat 
odpovedati oz. prestaviti termine, so bili od julija naprej 
uspešno izpeljani vsi načrtovani turnirji.
Med damami si je skupno prvo mesto s tremi zmagami 
v rednem delu turnirjev v bruto kategoriji predhodno 
zagotovila Helena Hojnik, ki na zaključnem turnirju 
glede na že zbrane točke ni imela resne konkurence. 
Medtem je bilo pri gospodih v igri več igralcev za skup-
no prvo mesto in zato je bil finalni nastop še posebej 
zanimiv vse do zadnjega udarca na zelenici. Kljub na-
peti igri je minimalna prednost točk s prejšnjih turnirjev 
zadoščala in tako je slavil Pavel Kancilja pred lansko-
letnim zmagovalcem Matjažem Čiričem in Dejanom 
Grubanom.  

Ne glede na zbrane točke v rednem delu turnirjev 
pa so na svoj račun prišli, ali vsaj bili v igri, prav vsi 
udeleženci, ki so se potegovali za bogate praktične 
nagrade partnerjev Jack´s Calling turnirjev, ki so jih 
prispevali Zala Springs Golf Resort in A-Cosmos BMW. 
Prestižno nagrado Jack experience, ki vključuje pova-
bilo za 20 oseb na nepozabno doživetje z Jackom in 
pogostitvijo na ladjici, pa je ob zaključku prejel srečni 
izžrebanec Goran Bogdanovič.

Reportaža:
JACK´S CALLING GOLF CUP 2019 
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V sezoni  Jack’s Calling turnirjev 2019 je bilo skupno razglašenih 58 igralk 
in igralcev, od katerih so bili na odru za zmagovalce več kot dvakrat, 
poleg Helene Hojnik, še Pavel Kancilja, Branko Hrvatin, Primož Zajc in 
Nataša Jevnikar. Vseh turnirjev se je udeležilo 9 igralcev, 60 igralcev pa 
je sodelovalo na najmanj treh turnirjih in s tem so dobili pravico do nasto-
pa na zaključnem turnirju in možnost za sodelovanje pri žrebanju glavnih 
nagrad.
Posebna pohvala gre tudi ekipi Golf igrišča Arboretum za vso pomoč pri 
organizaciji in za odlično vzdrževano igrišče in še posebej Restavraciji 
Arboretum za vsa kulinarična razvajanja pred igro, med njo in po njej.
Dober odziv golfistov in odlična udeležba na Jack´s Calling turnirjih v letu 
2018 in 2019 so dobra popotnica za naprej in tako lahko prerastejo v tradi-
cionalno serijo prestižnih golf turnirjev v Sloveniji. Se vidimo naslednje leto 
na Jack´s Calling Golf Cup 2020.

FOTO: Marko Delbello Ocepek



           Daljnega leta 1850 se je materi Lucindi in očetu Calawayu Danielu rodil deseti otrok, Jasper 
Newton "Jack" Daniel. Po smrti staršev je kot 14-letni fant zapustil dom in zatočišče našel pri duhovniku in destilat-
erju Danu Callu, s katerim je leta 1866 ustanovil destilarno viskija v Lynchburgu.

Če vas bo pot zanesla v Lynchburg, Tennessee, boste 
na prvi pogled težko našli razlog, zakaj se je Jack Dan-
iel odločil, da odpre destilarno ravno tu. Tiho in mirno 
mesto, praktično popolnoma brez nočnega življenja, 
v katerem si ne morete naročiti niti kapljice alkohola, 
so samo razlogi, ki govorijo proti. 
Mesto se namreč nahaja v državi, kjer velja prepoved 
alkohola in spada med t.i. »suhe dežele«, torej tiste, v 
katerih je bil alkohol prepovedan že pred prohibicijo, 
a je tudi po ukinitvi prohibicije ostala na listi »suhih 
dežel«. Prav tako vas bo v Lynchburgu presenetilo de-
jstvo, da se v mestu nahaja en sam električni semafor, 
kar je ena redkih prilagoditev mesta modernemu sve-
tu. Bolj poglobjeno zanimanje za nastanek destilarne, 
ki velja za najstarejšo registrirano destilarno v Ameriki 
in kjer nastane čisto vsaka kapljica najbolj priljubljen-
ega ameriškega viskija, pa vam bo ponudilo številne 
odgovore. Obilje koruze, ugodne sezonske tempera-
ture za staranje viskija in izvirska voda iz apnenčaste 
jame, ki ne vsebuje železa, so glavni razlogi, zaradi 
katerih se je Jack Daniel odločil, da v tem mirnem 
mestu odpre destilarno. 

Jack Daniel, moški, rojen leta 1850, ki je v višino meril 
le 150 cm, pa je še danes ovit v številne skrivnosti. 
Ena od njih je na primer razlog uporabe številke 7. 
Nekateri mislijo, da je bil sedmi recept tisti, s katerim 
je bil Jack Daniel zadovoljen, in po katerem je nare-
jen najbolj poznan viski na svetu. Spet drugi menijo, 
da je bila številka 7 srečna številka Jack Daniela, tret-
ji so prepričani, da je vlak številka 7 prevažal sode s 
to žlahtno pijačo. Seveda pa dopuščamo odprto tudi 
možnost, da se je Jack podpisal le s črko »J«, ki pa je 
izgledala kot številka 7.

To pa ni edina skrivnost, v katero je ovit Jack Daniel. 
Ena od tančic, ki nam zastira pogled v njegovo življen-
je, je tudi njegov rojstni datum. Leto 1850 je potrjeno 
leto njegovega rojstva, prav tako je potrjen mesec 
september, nihče pa ne ve točnega datuma njegove-
ga rojstnega dne. 
Zato imajo ljubitelji Jacka razlog, da njegov rojstni dan 

KDO JE BIL   JACK DANIEL
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praznujejo kar cel september. Tudi v Sloveniji smo, kot vsako leto do sedaj, njegovi prijatelji v mesecu septembru 
nazdravili na njegov rojstni dan. Praznovanje v Orehovem gaju smo začeli v poznih popoldanskih urah, lokacija pa 
je bila spremenjena v mestece Lynchburg, v katerem se nahaja najstarejša destilarna v Ameriki in kjer proizvedejo 
prav vsako kapljico najbolj znanega visikija na svetu.
Ob vhodu nas je pričakala Lynchburška pošta in veranda, na kateri je Jack rad posedal in se zibal v gugalniku. 
Poleg odlične hrane izpod rok priznanega kuharskega chefa Iva Tomšiča smo imeli priložnost testiranja viskijev 
pod vodstvom Filipa Pleteša, ambasadorja blagovne znamke Brown Forman. Obiskovalci pa so se lahko preizk-
usili v vlogi barmana in si po svojem okusu pripravili osvežilno pijačo Lynchburg Lemonade, ki je dobro poznana 
vsem ljubiteljem viskijev iz Lynchburga. Številne aktivnosti, med katerimi je izstopala virtualna izkušnja sprehoda 
in spoznavanje destilarne v Lynchburgu, obisk muzeja o Jack Danielu in prijetno druženje s prijatelji in podobno 
mislečimi, so le nekatere izmed stvari, ki nam bodo še dolgo ostale v spominu. Vsaj so naslednjega septembra, 
ko bomo ponovno, kot se spodobi, nazdravili na Jackov rojstni dan. 

KDO JE BIL   JACK DANIEL
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Ob šesti obletnici delovanja podjetja GOLFPRESSS je 
bil 19. septembra letos organiziran peti tradicionalni golf 
turnir GOLFPRESSS TROPHY & RT-TRI CHALLENGE ter 
z njim povezan družabni dogodek za poslovne partner-
je, prijatelje in ljubitelje golfa. Vsekakor je to dogodek, 
ki presega standardne okvire družabnih golf turnirjev 
pri nas, kar se kaže tudi v udeležbi, saj je tudi letos 
število udeležencev preseglo število izdanih vabil. Do-
godka so se udeležili tudi naši partnerji iz Italije, Avstrije 
in Hrvaške. Da vse poteka, kot je treba, je poskrbljeno 
že pred turnirjem, ko gostje za dobrodošlico in dobro 
igro nazdravijo s penino Radgonskih goric. Letos se je 
na lov za pare in brdije pognalo 70 golfistk in golfistov, 
ki so ob odličnem vremenu in vrhunsko pripravljenem 
igrišču v Arboretumu, ki je že drugo leto zapored gosti-
lo ta turnir, uživali ne le v igri, temveč tudi v celotnem 
spremljevalnem programu, kjer so bili v ospredju 
številni posebni dosežki, zabava in nepogrešljivo 
kulinarično razvajanje pod taktirko chefa Uroša iz 
Restavracije Arboretum.
Za prav posebno vzdušje je letos poskrbel Duo 
Artcoustic, ki je z glasbo v živo izpolnjeval glasbene 
želje, kar je pripomoglo k odličnemu razpoloženju 
gostov.
Dobili smo tudi novega prvaka. To je Matjaž Čirič, ki 
je prehodni pokal prejel od lanskoletnega zmagov-
alca Žiga Bojca. Skupno je bilo razglašenih 20 zma-
govalcev ali posebnih dosežkov v različnih kategori-
jah. Dodatno smo podelili še številne lepe praktične 
nagrade naših partnerjev, tako so vsi gostje poleg 
nasmehov, dobre volje in pohval odnesli s sabo še 
kaj uporabnega.

