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Intervju PRO Jurij Čoh

Reportaže s turnirjev
Wine & Dine Golf Tour 2020
Predsednikov pokal GK Bled
After job 9
Vino & kulinarika
Golf potovanja:
Italija, Avstrija, Madžarska

Top golf destinacija 2020

Novi Golf
V središču življenja
Dobrodošli v najbolj digitalnem Golfu vseh časov, ki je tako vsestranski
in sodoben kot ljudje, za katere je narejen. Opremljen je skoraj z vsem,
kar si danes lahko zaželite. Na voljo tudi z motorjem eTSI z blago
hibridno tehnologijo.

Emisije CO2: 115−91 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,9−3,5 l/100 km.
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0472−0,0266 g/km. Število
delcev: 0,00500−0,00004 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera
prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Avtocenter A2S
Mariborska cesta 140, 3000 Celje
Tel.: 03 425 40 00
info@a2s.si
www.a2s.si
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Kdo bi si mislil, da nas lahko v dandanašnjih časih tako hudo prizadene
en virus, ki je v trenutku ohromil celotno svetovno gospodarstvo in
spremenil naš način življenja in ustaljene navade.
Tudi golf industrija je to krepko občutila. Posledice tega bodo marsikje
dolgoročne, pa ne mislim s tem samo na začasno zaprtje igrišč v času
pandemije. Dejstvo je, da veliko igrišč, predvsem v državah z najhujšimi posledicami in odvisnih predvsem od tujih golfistov, v letošnji sezoni
sploh ni odprlo svojih golf resortov in tudi dolgoročno je vprašanje,
kako bodo uspeli prebroditi to krizo. Sreča v nesreči pa je, da naša golf
igrišča v večini niso v takšni meri odvisna od tujih gostov.
Za nas golfiste je bil največji šok, da so se s 15. marcem, v skladu
z ukrepi NIJZ, golf igrišča zaprla. Razvnele so se burne debate o
upravičenosti tega ukrepa in nasploh smo kar naenkrat prišli do zaključka, da je golf eden najbolj zdravih športov z minimalno možnostjo
prenosa okužbe ipd.
Nam golfistom v prid so sprejeli določene ukrepe, spremenili nekatera
pravila igre in nikoli ne bom pozabil 18. aprila, ko so se golf igrišča
ponovno odprla in smo sprva, kot ilegalci, migrirali preko občinskih
meja in ponovno zakorakali na naše golfske zelenice. Mogoče sem se
ravno ob tem zavedal, kaj mi golf sploh pomeni, kot igra in kot način
življenja.
Seveda je bil tukaj še drugi šok, povezan z mojo poslovno dejavnostjo,
ki je v veliki meri vezana na golf. V trenutku so bila odpovedana vsa
potovanja in turnirji; sponzorji so bili ali nedosegljivi ali pa so vljudno
prijazno namignili, počakajmo, kaj bo prihodnje leto.
Osebno ne morem nebogljeno čakati na drugo leto ali na cepivo v
upanju, saj bo enkrat spet vse normalno. Vprašanje pa je, kaj je sploh
normalno? Dejstvo je, da določena industrija, predvsem turizem in
šport, verjetno ne bosta nikoli več funkcionirala v takšnih okvirih kot v
časih pred korono.
Zato sem svoje storitve in produkte v največji možni meri prilagodil
dani situaciji. Kot posledica korona krize je nastal GOLFADVISOR,
preko katerega smo vas sprva obveščali o aktualnih novostih na naših
golf igriščih in kasneje poročali tudi s tujih partnerskih igrišč. Za vsako
ponudbo golf potovanj sem temeljito preveril stanje v posameznih
državah in tudi samih resortih. Paketi so še bolj oblikovani po meri
individualnih gostov. In naj vam namignem, Zala Springs na Madžarskem je tudi letos TOP destinacija v vseh pogledih. Na turnirjih pa
ponovno beležimo rekordne obiske. Pred vami pa je tudi 12. številka
revije Golfpresss.
Skratka, mi smo že v novi normalnosti in show must go on …
Želim vam dobro in varno igro …
Mitja Klančišar - GOLFPRESSS
Letnik VI., številka 12; Odgovorni urednik: Mitja Klančišar, Management
& Event Consulting, Pipanova cesta 74, 4208 Šenčur; Tel: 041 523 910,
E-mail: info@golfpresss.si; tekst in fotograﬁje: Arhiv Golfpresss, Mirko
Kunšič, Aleš Fevžer, Grega Fenn
Lektoriranje Milena Godec Lotrič.
Naklada: 1500 izvodov; tisk: Tiskarna Format, Kranj