Nobenega dvoma ni, da je ta dogodek postal tradicion-
alen. Da pa je turnir na tako visoki ravni, gre posebna 
zahvala prijatelju in partnerju Mitji Erženu, lastniku pod-
jetja RT-TRI, s katerim že štiri leta skupaj organizirava 
ta dogodek. Zahvala gre tudi vsem ostalim poslovnim 
partnerjem: Gitas Kranj, Eurocom, A Golf Olimje, A 
– Cosmos, Zala Springs Golf Resort, ki so prispevali 
številne nagrade, in še posebej Kleti Goriška Brda za 
odlično vinsko spremljavo. Pika na i  pa je bila slavnost-
na torta mlade slaščičarke Hane. 
Večina udeležencev se je že prijavila za prihodnje leto, 
točen datum še ni znan, VII. GOLFPRESSS TROPHY pa 
je že skoraj razprodan.

GOLFPRESSS TROPHY 2019

Reportaža:

FOTO: Aleš Fevžar
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Intervju - DAMIAN MACPHERSON

Zala Springs Golf Resort - manager (od oktobra 2015 do oktobra 2019)

Kje ste bili rojeni?

Rojen sem bil v kraju Farnborough, ki je kakšnih 60 km 
oddaljen od Londona.  Farnborough je verjetno na-
jbolj poznan po vsakoletnem mednarodnem letalskem 
mitingu.

Kdaj ste se prvič srečali z golfom?

V York na Škotsko smo se preselili zaradi očetove 
zaposlitve in tam sem  prvič  videl golf. Spomnim se, da 
sem že pri enajstih letih postal član Fulford golf kluba 
in da sem v svojem prvem letu članstva igral samo 
dvakrat. Naslednje leto sem se takoj na začetku sezone 
udeležil več treningov za mladino. Tam sem spoznal 
druge otroke in potem  smo vsak konec tedna skupaj 
igrali golf. Spomnim se tudi svojega prvega rezultata 
– igro na 18 luknjah sem končal s 113 udarci. To je bilo 
prvič in zadnjič v mojem življenju, da sem igral preko 
100 udarcev. 

Pri dvanajstih letih sem imel hcp 26, pri petnajstih letih 
pa sem ves svoj prosti čas preživljal na golf igrišču.

Kako  se je začela vasa profesionalna kariera?
 
Ko sem bil star 17 let, sem poleti delal v trgovini na golf 
igrišču. Tisto poletje sem spoznaval, kakšno bi bilo 
moje življenje, če bi profesionalno delal v golf klubu. 
Upravnik golf kluba me je vprašal, če bi se udeležil 
usposabljanja  pri Profesionalni golf zvezi - PGA, da bi 
dobil ustrezno kvalifikacijo. Strinjal sem se in po treh 
letih sem šolanje končal z odliko. Ker sem bil med  na-
jboljšimi tremi v tistem letu, sem dobil štipendijo Foot-
joy/Titleist.
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Kako ste nadaljevali svojo profesionalno pot?

Kvalifikacija PGA je kot diploma v golfu, saj smo se 
seznanili z različno tematiko - s pravili, vodenjem v gol-
fu, servisiranjem palic, organizacijo turnirjev, poučevan-
jem, prodajo, itd. Toda moje srce si je želelo igre in zato 
sem postal poklicni golfist. Moja želja je bila, da igram 
na European Tour.
 

Kako dolgo ste igrali na turnirjih in zakaj ste prene-
hali z igranjem?

Deset let sem bil profesionalni golfist, veliko sem potov-
al in se učil pri  nekaterih najboljših učiteljih na svetu.  
Svoje življenje sem posvetil igranju na golf turnirjih. 
Dosegel sem nekaj dobrih rezultatov, doživel sem ve-
liko lepega in spoznal  sem veliko prijateljev prav zaradi 
golfa.

Igral sem tudi na challenge tour, vendar tak način 
življenja mi ni bil všeč. Vedel sem, da če izberem 
profesionalni golf, potem bom moral sprejeti tak način 
življenja in potovati naslednjih 20 let.

Kako ste prišli na Madžarsko?

To je zanimiva zgodba. Moj dober prijatelj je delal v z 
golfom povezanih poslih in imel stike Madžari v golf 
klubu. Skupaj sva šla na sestanek z njimi v Veliki Britani-
ji in povabili so me na Evropsko srečanje profesionalnih 
učiteljev na Madžarskem v 1997. Na to sem kar pozabil, 
potem pa je res prišlo povabilo. Odločil sem se, da 
grem in da igram na tem dogodku, saj sem imel čas in 
zakaj ne bi! Potovanje v Budimpešto je bilo naporno in 
po prvi rundi sem bil res zelo utrujen. Odločil sem se, 
da vzamem kedija, za katere je poskrbela Univerza za 
šport v Budimpešti. To pa je bil ključen trenutek v mo-
jem življenju. Moram povedati, da je kedi bila ženska in 
nekako sva se ujela. Zelo dobro je govorila angleško in 
med tem dogodkom sva skupaj preživela veliko časa. 
Čutil sem, da jo moram še videti.
 
Kaj se je zgodilo potem?

Lastnik golf kluba me je vprašal, če bi zastopal Madžar-
sko decembra v Španiji na Evropskem ekipnem prvens-
tu PGA. Pristal sem pod enim pogojem, če se mi prid-
ruži moj kedi, in se je, krasen načrt! 
 
Na ekipnem prvenstvu sem igral za Madžarsko. Po pov-
ratku v Budimpešto me je lastnik vprašal, če bi rad delal 
na Madžarskem. Tako živo se spominjam tega sestan-
ka, saj sem 10 minut pred sestankom zapisal vse mogo-
če na papir, in si mislil, da se lastnik ne bo nikoli strinjal. 
Pa se je strinjal z vsem, to je bilo pravo presenečenje, 
in tako sem se odločil za odhod. 
 
Takrat sem že razmišljal, da bi končal svojo kariero 
poklicnega igralca. Sedaj pa sem imel dva razloga, da 
grem na Madžarsko: službo in priložnost za prijateljsko 
zvezo s kedijem. V Budimpešto sem prišel 28. februarja 
1998. 

Kako se je razvijala vaša kariera na Madžarskem?

Najprej sem bil glavni profesionalni učitelj v Budapest 
Golf Parku, saj me je poučevanje vedno zanimalo. Se-
daj sem dobil priložnost, da pomagam razvijati golf na 
Madžarskem, ki je bil leta 1998, v času mojega prihoda, 
še čisto na začetku.  Tako sem bil v pravem trenutku na 
pravem mestu. 

Po dveh letih sem napredoval in postal direktor Old 
Lake golf kluba. Čeprav sem še vedno veliko poučeval, 
sem bil vedno bolj vključen v prodajo in golfske do-
godke. Postal sem tudi nacionalni trener za Madžarsko. 
Prav tako so me prosili za sodelovanje v projektih pod 
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pokroviteljstvom R&A in PGA Evrope. To so bili projekti 
za razvoj golfa. Zato sem nekaj časa preživel v Srbiji in 
Afriki ter svetoval, kako naj se golf razvija. Na Ladies 
European Tour, ki je potekal na Old Lake Golf Club, sem 
bil direktor turnirja. Tako sem spoznal še drugo stran 
golfa, to je organiziranje in vodenje, kar me je oboje 
zanimalo.

Kako ste začeli z managementom v golfu? 

Zelo rad sem učil in v teh 12 letih sem pomagal števil-
nim ljudem, da so začeli igrati golf. Zelo ponosen se na 
svoje učence, saj so dosegli  več kot 30 državnih naslo-
vov, eden od njih pa je igral na turnirjih European Tour.
Bolj previdno pa moram povedati (da ne bi mislili, da 
sem domišljav), da mi je  poučevanje postalo prelahko. 
Pogledal bi nekaj udarcev in povedal rešitev, a to mi ni 
bil več izziv. Prav tako pa nisem hotel pri svojih 50-letih 
stati na vadišču in še vedno delati  isto. Za nekatere je 
to življenje, to so njihove sanje, njihov življenjski poklic, 
ampak jaz sem vedno potreboval izzive. 
Nenavadno je, kako življenje včasih ponudi nove 
priložnosti. S prijateljem sem se pogovarjal o tem, da 
bi se rad preusmeril v menedžment. Mislil sem, da se 
šali, ko mi je ponudil vodenje golf igrišča. Tako sem 
oktobra 2012 postal generalni direktor v Pannonia Golf 
& Country Club, ki je od Budimpešte oddaljen približno 
45 minut.
 

Kako ste se navadili  na novo delo?
 
Priznam, počutil sem se, kot da so me vrgli v globoko 
vodo – ali potoneš ali pa splavaš. Zaradi svojih iz-
kušenj v golfu in zahvaljujoč dobrim mentorjem sem se 
postavil na noge in hitro napredoval. To je bila odlična 
priložnost za učenje in v vlogi generalnega direktorja 
sem res užival. V zadnjih letih Pannonia Golf & Country 
Club poslovno ni bil uspešen in to sem moral spre-
meniti. Izreden izziv je bila priprava strategije in potem 
uvajanje sprememb.  Že v prvem letu smo povečali 
dohodek za približno 30 % in uspeli pokrivati stroške.  

Zakaj ste zapustili Pannonia Golf & Country Club?

Z imenovanjem novega predsednika je vse postaja-
lo preveč politično in napeto. Zelo težko je delati, če 
morate delati z ljudmi, ki imajo zaradi svojega položaja 
moč, nimajo pa pojma o golfu in poslovanju v golfu. To 
je postajalo prenaporno in res nisem hotel tvegati svo-
jega imena in slovesa za stvari, kjer nisem imel popolne 
kontrole. Odločil sem se in oktobra 2014 odšel in nekaj 
časa se nisem nič ukvarjal z golfom.
 
Mislim, da tisti, ki imate izkušnje z delom v golf industriji 
v Vzhodni Evropi ali Evropi, verjetno poznate ljudi te 
vrste. Takšne ljudi najdete v golf zvezah, v PGA, med 
lastniki golf klubov ali med družinskimi člani lastnikov 
golf klubov. Prav rad citiram Steva Jobsa: “Nesmiselno 
je najemati pametne ljudi in jim potem govoriti, kaj naj 
delajo; mi najamemo pametne ljudi, da nam oni pov-
edo, kaj naj mi delamo.” Če bi ljudje v golf industriji 
upoštevali to misel, bi bil golf v bistveno boljšem stanju 
kot je danes.

Kako ste prišli v Zala Springs?

Avgusta 2015 me je poklical lastnikov zet in me vprašal, 
če bi me zanimalo sodelovanje. Ne bi me zanimalo, če 
bi šlo za golf igrišče brez znamke. A Zala Springs me je 
zanimal, ker je igrišče načrtoval Robert Trent Jones II. 
Prav zanimalo me je, ali lahko tako igrišče v  kombinaci-
ji z izgradnjo nepremičnih sredi ničesar uspešno deluje.  

V začetku sem delal samo en dan v tednu kot svetova-
lec. Nato je italijanski direktor kluba odšel v ZDA, vsi so 
vedeli za to, le zet lastnika ne. Potem sem delal tri dni 
na teden in od 1. marca 2016 delam polni delovni čas 
kot direktor v Zala Springs.
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Kateri so vaši največji uspehi?

Na vsaki stopnji svoje kariere sem dosegel kaj pomem-
bnega, na kar sem lahko ponosen. Naj spet omenim, 
da sem dobil štipendijo in da sem v Veliki Britaniji PGA 
diplomo zaključil kot tretji  najboljši. Preživljal sem se 
kot profesionalni golfist, igral sem na Challenge Tou-
ru, imam nekaj rekordov na igriščih, učil sem številne 
madžarske prvake, bil sem glavni trener in moj učenec 
je igral na turnirjih European Toura. Po končani tekmov-
alni karieri sem uspešno poučeval in nadaljeval kariero 
v menedžmentu.  

Kaj pa je vaš največji uspeh?

Vsekakor mislim, da je moj največji uspeh prav razvoj 
Zala Springsa od v 2015 še nepoznanega igrišča do 
igrišča danes. Dokazati, da se takšno igrišče da razviti, 
je bil res velik izziv. Menim, da se tu pokaže vrednost 
uporabe znamke na bolj oddaljenih lokacijah. 

Povečanje dohodka je prav gotovo eden od pokaza-
teljev, kako zelo je pomembno pripraviti strateški načrt 
in ga tudi izvajati. V 2017 se je dohodek povečal za 100 
% v primerjavi z 2016, v 2018 se je povečal za 60 %, 
letos naj bi bil med 35 in 40 %, odvisno od preostanka 
sezone.

Pravzaprav pa ne gre toliko za razvoj golfa, strategija 
Zala Springsa je namreč v tem, da se skuša privabiti ak-
tivne igralce iz drugih držav. Trenutno kar 95 % igralcev 
prihaja iz tujine. 
 
Izvedel sem, da letos  zapuščate Zala Springs. Kaj 
menite, kakšna bo prihodnost Zala Springsa?

Po štirih čudovitih letih, ki sem jih preživel v Zala 
Springsu, pa čutim, da je čas za nove izzive. Uradno 

odhajam oktobra. Ponudila se mi je možnost za delo 
na Srednjem  Vzhodu in tega res ne morem odkloniti. 
Prepričan sem, da so vsaj delno vzrok za to moji dobri 
rezultati v golfu. 

Zala Springs ima lahko svetlo prihodnost, če bo poskr-
bljeno za nadaljnji razvoj v obliki dodatnih storitev 
in zabave. Pri Zala Springsu gre tudi za gradnjo ne-
premičnin. Načrt predvideva do 500 namestitev v 
apartmajih in vilah, hotel s petimi zvezdicami, da ne 
omenjamo jezera s termalno vodo. Do tja je še dolga 
pot. 

Profil kupcev nepremičnih je podoben golfistom, to 
pomeni, da naj bi bilo približno 90 % kupcev  iz tujine. 
Izziv pa je prodati te nepremičnine. Nepremičninski trg 
v Budimpešti in na Madžarskem je bil zelo živahen, se 
pa  že kažejo znaki umirjanja. Jasen koncept in razvoj 
produkta, ki bo zanimiv za kupce izven Madžarske, sta 
ključnega pomena za dolgoročni uspeh projekta. Golf 
igrišče bo vedno izjemno in z znamko Robert Trent Jun-
ior II bo vedno privabljalo ljudi. Potem pa je vse odvisno 
od nepremičninskih agentov. 
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Če se povrneva na industrijo golfa in njen razvoj. 
Kakšni so po vašem razlogi, da se število golfistov 
znižuje?

Če pogledamo tradicionalno obliko golfa, to pomeni 
letno članarino in igranje 18 lukenj, potem se število 
golfistov znižuje ali vsaj stagnira. Golfisti se starajo in 
umirajo, zaradi tega se številke nižajo. Drugi izziv pa je, 
kako ljudi obdržati, da bi še igrali golf.
Če pa pogledamo golf z drugega stališča, potem je 
golf v dobri kondiciji. Če pomislimo, koliko ljudi igra 
golf na drugačne načine, potem se številke večajo. 
Imamo Top Golf, kjer 75 % golfistov še nikoli ni igralo na 
pravem golf igrišču, imamo golf v notranjih prostorih. To 
postaja vse bolj popularno, ker se lahko igra kjerkoli in 
kadarkoli. Veliko ljudi igra golf na igralnih konzolah in 
po internetu. Tako lahko rečemo, da se število golfistov 
zvišuje in golf napreduje.

Ključno za razvoj golfa pa je, kako te golfiste spremen-
iti v prave golfiste, da pridejo na golf igrišča. Morda bi 
morali ponuditi kaj drugega, na primer igralnine za 6 ali 
12 lukenj, morda celo samo za eno luknjo, da se sami 
odločijo, koliko lukenj bi želeli igrati. Ponuditi bi morali 
nove fleksibilne članarine, ki bi se bolj ujemale z življen-
jskim stilom ljudi. Milenijci hočejo imeti dobra doživetja, 
za to pa je pomembno okolje in vzdušje v klubih.
  
Golf moramo narediti bolj zabaven in privlačen, usmeriti 
se moramo bolj na družine in omogočiti za to primerne 
storitve. Vsekakor moramo v igranje privabiti več žensk, 
zato so bile že dane številne pobude tako v klubih kot 
v golf zvezah. 