info@f-print.s i
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Na veselje številnih golfistk in golfistov se Wine & Dine
golfska turneja nadaljuje tudi v sezoni 2020.
Golf turnirji pod blagovno znamko Wine & Dine so že
pred leti krepko presegli okvire klasičnih rekreativnih turnirjev in so danes sinonim za kvaliteten golfski družaben
dogodek z dodano vrednostjo. Kombinacija vrhunske kulinarike in odličnih vin ob igri golfa vsako leto privablja
nove golfiste in predvsem golfistke, ki so v letošnjem letu že prevzela primat po udeležbi. Ni kaj, dame že
vedo, kaj je dobro! Da je sam dogodek še bolj na družabni ravni, se večina turnirjev odvija v formatu igre Texas
Scramble, ki marsikomu omogoča bolj sproščen pristop do igre.
V šestih letih je bilo do današnjega dne organiziranih 44 Wine & Dine turnirjev, gostili smo 32 različnih priznanih
vinarjev in vinskih kleti, tudi iz tujine. Poleg Golf igrišča Arboretum, ki je v zadnjih letih gostil večino turnirjev pod
taktirko GOLFPRESSS v Sloveniji, že tri leta zgledno sodelujemo z našimi partnerskimi igrišči v Italiji, Avstriji, na
Hrvaškem in Madžarskem, ki so prepoznali kvaliteten produkt. Tako smo našo zgodbo uspešno razširili tudi na
mednarodno sceno.
Že v lanskem letu smo nekatere Wine & Dine turnirje
razširili na vikend dogodke in jih poimenovali Golf
& Gourmet vikend. Več kot uspešno, tudi po številni
udeležbi, so bili izpeljani vikend dogodki v Savudriji z
vinarjem Monte Rosso. Daleč najodmevnejši Golf &
Gourmet vikend pa je bil oktobra 2019 v Zala Springsu
z gala večerjo chefa Ilije iz Trbiža in s tremi prestižnimi
italijanskimi vinarji. Oba dogodka sta bila razprodana
v nekaj dneh. Zato tudi v letošnjem letu načrtujemo
organizacijo vikend kulinaričnih dogodkov s celostno
ponudbo, združeno v Golf & Gourmet paket. Prvi tak
dogodek bo potekal od 7. do 9. avgusta v Trbižu, na
igrišču Golf Senza Confini, kjer domuje tudi chef Ilija.

Nikakor pa ne prezrite oktobrskega Wine & Dine
dogodka, ki bo letos ponovno od 16. do 18. oktobra v
Zala Springsu.
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golf tour 2020
16 TH -18 TH OCTOBER
Come & enjoy the excellent cousine by Chef Ilija and
famous Italian wines Villa Sandi at WINE & DINE golf event
in Zala Springs.
ALL INCLUSIVE GOLF & GOURMET PACKAGE INCLUDES:

3 days golf • 2 nights BB • 1 tournament
FRIDAY 16 TH OCTOBER:

Practise round & Gala Dinner with Chef Ilija

Wine & Dine Golf Tournament –
Texas Scramble & Dinner after tournament & After party

SATURDAY 17 TH OCTOBER:

SUNDAY 18 TH OCTOBER:
PRICE:

Round of golf

345 € per person in double room.

FO R M O R E I N FO R M AT I O N A N D R E S E RVAT I O N S :

golfreservations@zalasprings.hu • +36 20 240 4209
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Reportaža:

WINE & DINE
Golf tour 2020
Letošnji koledarski plan turnirjev, in sploh prvi del sezone, je močno zaznamovala pandemija covid – 19, saj
do konca maja ni bilo mogoče organizirati nobenega
turnirja. Kljub temu smo večino napovednih turnirjev
že realizirali v juniju in juliju. Nekateri izmed njih so bili
izjemno in nad vsemi pričakovanji dobro obiskani.
Tako smo 7. junija odigrali prvi letošnji Wine & Dine golf
turnir v Arboretumu z legendarnim vinarjem Stojanom
Ščurkom iz Goriških Brd. In ob tem zabeležili tudi rekordno udeležbo 92 igralk in igralcev. Naj povemo, da
so vina Ščurek že od začetka, od leta 2015 do danes,
stalni partner te serije turnirjev in imajo rezerviran termin
tudi že za leto 2021. Zmagovalni par v bruto kategoriji
sta bila Bojan Peterka in Marijan Jurenec, v neto kategoriji pa sta slavila Urška Bizjak Ogrinc in Uroš Ogrinc.
Čez 14 dni, ponovno v Arboretumu, smo pod streho
spravili še drugi turnir Wine & Dine z vrhunskimi
peninami in vini kleti SILVERI iz Goriških Brd. Lastnik
blagovne znamke Silveri je družina Gašperlin, ki ima v
Novi Gorici Restavracijo Pikol. Zmagovalca tega turnirja v
bruto kategoriji sta bila Helena Hojnik in Nik Pogorelčnik
Hojnik, v neto kategoriji pa Suzana Svetličič in Boštjan
Kušar.
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Tretji Wine & Dine turnir smo izpeljali v Trbižu 4. julija
na igrišču Golf Senza Confini.
Začetek julija je v Trbižu že od leta 2018 rezerviran
za ekskluzivne penine MEDOT iz Goriških Brd, ki v
kombinaciji s kulinariko chefa Ilije zažarijo v vsej svoji
harmonični popolnosti. Na odlično urejenem igrišču
s čudovito gorsko kuliso sta v bruto kategoriji slavila
Miha Zajc in Jože Potočar, v neto kategorija pa sta bila
prepričljiva zmagovalca Mija in Aleš Oblak.
S četrtim turnirjem serije Wine & Dine golf tour v
Arboretumu 25. julija pa smo zaključili prvo polletje
2020. Udeležba je bila ponovno izjemna, bilo je več
kot 70 igralk in igralcev. Odlična vina Kleti Brda v
harmoniji s kulinariko chefa Uroša iz Restavracije
Arboretum in predvsem zadovoljni gostje so dober
pokazatelj, da je Wine & Dine golfska turneja na pravi
poti. Zmagovalca 4. turnirja sta bila Branko Florjanič
in Jernej Pavlič v bruto kategoriji, v neto pa sta
prepričljivo slavila Dina in Bogdan Vozič.

Neuradno pa je na vsakem Wine & Dine turnirju vsak
udeleženec/ka zmagovalec, ki zna ceniti dobra vina
in kulinariko ter zna ob tem tudi uživati. Po tradiciji na
vsakem Wine & Dine turnirju sledi žrebanje bogatih
praktičnih nagrad, ki jih prispevajo partnerji serije:
ZALA SPRINGS GOLF RESORT, LJUBLJANSKE
MLEKARNE in SEGAFREDO.

P R É SID E N T
MLA DI K A JMA K
Tradicionalna receptura,
ki poživi vsak piknik.

Več idej za uporabo kajmaka na siroljub.si.

Konec avgusta nadaljujemo Wine & Dine turnejo v Arboretumu z dvema turnirjema. Prav tako ne prezrite in
pravočasno rezervirajte termine za dva izjemna GOLF & GOURMET VIKENDA: v Savudriji od 2.10 . 4.10. z Monte
Rosso in 3-dnevni GOLF & GOURMET vikend od 16.10. – 18.10. v ZALA SPRINGSU.
Zaključni turnir pa bo v Castello Di Spessa 21. novembra 2020.
Dober tek – na zdravje in dobro igro…
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Pot do lepih trenutkov pelje v Brda

Dobrodošli na Medotu – v hiši očeta
rebule.
Nova destinacija za degustacije in dogodke v Brdih, Domačija Medot, je že več
kot dve stoletji del tradicije družine Simčič, znane po vrhunskih peninah Medot.

Na posestvu je ob novi in razširjeni vinski kleti na voljo ekskluzivni
prostor za degustacije z razgledom
na vse strani gričevnate vinorodne
pokrajine, ki obiskovalcem nudi
popolno zasebnost. Opremljen je
tudi za zahtevne dogodke in sprejeme, poslovne team buildinge,
seminarje ali poroke in gala večerje.
Nova klet Medot izbrane okuse
prepleta z umetnostjo in nas tako
vedno znova opominja, da je bistvo
življenja potovanje.

Penine Medot sedaj lahko okušate
tudi na domačiji
Na Domačiji Medot degustacije
predstavljajo pravo vinsko popotovanje iz vinograda do kleti ter iz
kleti do kozarca.