Razvoj golfa v državah Vzhodne Evrope je enak, menim 
pa, da imajo te države več možnosti.  V osnovi pa gre 
za igro številk. Če v Vzhodni Evropi predstavite golf 
100 osebam, boste prepričali 3 %, od tega pa jih bo 
polovica v golfu ostala. To pomeni, če hočete imeti 15 
novih golfistov, morate golf predstaviti 1.000 osebam. 
In tako naprej, če hočete imeti 1.500 novih golfistov, pa 
ga morate predstaviti 100.000 osebam. To pa pomeni 
ogromno dela in kratkoročno se investicija ne splača, 
dolgoročno pa se. Tu pa postanejo pomembni klubi, 
golf zveze in seveda predani golf učitelji in zavzeti 
posamezniki.  

Danes med športi vlada velika konkurenca. Kolesarjen-
je postaja vse bolj popularno, prav tako številni drugi 
športi. Za nas čas so značilne velike zahteve.  Če vemo, 
čemu je golf namenjen, lahko pripravimo razvojni načrt. 
Če imamo pravo formulo, lahko razvijamo moderno golf 
ero.

Na katerih najboljših igriščih ste igrali?
 
V svojem življenju sem igral na več kot 500 igriščih in 
težko je sestaviti seznam najboljših igrišč.  Ni vedno 
pomembno samo igrišče kot tako temveč tudi njegova 
zgodovina, lokacija ali pa doživetje in storitve. Vsekakor 
pa bi na svoj seznam v poljubnem vrstnem redu uvrstil 
naslednja igrišča:

St Andrews – Škotska 
Mission Hills – Kitajska 
Valderrama – Španija 
Bay Hill – ZDA
Penati Golf Resort, Legends course – Slovaška
Lake Nona – ZDA
Woodhall Spa – Velika Britanija
Sunningdale – Velika Britanija
Zala Springs Golf Resort – Madžarska (tega pa moram 
dati na seznam) 

Še veliko bi jih lahko navedel, še vedno rad igram golf, 
zlasti na novih igriščih. Vendar pa zaradi dela v golf 
industriji nimam dovolj časa za igranje golfa. Vsekakor 
upam, da se bo to zame  v bodoče spremenilo.
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N O W  O P E N

 

 

TOP ponudba ob 
zaključku sezone 2019

JESEN v ZALA SPRINGS-u
Tri dnevni paket vključuje:

• 3 dni unlimited golf
• 2 x nočitev v novih Premium apartmajih 5* neposredno na igrišču

• 2 x bogat zajtrk v golfski klubski hiši
• Brezplačna uporaba vadišča in vadbenih žogic

Cena: 240.-€ po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih

Veljavnost ponudbe: od 20.10. 2019 do 30.11.2019. Ponudnik paketa: Zala Springs Golf Resort, www.zalasprings.hu

Rezervacije, prijave in dodatne informacije na tel. 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com
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Serija AFTER JOB 9 je postala stalnica igrišča golf 
Trnovo vsak torek popoldne od leta 2013 dalje. Sode-
lujejo različni partnerji, ki podpirajo dogodke. Aktivnih 
družabnih dogodkov se radi udeležujejo med drugim 
tudi vrhunski športniki in ugledni managerji. 
Uspeh dogodkov AFTER JOB 9 gre zagotovo pripi-
sati igri na devet lukenj, ki traja največ dve uri in pol. 
Kot zanimivost navajamo, da AFTER JOB 9 pritegne 
igralce vseh starosti od vrhunskih amaterskih igralcev 
do »rookie« igralcev, pa tudi nekatere PRO igralce, ki 
nastopajo izven konkurence in s svojim nastopom pop-
estrijo sam dogodek. 
  
Igralci dosegajo res izvrstne rezultate. Tako je v pretek-
lih sezonah pod parom igrišča uspelo odigrati večkratni 
evropski prvakinji Pii Babnik z najboljšim rezultatom 22 
bruto (štiri udarce pod parom igrišča), Kristjanu Burkelci, 
Jaku Babniku in Aljošu Golobu 20 bruto (dva udarca 
pod parom igrišča), Marku Šporarju, Marjanu Petriču in 
Alešu Fevžerju 19 bruto (udarec pod parom igrišča). 

AFTER JOB 9 navdušuje izven naših meja

V juliju letos je AFTER JOB 9 postal uradno registriran 
kot figurativna blagovna znamka v EU, zakar so interes 
pokazali številni tuji resorti za organizacijo dogodkov. 
Koncept AFTER JOB 9 GOLF WEEK je več kot navdušil 
v Bad Kleinkirchheimu, kjer  je bil v petek, 4. oktobra, 
organiziran turnir AFTER JOB 9 in povezan naslednji 
dan s turnirjem župana Bad Kleinkirchheima Matthi-
asa Krenna na 18-ih luknjah (»BURGER MASTERS«). 
Na dogodku so bila prisotna ugledna imena: legenda 
smučanja Bojan Križaj, Gerry Jekl (nekdanji manager 
golf Bled, sedaj manager Open golf gruppe 6 resortov 
v okolici Linza in Salzburga), Matthias Krenn (župan 
Bad Kleinkirchheima), Achim Lienert (marketing Bad 
Kleinkirchheim/ Nock golf in lastnik Der KOLMHOF 
hotela), organizacijski team Ryder cup v Rimu 2022: 

Ruggero Ruggeri (Direktor ENIT turistične organizacije 
Italije, generalni sekretar managerjev SKAL club Roma) 
in  Ennio Ludvoci (uradni predstavnik Italian open). Na 
AFTER JOB 9 dogodku je Zeleni suknjič oblekel Borut 
Miklič, ki je bil najboljši izmed igralcev iz Avstrije, Italije 
in Slovenije.

Promotorji AFTER JOB 9 dogodkov so najuspešnejša 
amaterska igralka v Evropi Pia Babnik (dosegla HCP do 
+6,9!) in nekdanja vrhunska športnika - smučar Bojan 
Križaj in smučarski skakalec Primož Ulaga. Obraz le-
tošnjega AFTER JOB 9 je postala prikupna TV voditel-
jica, fotomodel in nekdanja mis Katarina Jurkovič, ki je 
bila prisotna na številnih dogodkih (kot predstavnica 
partnerja dogodkov VZAJEMCI SKUPINA). 

FOTO: Grega Fenn
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Indoor golf center Celje
Konec meseca septembra so v Celju, na Kersnikovi 
ulici 17, odprli Indoor golf center Celje. To je v tem delu 
Evrope najsodobnejši notranji vadbeni golf center, ki z 
najmodernejšo tehnologijo omogoča optimalno vadbo 
tako začetnikom, izkušenim igralcem golfa kakor tudi 
zabavo za negolfiste. 
V centru je pet simulatorjev, od katerih sta dva namen-
jena virtualni igri izkušenih igralcev golfa na več kot 
100 najboljših svetovnih igriščih, trije simulatorji pa so 
namenjeni vadbi in analizi udarcev. Tam je vrhunska 

zelenica za patanje in čipanje, posebnost centra pa je 
»bunker« za vadbo udarcev iz peska.
Center ima trgovino z golf opremo in športnimi oblačili 
znamk Golfino in Callaway, kjer nudijo tudi umerjanje 
palic znamke Callaway, ter gostinski lokal Tee time, ki je 
odprt tudi za zunanje obiskovalce. 
Namen je, da center zaživi tudi kot klubski družabni 
prostor, kjer se dogajajo različne dejavnosti, kot so or-
ganizacija različnih dogodkov, izobraževanja, rojstnod-
nevne zabave s pridihom golf igre, predstavitve novosti 
v golfu, turnirji.

Tako že v naslednjem tednu pričnejo s prvim otvorit-
venim Halloween golf turnirjem. Pripravljajo pa tudi cel 
nabor turnirjev in lig za moške, ženske kot tudi pare, 
kar si lahko ogledate na njihovi spletni strani www.
indoorgolf.si, objavljeni pa so tudi na Facebooku.

V sodelovanju z mednarodno uveljavljenim učiteljem 
golfa Damjanom Murgljem, ki ima v centru Akadem-

ijo golfa, ter učiteljema Janijem Šribarjem in 
Gregom Pernetom, lahko vsi zainteresirani 
preko zimskega časa nadgradijo svojo igro 
in izpopolnijo tehniko do nove sezone igre 
na igriščih v naravi.  

Več o ponudbi centra si lahko 
ogledate na njihovi spletni strani 

www.indoorgolf.si. 
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Evropsko zvezo seniorskih golf 
društev so ustanovili pred 38. leti v 
Rimu. Slovenci so člani te zveze 24 
let. Ledino je oral Marjan  Štravs z 
organizacijo tridnevnih golf turnir-
jev Alpen Cup. Članice so Avstrija, 
Nemčija, Italija, Francija, Švica in 
Slovenija.

Letos so po šestih letih ponovno 
organizirali Alpen Cup na obnovlje-
nem Royal  Bled kraljevem igrišču.  
Turnirja se je udeležilo 12 članskih 
ekip, polovica ekipe je tekmovala 
za bruto, druga pa za neto rezultate. 

Dobrodošlico jim je izrekel Branko 
Florjančič, novi predsednik Seniors-
kega  golf društva Slovenije.
Prvi dan so igrali v parih s štirimi 
žogicami, nato pa še dva dneva v 
seštevni igri tako za neto kot bruto 
rezultate ekip.
Vzdrževalci Royal Bled golf igrišča 
so kljub nalivom dan pred turnirjem 
tekmovalcem pripravili za vse tri 
dneve vrhunsko vzdrževano igrišče.  
Turnir ni bil pod okriljem GZS, če-
prav so vsi igralci SGD njihovi člani 
in dobri turnirski igralci.  

To je prepričljivo dokazal  in doka-
zoval vse tri dneve Miran Babnik, ki 
golf igra že 27 let. Zmagal je v bruto 
razvrstitvi, dvodnevni seštevni igri 
s 157 udarci, ali 13 udarci čez par 
zahtevnega Royal Bled golf igrišča. 
Enako število udarcev je imel tudi 
Italijan Sebastiano Moneta, a je 
Miran bolje odigral zadnjih 18 lukenj. 
Tretji je bil s tremi udarci več Jernej 
Pavlič.  Branko Svetlin je bil 14., Silvo 
Lavrič 24., Primož Poschl 27., 35. 
mesto pa si je priigral  Doro Erjavec.
Prednost domačega igrišča je v bru-
to razvrstitvi izkoristila domača eki-
pa. Zmagovalci Švicarji so imeli 802, 
Slovenci kot drugi pa 807 udarcev. 
V neto razvrstitvi so bili prepričljivi 
zmagovalci Švicarji, drugo mesto je 
pripadlo ekipi Nemčije.
Za slovensko neto ekipo so igrali 
naslednji igralci: Janez Benčina (12. 
mesto), Drago Banovič (17. mesto), 
Zlatko Sraka (24. mesto), Silvo Puk-
lavec (26. mesto), Branko Florjančič 
(27. mesto)  in Robert Žitnik
 (31. mesto).

MIRAN BABNIK 
NAJBOLJŠI IGRALEC ALPEN CUP TURNIRJA
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Bruto zmagovalec Miran 
Babnik, ki je septembra  pre-
pričljivo osvojil naslov klub-
skega prvaka Royal Bled golf 
kluba, nam je, nasmejan, po 
zmagi na Alpen Cup, dejal: 

»Formula za uspeh na tem 
Kraljevem golf igrišču je 
samo trdi trening in redno 
obiskovanje vadišča, ki  
omogoča  treniranje vseh 
udarcev, ki jih rabiš v tem 
športu.
 Zelo pomemben del sta 
patanje in bližanje. Mirno 
lahko rečem, da je o letošn-
jih naslovih odločalo prav to. 
S hitrimi zelenicami smo im-
eli vsi težave, čeprav so bili 
postavljalci lukenj na razgib-
anih zelenicah uvidevni.  Kar 
pa se tiče igrišča pred obnovo in po 
njej, pa lahko trdim, da ni mogoča 
primerjava med nekdanjim igriščem 
z igriščem danes. Tu je res raj na 

zemlji, kot je slogan Royal Bled golf 
igrišča. Užitek ga je odigrati, in ko 
vidiš, koliko ljudi se trudi za vse to, 
veš, da je igrišče v visoki kondiciji. 
Takega v Evropi, v takem ambien-

tu,  težko najdeš,« doda piko na i 
58-letni igralec s številnimi zmagami 
na golf igriščih.

Besedilo in fotografije Mirko Kunšič
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Leta 1976, nekdanji nemški reli voznik Hartman pripelje, 
na takrat obnovljeno golf igrišče Bled, prvo večjo skupi-
no in turnir poimenuje Zlati Lev. Pozlačenega levčka 
namestijo na marmorni kos piramide, pokroviteljstvo 
prevzame takratno vodstvo Grand hotela Toplice.
Lev ni le kralj živali, je mogočen in suveren, do skra-
jnosti sončni in svetlobni simbol, poln vrlin in hib. Lev iz-
raža veselje do življenja, ponos  in vzvišenost. Vseh teh 
dejstev, pred več kot 40 leti, takratno vodstvo blejske-
ga elitnega Grand hotela Toplice verjetno ni vedelo. Sta 
jim pa takratni župan Leopold Pernuš in direktor Elana 
Jože Osterman, oba s posluhom za golf,  namignila, da 
bi lahko postali sponzorji in pokrovitelji golf turnirja.
 S tem veliko pridobi golf igrišče, še več pa Grand hotel 
Toplice, ki ima »Zlatega leva« v promocijski in prestižni 
vitrini v pritličju hotela z največ zvezdicami na Bledu. 
Pred leti so ga v GH Toplice »spustili« iz te »kletke«, da 
je našel varno zavetišče v prostorih Royal Bled. Pred 
turnirjem je vsem na ogled v recepciji golf igrišča.
Turnir Zlati lev preraste v najprestižnejšo prehodno golf  
lovoriko. Anton Štiherle, ki je tudi letos igral ta turnir, ga 
je osvojil petkrat, kar ni uspelo nikomur več.  Med zma-
govalci so poleg Daniela Kraljiča in Mihe Studna tudi 
drugi domači golfisti in seveda veliko tujih golf rekrea-
tivcev. V samem začetku je bil eden od treh turnirjev 
Evropa golf reli. Prvi dan so igrali seniorji, drugi turnir je 
bil golf reli, tretji pa Zlati lev.

 Letošnji vpis med zmagovalce si je že drugič priigral, z 
29 bruto točkami, mladi Martin Čurić iz GK Bled. Večina 
zmagovalcev  prihaja iz najstarejšega Golf kluba Bled.
Na letošnjo prvo oktobrsko soboto so na turnir prišli 
igralci iz 7 držav. Turnir ostaja prestižen, tako po izvedbi 

kot po rezultatih.

Tudi letos so vzdrževalci, pod taktirko Angleža Steva  
Chappella, ta se je v minulih letih že dokazal s pripra-
vami igrišč, kjer so odigrali turnirje za prestižni Ryder 
Cup, omogočili vsem igralcem odlične pogoje za igro. 
Zelenice so bile hitre in za mnoge igralce velika ugan-
ka. A vredne vsega spoštovanja, kar se je slišalo tudi 
med večerjo.

Nedvomno je Kraljevo golf igrišče po preobrazbi tisto, 
ki vsakomur vzbudi spoštovanje do te igre, igrišče, ki 
ne dopušča ležernosti. Na turnirjih se je vredno  potru-
diti za vsak dober udarec. 

In igranje golfa je nato zelo enostavno.
No, poenostavljeno zapisano…..

Besedilo in fotografije Mirko Kunšič

MARTIN ČURIĆ 

ZMAGOVALEC 43. TURNIRJA ZLATI LEV   
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Eksotično golf igrišče Phuket Country 
Club v osrčju tajskega otoka Puket 

Na otoku se da marsikaj zanimivega 
početi. Med drugim lahko v osrčju 
otoka izbirate kar med 6 različni-
mi golf igrišči, ki jih lahko koristite 
celo leto, saj temperatura na otoku 
nikoli ne pade pod 26 - 27 stopinj 
Celzija. Priljubljena golf lokacija 
nekaterih Slovencev, ki prebivajo 
na Puketu že skoraj desetletje, je 
Phuket Country Club, to je igrišče 
s 27 luknjami. Poleg profesionalno 
urejenih zelenic, ki smo jih vajeni in 
ki so pogoj za odlično golf igrišče, tu 
najdemo tudi tropski pridih narave, 
ki ga v Evropi nismo vajeni. Soust-
varijo ga kokosove palme in različna 
tropska vodna perjad, kot so črni 
labodi, ki jih srečamo okrog igralnih 
površin. Stopničasto urejena okolica 
spominja na riževa polja, ki so tipič-
na za tajsko pokrajino, saj je Tajska 

največja izvoznica riža na svetu. Na 
lokaciji se nahaja tudi restavracija, 
s tipično tajsko kulinariko, v kateri 
najdemo poleg tradicionalnih kom-
binacij zelenjave in mesa tudi sveže 
morske dobrote. V neposredni 
bližini golf  kluba so številne ho-
telske nastanitve. Za bolj domačo 
izkušnjo priporočamo nastanitev v 
katerem izmed manjših družinsko 
vodenih hotelov, kot je na primer 
Duangjai Residence, katerega last-
nik je Slovenec. 