Degustacijo spremljajo zgodbe
o avtohtoni rebuli, ki je bricem
odprla pot med najboljše vinarje
na svetu, najbolje pa uspeva prav
tu, v Goriških brdih oziroma v Colliu
na italijanski strani, v tej na pogled
revni, a z minerali zelo bogati zemlji
na osnovi opoke. Briška avtohtona
rebula je bila ohranjena prav zaradi
prizadevanj Zvonimirja Simčiča z
domačije Medot, ki je zaradi tega
dobil nadimek oče rebule na obeh
straneh meje, v Sloveniji in Italiji.
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Spoznali boste tudi proces pridelave
penin, saj so penine Medot, ki imajo
za osnovo briško avtohtono sorto
rebulo, pridelane po klasični metodi.
Degustacijo ponujajo v dveh
obsegih, osnovnem in razširjenem,
pri čemer razširjeni vsebuje tudi
letniške penine. V obeh primerih pa
vina Medot spremljajo ekskluzivni
prigrizki, ki jih je chef Restavracije
Gredič ustvaril v sodelovanju z
enologi Medota prav posebej
za spremljanje penin in vin, ki jih
strežejo le na Domačiji Medot.

Medotovo vinsko-kulinarično doživetje s pridihom lokalnih in izbranih
okusov
Pogosto potrebujemo in vse bolj cenimo čas in mir, ko se lahko v prijetnem
okolju v izbrani družbi ob dobri hrani in pijači sprostimo in prepustimo
trenutku. Prav za takšne trenutke na Domačiji Medot v sodelovanju s
chefom Restavracije Gredič postrežejo tudi večhodni meni, da lahko
v zaključeni družbi uživate popolno zasebnost z vrhunskim vinom in
kulinariko. Krožniki, ki predstavljajo lokalne kulinarične dobrote, so
ustvarjeni v popolni harmoniji z vini Medot.
Medotova ekskluzivna kulinarična delavnica v osrčju ene
najznamenitejših eno-gastronomskih regij.
Na Medotovi kulinarični delavnici A’ la-carte lahko s svojo ekipo pripravite
celovit obed, vso hrano idealno združite z vinom in ju na koncu še
postrežete na vrhunskem nivoju. Poskrbite za nepozabno doživetje vaših
sodelavcev in prijateljev v sproščujočem briškem ambientu. Dovolj je nekaj
trenutkov, ko se odmaknete od vsakodnevnih skrbi, da se zgodi čarovnija.

Penine Medot so lahko enkratna
spremljava ob posebnih priložnostih
ali pa odlična izbira za spremljavo
jedi.

Pot do lepih trenutkov vas zagotovo pelje v Brda. Ob obisku Medota
gotovo ne bo manjkalo vrhunskih okusov, estetskih užitkov in navdiha.
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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GOLF NA NAJVIŠJI RAVNI IN VRHUNSKA
UDOBNOST BIVANJA NA ENEM MESTU
Championship golf igrišče v Zala
Springsu, ki je odprto že peto leto,
je iz leta v leto v boljšem stanju. To
potrjujejo tudi številni slovenski
golfisti, ki se vedno znova vračajo
v ta ekskluzivni in sodobni golf
resort na Madžarskem. Igrišče
je vedno vrhunsko pripravljeno
in vzdrževano na najvišji ravni.
To je še dodaten plus k že tako
izjemnemu
dizajnu
samega
igrišča, ki ga je oblikoval arhitekt
Robert Trent Jones, Jr., ki je med
golfskimi poznavalci sinonim
za najboljša igrišča na svetu.
Značilnosti igrišča so široko
oblikovane čistine in večje število
jezer, ki nudijo čudovite poglede
na številnih luknjah, ter dobro
postavljeni bunkerji, ki dajejo
specifičen karakter samemu
igrišču. V ceno igralnine je
vključeno tudi sodobno vadišče,
ki omogoča dobro pripravo pred
samo igro.
Moderna infrastruktura, luksuzna
klubska hiša z odlično restavracijo
in pro shop nudijo golfistom

storitve na najvišji ravni.
Poleg storitev, ki so na razpolago
golfistom, pa je resort izredno
primeren tudi za druge poslovne
in družabne dogodke, kot so
team buildingi, poroke, kulinarični
in tematski večeri ipd.
Na srečo je Zala Springs veliko
več kot le načrt. Brez dvoma je
to eno izmed najbolj prestižnih
in čudovitih golf igrišč v Srednji
Evropi, kar vsako leto spozna vse
več tudi slovenskih golfistov.
V letošnjem letu, predvidoma v
oktobru 2020, bo tudi otvoritev

sodobnega wellness centra,
s katerim bodo še dodatno
popestrili celostno ponudbo tega
prestižnega golf resorta.
Ob prihodu v Zala Springs Golf
Resort se čas enostavno ustavi in
golfisti lahko dejansko uživajo v
vseh razsežnostih tega športa in
mirnem načinu življena. Čudovit
razgled s terase na jezero in
pogled na 18. luknjo pa gostom
omogoča popolno relaksacijo po
igri. Lahko si privoščijo odlično
kosilo in se sproščeno pripravijo
na naslednjo igro.