Hotel, ki se nahaja v okolišu Rawai, 
v umirjeni okolici, le streljaj stran od 
plaže in nočnega življenja, ponuja 
nastanitev v 12 dvoposteljnih sobah  
ali v 12 apartmajih, od katerih imajo 
trije vsak svoj masažni bazen na strehi 
hotela. V sklopu hotela se poleg 
bazena nahajata manjša restavracija 
in koktajl bar, v ponudbi pa imajo tudi 
izposojo motornih koles, s katerimi 
otok najlažje raziščemo. Na Puketu se 
najde za vsakega nekaj, zato lahko v 
hotelu povprašate tudi za rezervacijo 
eno- ali večdnevnih izletov, na katerih 
se lahko preizkusite v potapljanju ali 
raziskovanju enega izmed prizorišč 
snemanja filma o slavnem tajnem 
agentu Jamesu Bondu. Skratka, ho-
telska ponudba vključuje ves luksuz, 
ki ga potrebujemo med bivanjem na 
Puketu, poleg odlično urejenih golf 
igrišč, ki jih otok ponuja.

Puket je že leta priljubljena turistična destinacija 
tako za posameznike kot družine, ki se umaknejo 
pred hladnejšimi jesensko-zimskimi evropskimi 
meseci v Azijo, na toplo. Marsikdo se že ob prvem 
obisku otoka vanj zaljubi. Tako na otoku najdemo 
številne priseljene prebivalce iz različnih evropskih 
držav, tudi iz Slovenije, ki Puket sprva raziskujejo 
kot turisti, kasneje pa si tam bodisi ustvarijo druži-
no ali začnejo z novim podjetjem in se tja preselijo.

E. hotel@duangjai.si 
T. +66 (0)76 226 419

www.duangjai.si 
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R O M A N C E  I S  I N  O U R  N A T U R E

Castello di Spessa Golf & Wine Resort
via Spessa 1, Capriva del Friuli, Gorizia

Info: +39 0481 808124 | info@castellodispessa.it
Vina: +39 0481 60445 | infovini@castellodispessa.it

www.castellodispessa.it
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R O M A N C E  I S  I N  O U R  N A T U R E

Castello di Spessa Golf & Wine Resort
via Spessa 1, Capriva del Friuli, Gorizia

Info: +39 0481 808124 | info@castellodispessa.it
Vina: +39 0481 60445 | infovini@castellodispessa.it

www.castellodispessa.it

Golf igrišče Castello di Spessa na 
italijanski strani Goriških Brd je 
vsako leto bolj priljubljena des-
tinacija med slovenskimi golfisti, 
še posebej v zimskem času, saj je 
igrišče odprto celo leto.

Poleg bližine je potrebno pohvaliti 
tudi odlično vzdrževanje igrišča in 
urejenost celotnega posestva, ki 
na vsakem koraku ali udarcu daje 
občutek unikatnega Golf & Wine 
resorta z izjemno naravno kuliso 

številnih vinogradov in impozantne-
ga dvorca iz 13. stoletja, ki je preno-
vljen v hotel višje kategorije. 
Golf & Wine resort Castello di Spes-
sa je s svojo celostno ponudbo 
primeren tudi za večdnevno bi-
vanje, saj so na razpolago apartmaji 
Casale in Collina, pa tudi restavraci-
ja in hotel La Tavernetta al Castello, 
ki se že vrsto let ponaša z Miche-
linovim priporočilom. In tu je tudi 
dvorec Castello di Spessa, kjer lah-
ko doživite pridih grajskega razkoš-
ja. V Castellu di Spessa pridelujejo 
svoje vino, ki ga hranijo v impozant-
ni kleti globoko v zemlji pod samim 
dvorcem. Zato ni naključje, da že 
tretje leto zapored gostijo turnirje 
serije Wine & Dine. Tako bo tudi 
letos v mesecu novembru ravno tu 
ponovno izpeljan že tradicionalni 
zaključni turnir Wine & Dine Golf 
Tour 2019.

GOLF & WINE RESORT
         

Castello di Spessa   

Rezervacije in povpraševanja:
Castello di Spessa Golf & Wine 
Resort

T 0039 0481 88 1009

E info@golfcastellodispessa.it    
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Golf igrišče ima 18 lukenj, par 71, 
njegova dolžina je 5852 m.

Golf igrišče z 18 luknjami, ki ga je 
projektiral arhitekt Keith Preston, je 
odprto od leta 1999 dalje. V 2003 
je bilo uvrščeno na lestvico desetih 
najboljših novih golf igrišč v Italiji. 
Doslej je gostilo številna mednarod-
na tekmovanja in prestižne turnirje, 
kot so turnir Nick Faldo, Alps Tour 
in Pro-Am serije. To je eno izmed 

najdaljših igrišč, vendar je izredno 
razgibano s številnimi vodnimi in 
peščenimi ovirami, ki odpuščajo 
napake. Vsako igralno polje ima 
svoje posebne značilnosti, zaradi 
konfiguracije terena je igrišče še 
bolj zanimivo, poleg tega pa lahko 
občudujemo izredno lepoto toskan-
ske pokrajine.
Na 18. luknji  se odpre izjemen po-
gled na prečudovit otok Elba. 
Igralci, ki imajo dober in natančen 

prvi udarec in ki znajo dobro upora-
bljati železa, ne bodo imeli nobenih 
težav pri igranju iz bunkerjev ali 
preko vodnih ovir. 
Il Pelagone Hotel & Golf Resort 4*  
se nahaja v južnem delu Toskane. 
Razdalja med Ljubljano in Il Pelar-
gone je 600 km. Pot, ki poteka v 
glavnem po avtocestah do Firenc 
in mimo Siene po hitri cesti, se da 
prevoziti v slabih šestih urah. 
Celotno področje resorta obsega 
preko 100 hektarov. Poleg nastan-
itvenih kapacitet neposredno ob 
igrišču ponuja številne rekreativne 
možnosti, kot na primer kolesarjen-
je z e-kolesi, pohodništvo, tenis …
V bližini so številne restavracije 
in vinske kleti s tipično toskansko 
ponudbo.
Prenočišča so apartmajskega tipa. 
Vse suite, ki imajo majhno kuhinjo 
ter balkon ali vrt, so najbolj prim-
erne za dve ali tri osebe. Na raz-
polago so tudi deluxe junior suite 
za družine za do 6 oseb. Skupno 
število nastanitvenih enot je 123. 

Il Pelagone Hotel & Golf Resort 4*  
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Storitve:

• igrišče Golf Club Tuscany z 18 luknjami, recepcija in pro-shop,
• Le Cerrentelle, tipična toskanska restavracija z lokalno kulinariko 

in ponudbo vin,
• dva zunanja bazena, center dobrega počutja s savnami in pros-

torom za sprostitev,
• zasebna plaža, oddaljena 16 km, samo za goste resorta (poleti), 
• brezplačen WI-FI po celotnem resortu,
• privatno parkirišče,
• pralnica,
• najem e-koles,
• izleti in ogledi: otok Elba, Siena, nakupovanje v Grosseto ali 

Folonici,
• možnost obiska vinskih kleti in vinske degustacije.  

Golf paketi zima 2019 – 2020
4 dnevni golf paket  od 315.-€
7 dnevni golf paket od 525.-€

V ceno je vključeno:
• Neomejeno igranje golfa
• Brezplačno koriščenje vad-

bišča
• Uporaba trolley ev
• Prost vstop v Wellness
• Dnevno in končno čiščenje 

apartmajev
• Brezplačno parkirišče, Wi FI

Dodatne storitve z doplačilom:
• Zajtrk: 6.-€
• Polpenzion (zajtrk in večerja 

s 4 hodi): 18.-€

Veljavnost ponudbe 
od 4.11. 2019 do 3.4.2020.

Ponudnik paketa: 
Il Pelagone Hotel & Golf Resort

Informacije in rezervacije: 
GOLFPRESSS 

Tel.: 041 523 910 

E-mail: info@golfpresss.si 
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Poletje smo izkoristili za ekskurzijo 
v Italijo in odkrivali golf igrišča ob 
Gardskem jezeru.
Italija je priljubljena destinacija za 
golfski oddih med slovenskimi golf-
isti, še posebej med tistimi, ki cenijo 
dobro kulinarično ponudbo, odlične 
vinske zgodbe ter poleg parov in 
brdijev dajo še kaj na romantiko. 

V neposredni bližini Gardskega 
jezera je devet golf igrišč in še do-
datna tri v okolici.
Zaradi bližine in dobrih klimatskih 
pogojev je Garda priljubljena tudi 
v zimski sezoni, saj je večina golf 
igrišč odprta skozi celo leto.
Za ogrevanje in začetek smo prvi 
dan obiskali Paradiso Golf Resort, 

ki se razprostira v bližini turistične-
ga mesteca Peschiera del Garda. 
Paradiso Golf Resort je ogromen 
turistični kompleks z dvema hotelo-
ma, številnimi apartmaji, restavraci-
jami, trgovinami, športnim centrom 
in poleg golf igrišča vključuje tudi 
teniška igrišča, igrišča za odbojko, 
park za rolanje, vodni park z atrak-
cijami in več zunanjih in notranjih 
bazenov ter wellness center. 
Golf igrišče z 18 luknjami je lepo 
umeščeno v sam resort, zelenice in 
čistine so zgledno urejene. Konfigu-
racija terena in arhitekturna zasno-
va igrišča poskrbita za raznolikost, 
tako se lahko igrišče z veseljem 
odigra tudi večkrat in je primerno 
za različne stopnje znanja in zahtev 
golfistov.
Igrišče Paradiso golf resort spada 
po kvaliteti v dobro povprečno 
ponudbo golfa na Gardi.
Od dobrih igrišč pa k tistim najbol-
jšim, ki jih na Gardi ne primanjkuje. 
Naslednji dan smo se odpravili v 
Arzago, to je 5* Hotel Spa & Golf 
Resort Palazzo Arzaga. Pozna-

valci golfa vedo, kaj jih čaka, če je 
arhitekt igrišča Jack Nicklaus. In tu 
golf dobi tiste prave razsežnosti, in 
točno to, in mogoče še več, smo 
tukaj tudi doživeli. Championship ig-
rišče z 18 luknjami s podpisom Jac-
ka Nicklausa ne pusti ravnodušnega 
nobenega še tako zahtevnega 
golfista. Široke čistine, dolge luknje, 
dobro postavljene peščene ovire, 
brezhibno vzdrževano igrišče in 
čudoviti pogledi na eni strani na 
posestvo in na drugi strani na čudo-
vito pokrajino, predstavljajo izziv na 
sleherni luknji. Z eno besedo, to je 
tisti pravi golf! Ponudbo dopolnju-
jeta še dodatno igrišče z 9 luknjami 
(arhitekt Gary Player) in mogočni 
dvorec, ki je preurejen v 5* hotel 
z vsemi sodobnimi storitvami in 
odlično restavracijo. Še posebej je 
dobrodošla ponudba, ki so jo gostje 
deležni, četudi so le dnevni obisk-
ovalci, da lahko po igri golfa koristijo 
bazene in druge spa storitve, ki so 
po naporni igri več kot dobrodošle. 
Te storitve so seveda vključene v 
ceno igralnine.

GARDA 

GOLF



da imajo na vinski karti klubske 
restavracije preko 200 vrst penin 
in vse so iz Franciacorte. To je sicer 
tema za po igri.

Tudi če niste ljubitelji mehurčkov, 
vas to igrišče ne bo pustilo rav-
nodušnih. Prvotnih 18 lukenj, par 
73, so zgradili leta 1986. Arhitekta 
igrišča sta bila Pete Dye in Marco 
Croze, kasneje leta 2009 so od-
prli še dodatnih 9 lukenj. Igrišče je 
umeščeno v osrčje pokrajine Fran-
ciacorta in nudi izjemne poglede na 
neskončne vinograde daleč na-
okoli. The wine golf course, kot ga 
označujejo, pa ni odlično zgolj zara-
di pokrajine, ki ga obdaja, ampak je 
tudi samo igrišče brezhibno v vseh 
pogledih in je zasluženo uvrščeno 
med najprestižnejša igrišča v 
Italiji. Značilne so številne vodne in 
peščene ovire, razgibana konfigu-
racija terena, igrišče je ravno prav 
zahtevno tako za profesionalne kot 
amaterske igralce. Skratka - užitek 
v igri in v vseh pogledih. Ne manjka 
niti izvrstna kulinarična ponudba 
v klubski restavraciji in baru in pa 
seveda wellness ter zunanji bazeni, 
ki so že standard na vseh  boljših 
igriščih v Italiji.
Že pošteno utrujeni od vsega 
dobrega smo peti dan obiskali 

še Chervo golf, kot zadnjega na 
seznamu priporočenih najboljših 
igrišč ob Gardskem jezeru. Že ob 
vhodu v Chervo Golf Hotel & Spa 
Resort se začuti prestiž, ki nas je v 
nadaljevanju spremljal praktično na 
vsakem koraku, tako na igrišču kot 
pri ostali ponudbi. Standardi storitev 
in ponudbe so postavljeni izred-
no visoko ne samo na golf igrišču 
ampak tudi pri vsej ostali ponudbi, 
ki vključuje hotelsko in apartma-
jsko namestitev, wellness in spa 
ponudbo, več restavracij, možnost 
poslovnih in družabnih srečanj, zato 
se v Chervo Golf Resort ne ponaša-
jo zaman z nazivom The best Luxury 
Golf Hotel & Spa Resort in Italy. 
Ponudba golfa obsega 36 lukenj, 
od tega 27 championship, razdel-
jeno na tri igrišča s po 9 luknjami 
(Benaco, Solferino in San Martino). 
Impozantno arhitekturo dopolnjujejo 
izjemni cvetlični nasadi praktično 
po celem igrišču, ki dajejo celotni 
podobi svojevrsten pečat.

Našo izkušnjo iz Garde bi takoj 
ponovili. Splošna ocena je IZJEM-
NO. V zimskem času smo za vas 
že pripravili posebno promocijsko 
ponudbo v Paradiso Golf Resortu, 
v prihodnjem letu pa vključimo v 
ponudbo tudi ostale prestižnejše 
destinacije.

La Dolce Vita sul Lago di Garda 
  

Tretji dan smo obiskali Garda Golf 
Country Club, ki se že vrsto let 
ponaša z naslovom enega najboljših 
igrišč v Italiji in je zato že vrsto let 
uvrščen med deset najboljših igrišč. 
Championship igrišče s 27 igralnimi 
polji se razprostira na 110 ha in igral-
cem nudi izjemne panoramske po-
glede na Gardsko jezero in bližnje 
dvorce od področja Rocca di Maner-
ba do hribovja Valtenesi. Igrišče so 
oblikovali  angleški arhitekti Cotton, 
Pennick in Steel & Partners. Igran-
je na tem igrišču je za slehernega 
golfista doživetje brez primere. In 
če smo že o Arzagi zapisali vse v 
superlativih, lahko za Garda Golf 
Country Club igrišče samo še nekaj 
dodamo. Poleg izjemno razgibane 
konfiguracije terena in brezhibne 
urejenosti igrišča smo na vsakem 
koraku res doživeli šampijonski 
občutek ob vsakem udarcu. Po-
leg izjemnega igrišča, na katerem 
gostijo tudi prestižna tekmovanja, 
Garda Golf Country Club zaokrožuje 
svojo celostno ponudbo s prestižno 
restavracijo, manjšim butičnim ho-
telom v klubski hiši in pa seveda z 
obveznim bazenom za sprostitev po 
nepozabnem igranju.

Ko smo mislili, da smo že doživeli 
vse presežke, smo se četrti dan 
odpravili proti Franciacorti, ki je 
dobre pol ure vožnje od Garde proti 
Milanu. Če še ne veste, je to italijan-
ska »šampanja«, ki pa ne premore 
samo izvrstnih penin, ampak ima 
tudi odlično igrišče s 27 luknjami 
Golf Club Franciacorta, ki so jih 
smiselno poimenovali po peninah 
(Brut, Rose in Saten).  Če ste ljubitelji 
penin, bi znali to igrišče uvrstiti v 
sam vrh vaše lestvice priljubljenih. 
Kot zanimivost vam zaupamo, 
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LAGO Di GARDA - ITALY 

 

Paradiso Golf Resort  
Paradiso Golf Resort se razprostira v neposredni bližini Gardskega jezera v bližini mesteca Peschiera 
del Garda in znamenitega polotoka Sirmione. Relacija Ljubljana – Garda 360 km. Golf resort vključuje 
odlično igrišče z 18 luknjami, apartmajske in hotelske namestitvene kapacitete, ki so opremljene z vso 
sodobno opremo (SAT TV, Wi-Fi, kuhinja, balkon ali vrt). V samem resortu so gostom na voljo tudi 
restavracije, trgovina, fitnes, wellness, notranji in zunanji bazeni (v poletnem času) in številne druge 
možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Lokacija je tudi idealno izhodišče za ogled zgodovinskih 
znamenitosti in predvsem kulinarično - vinska raziskovanja.   