ZALA SPRINGS -SPA CENTER
OTVORITEV V OKTOBRU 2020
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V najboljšem in najbolj luksuznem golfskem letovišču Centralne Evrope, v Zala Springs, vsa gradbena dela še niso
končana, vendar kljub temu že sprejemajo goste, saj jim nudijo odlično golf igrišče,
dokončane pa so tudi restavracija, klubska hiša in tri apartmajske hiše.

Trenutno poteka gradnja centra dobrega počutja, ki
bo gostom nudil storitve na najvišji ravni. Glede na
načrte naj bi letovišče hkrati lahko sprejelo več kot
tisoč gostov, ki bodo bivali v vilah ali apartmajih ter
se razvajali v novem spa centru in centru dobrega
počutja.
Načrte za spa so pripravili v arhitekturnem biroju
Archikon, ki je poznan zaradi rekonstrukcije Parisi
udvar v Budimpešti, prav tako pa je uspešno
restavriral hišo Olafa Palmeja. Andras Suto, direktor razvojnega oddelka, je za kompleks Zala springs
dejal, da izstopa zaradi lepe okolice, med drugim je
zelo atraktivna stavba sredi jezera, ki ga krasijo
čudovite vodne lilije, in tako nastane vtis, da le-ta
lebdi nad jezerom. Osnovna ideja je bila, da ima
ekskluzivnost prednost pred količino.
Ta lokacija se bistveno razlikuje od drugih hotelskih
spa jev, ker je tu vse skrbno načrtovano.

Strokovnjaki so se precej ukvarjali s tem, kako golfistom omogočiti hitro regeneracijo. Tako so v bazenih
na pravih mestih nameščene posebne šobe, ki
omogočajo stimulacijo in hitrejšo regeneracijo utrujenih mišic. Omeniti velja tudi pravo finsko savno, saj
je pri načrtovanju sodeloval finski strokovnjak. Tako
bo zdaj možno doživeti tipično vzdušje severnjaških
savn, pa tudi uporabljalo se jih bo na njihov način.
Pri načrtovanju so veliko časa namenili balneologiji,
vedi, ki se ukvarja z zdravilnimi učinki vrelcev in
njihovo terapevtsko uporabo. Tako so natančno
proučili fizikalne lastnosti vode, kot so temperatura,
tlak, pretok, moč vrelca ter njihov vpliv na kopalce.
Kopalcem bodo na razpolago notranji in zunanji
bazeni, spa pa bo zadostil željam aktivnih in tudi bolj
pasivnih ljubiteljev rekreacije.
V spa kompleksu si bodo gostje lahko privoščili lahke
obroke in zdrave napitke po načelih zdrave in pravilne
prehrane.

Zala Springs
Studio Apartments
NOW

OP EN

Premium Golf Zala Springs 2020
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 vadbišča in vadbenih žogic
• Pijača dobrodošlice
Cena: 288 € / po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih
VELJAVNOST PONUDBE OD 21. 4. DO 16. 10. 2020
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

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS
SUV Renault
Do

7.000 €
popusta

za vozila iz zaloge*

5 let podaljšanega jamstva**
5 let vzdrževanja po polovični ceni**
Osnovno in kasko zavarovanje za 99 €**
*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault Financiranjem izkoristite do 7.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi dodaten
popust. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financiranjem prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. V
financiranje je vključeno tudi brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) in vzdrževanje po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Pogoj akcije je sklenitev finančne
pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011):
0,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault
Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

renault.si

Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Obvezna oprema vsakega golﬁsta
2 za 1 cene igralnine v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem
in Madžarskem • samo s kartico Diners Club
e
ovanj
Zavar IN ONE”
“HOLE 0€
0
DO 20

Brezplačna članarina* in MEGA darilo-golfski dežnik- čakata na vas.