 

Zimski Garda golf paket vključuje: 

- 3 dni unlimited golf (startni časi rezervirani v naprej) 
- 3 x nočitev v dvoposteljnih apartmajih Residence Eden 

- Prost vstop v Wellness center (notranji bazen, savne, fitnes) 
 

Cena: od 187.-€ / po osebi (nočitev v dvoposteljnem apartmaju) 
 

Dodatne storitve z doplačilom: 
Zajtrk v Active hotelu: 8.-€/na dan 

Polpenzion: 24.-€/ na dan 
Dodatni dan: nočitev + golf 62.-€/ na osebo 

Možnost igranja na enem od TOP igrišč na Gardi  
(Arzaga, Golf Club Garda, Franciacorta, Chervo) 

Minimalna doba bivanja 3 noči. 
Veljavnost ponudbe od 4.11.2019 do 27.3.2020 

Ponudnik paketa: Paradiso & Golf Resort  
 

Za vse dodatne Informacije in rezervacije smo vam vedno na razpolago 
 na tel.: 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com 
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RESTAVRACIJA  & PRENOŠIŠČA 
PORTO SALVORE

PORTO SALVORE – RESTAURANT & 
ROOMS
Savudrija 5, Savudrija – Istra – HR
T 00385 52 759 213,   M 000385 98 
992 2372  E info@porto-salvore.com  
www.porto-salvore.com

Restavracija Porto je odprta vse dni v letu razen januarja in februarja.
Od golf igrišča Adriatic in Hotela Kempinski oddaljena 500m, ob morju v 

mirnem Savudrijskem zalivu.
Dobrodošli.

Prava izbira za gurmane & golfiste
• Sveže ribe in morski sadeži iz lastnega 

ulova
• Sobe bed & breakfast
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V želji po odkrivanju novih ali nam manj poznanih 
golfskih destinacij smo se odpravili na Češko, ki je 
večini prepoznavna po odličnem pivu in bogati kul-
turno-zgodovinski dediščini. Malokdo pa Češko pozna 
kot razvito golfsko destinacijo s številnimi odlično ure-
jenimi igrišči in sodobnimi golf letovišči.
Za prvo petdnevno golfsko turnejo smo izbrali igrišča, 
ki so na južnem delu Češke, t.i. južni Moravski pokrajini, 
ki se razprostira od Brna preko Prage do Češki Krumlov 
na vzhodu. Tudi logistično je to idealna pot, saj smo iz 
Ljubljane preko Dunaja do Brna porabili slabih pet ur za 
vožnjo. Najprej smo se ustavili na golf resortu Kaskada, 
ki se nahaja v neposredni bližini mesta Brno, ki je med 
drugim predvsem poznano po dirkah moto GP. 
Golf resort Kaskada je novejše golfsko letovišče, ki 
poleg golfskega igrišča s 27 luknjami nudi gostom kom-
pletno infrastrukturo od hotelskih in apartmajskih na-
mestitvenih kapacitet do sodobno opremljenega centra 
dobrega počutja, restavracije in tudi kongresnih kapac-
itet. Championship igrišče s 27 luknjami je razdeljeno 
na 3 dele, to pomeni 3 x po 9 lukenj, in vsak del ima 
svoje značilnosti. Imenujejo se Iron, Stone in Wooden,  
med seboj pa se razlikujejo predvsem po konfiguraciji 
terena. Golfisti lahko poljubno kombinirajo igro glede 
na svoje želje. Da smo celotno igrišče vsaj približno 

spoznali, smo porabili dva dneva in odigrali vse možne 
kombinacije. Samo igrišče je v vseh pogledih izredno 
lepo urejeno, enako velja tudi za celoten kompleks. Žal 
sta bila dva dneva tukaj premalo, da bi se lahko golfa 
naužili v vseh razsežnostih. 
Naslednji cilj je bil najnovejši golf resort Panorama, 
ki je bil zgrajen leta 2017 in  je od Kaskad oddaljen uro 
in pol vožnje proti Pragi. Panorama golf resort je vkl-
jučno z igriščem zgrajen po vseh sodobnih standardih 
prestižnih golf letovišč in v določenih pogledih precej 
spominja na Zala Springs. 

GOLF na ČEŠKEM
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Široke čistine, razgiban teren, zelenice in vse ostalo 
je urejeno do najmanjših podrobnosti. Tudi tukaj ima-
jo 27 lukenj, oz. 3 x po devet, ki se imenujejo Forest, 
Meadows in River. Golfistom nudijo nepozabno izkušnjo 
in raznolikost že v eni sami igri. Za igro na tem igrišču 
priporočamo uporabo avtomobilčka, saj so luknje nad-
standardno dolge in med seboj precej oddaljene; prav 
tako pa tudi višinska razlika ni nezanemarljiva, pred-
vsem na igrišču Meadows, ki na najvišji točki na luknji 
številka 6 nudi enkratne panoramske poglede vse do 
Prage. Zato ni naključje, da se ta golf resort imenuje 
Panorama. V njegovem sklopu je tudi sodobno vadišče, 
hotel in vrhunska restavracija. Zaradi kakovosti in dobre 
ponudbe bo brez dvoma v prihodnosti ena izmed 
najboljših golf destinacij na Češkem. En dan in ena noč 
in ena runda golfa seveda še zdaleč ni bilo dovolj, da bi 
se naužili vsega, kar ta lokacija ponuja. Se pa z gotov-
ostjo še vrnemo, saj imajo v ponudbi tudi zelo ugodne 
play & stay pakete.

Četrti dan golfske turne-
je po Češkem nas je pot 
vodila na Golf & Spa 
Resort Konopište, ki je 
od Panorame oddaljen 
vsega 45 minut vožnje 
in ravno toliko od Prage. 
To letovišče ima več kot 
stoletno tradicijo in je daleč 
naokoli poznano po svo-
jih termalnih in wellness 
storitvah. Wellness center 
se razteza na več kot 2000 
m2 in vključuje notranje in 
zunanje bazene, savne in 
razvajanja za dobro počut-
je. V hotelu imajo na raz-
polago 135 sob in dodatne 

konferenčne kapacitete. Ob 
vsej ponudbi letovišča pa je v 
vseh pogledih golf na prvem 
mestu. Golfistom sta na voljo 
dve championship igrišči, par 
72, 18 igralnih polj. Prvo, in 
hkrati eno najstarejših igrišč na 
Češkem, se imenuje Radecky 
course (prvotni lastnik pos-
estva je bil Vaclav Radecky). 
Izjemno igrišče s številnimi 
vodnimi in peščenimi ovirami 
predstavlja velik izziv za vse 
kategorije igralcev. Drugo, 
novejše igrišče, se imenuje 
d´Estate Course in je ravno 

tako izjemno. Še posebej pa izstopa 9. luknja, saj je 
njena zelenica na otočku v obliki srca. Zanimivo je, da 
del golf igrišča v zimskem času spremenijo v manjše 
smučišče. Žal smo tudi tukaj bivali le dva dni, a smo 
odigrali vse po dolgem in počez (in še dodatnih devet 
lukenj na javnem igrišču). Kljub vsem razvajanjem smo 
že pošteno utrujeni šesti dan šli na pot do našega 
četrtega načrtovanega igrišča Hluboka nad Vltavou, 
ki je tik pred mejo z Avstrijo. Morda je to igrišče še 
najbolj poznano slovenskim golfistom zaradi bližine in 
ugodne ponudbe igranja 2 za 1. Samo igrišče Hluboka 
je povsem v redu, ni pa primerljivo z igrišči, ki smo jih 
odigrali v predhodnih dneh. Še najbolj spominja na 
igrišče Livada v Moravskih Toplicah. Nudi pa izjemne 
poglede na bližnje gradove, ki so odprti za turističen 
oglede. Po odigrani partiji in na poti domov smo si 
ogledali še znameniti zgodovinski Češki Krumlov.
Za povzetek lahko zapišem, da se na Češko zagotovo 
še vrnemo, saj ponujajo odlične golfske storitve za 
izredno ugodno ceno. Pa ne mislim le na ceno piva.    
  