Pokličite ali pišite in pridobite svojo kartico
Diners Club Golf Card - čimprej!
031 629 546 ali prijavnica@erstecard.si
*Brezplačna članarina in darilo velja za nove člane ob prvi včlanitvi. Koda GOLFPRESS. Akcija velja do 7. 9. 2020.
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V raju neskončnih nasadov
Rahel vetrič in nežno petje ptic… to je edino, kar gostje
v objemu neokrnjene narave slišijo ob okušanju vrhunske žlahtne kapljice in svetovno nagrajenega ekstra
deviškega oljčnega olja na posestvu Monte Rosso, ki
svoja vrata na široko odpira vsem gurmanom, željnim
sprostitve ter raziskovanja idilične istrske pokrajine in
njenih magičnih nasadov.
Pisalo se je leto 2006, ko se je začela oblikovati ideja
o zakupu velikega zapuščenega kosa zemlje v hrvaški
Istri, le streljaj oddaljenega od slovensko-hrvaške meje.
Izredna lega ob morju, ki ustvarja odlične mikroklimatske pogoje za rast trt in oljčnih dreves, je obljubljala
potencial za kreacijo edinstvenih izdelkov iz dobrot
narave. Na novem posestvu Monte Rosso so se zavedali, da pot zagotovo ne bo lahka, saj je bila ogromna
parcela povsem zaraščena z makijo, ponekod pa zemlja celo še nikoli ni bila obdelana. Posebnost območja
in želja po stvaritvi nečesa izjemnega sta vendarle
premagali vse ovire; tako so z utrudljivim odstranjevanjem grmičevja in mletjem kamenja naredili prvi korak
do realizacije svoje inovativne ideje, pri čemer so
nenehno strmeli k odgovornosti do narave. Ko je bila
zemlja pripravljena za obdelavo, so začeli s sajenjem,
prav tako pa je bilo treba začeti razmišljati o imenu
blagovne znamke, pod katero bodo tržili svoje bodoče
proizvode. Na koncu so izbrali italijansko različico imena vasi Crveni Vrh, kjer se posestvo nahaja – Monte
Rosso, saj so želeli izpostaviti poreklo svojih stvaritev in
bogato zapuščino ozemlja, kjer se je zgodovinsko prepletala hrvaška, slovenska in italijanska kultura. Danes
se na posestvu, ki se razteza na kar 65 hektarjih,
sončijo urejeni nasadi trt, oljk, mandljevcev in sadnega
drevja, za katere lastniki skrbijo s posebno pozornostjo, saj želijo ohranjati prvinsko lepoto te krasne istrske
pokrajine.
V prvem planu je bila že od samega začetka proizvodnja najboljšega ekstra deviškega oljčnega olja, zato so
leta 2009 zasadili skrbno izbrane sorte oljk: istrsko belico, leccino, pendolino, maurino, ascolano in picholine.
Pravi geografski položaj za vzgojo oljk, vsakodnevna

skrb za nasade skozi vse leto, zgodnja kontrolirana
trgatev in predelava v roku le nekaj ur z najsodobnejšo tehnologijo, so dejavniki, ki skupaj z brezkompromisnim stremenjem k spoštovanju narave in filozofiji
najvišje kakovosti omogočajo, da pri Monte Rossu iz
leta v leto proizvajajo oljčno olje, ki sodi v sam svetovni
vrh. Njegovo vrhunskost, svežo aromo, mamljiv okus,
umirjeno pikantnost in prijetno grenkobo dokazujejo
s številnimi nagradami, osvojenimi na najprestižnejših
tekmovanjih, kot tudi s kemičnimi analizami, ki razkrivajo, da je zlato-zelena tekočina tako bogata z naravnimi antioksidanti oz. polifenoli, da jo lahko štejemo
za zdravilno. Da bi zadovoljili raznolika pričakovanja
najbolj zahtevnih gurmanov, so na trg lansirali kar štiri
različice olja: Premium, ki mojstrsko harmonično združuje šest različnih sort; Grand Selection, ki se kot esenca
oljčnega olja uporablja za zaključevanje tudi najbolj
zahtevnih jedi; Casa Blend, za pečenje in kuhanje. Z
njim še tako preprosta jed pridobi intenziven okus.
Chef Blend, za gurmane, ki kuhajo v širokem slogu
in potrebujejo večje količine dragocenega olja. Brez
dvoma lahko rečemo, da so v svojem iskanju popolnega ekstra deviškega oljčnega olja našli pravi recept
ter naredili prepoznavne in aromatične izdelke, ki se
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odlično podajo k mesnim in zelenjavnim jedem z žara, frtalji s šparglji,
testeninam z bogatejšimi omakami,
svežim solatam, sirnim narezkom in
še bi lahko naštevali…
Na drugi strani pa se je vinska
zgodba Monte Rossa šele dodobra
pričela, saj so svetu svoje prvo vino
pokazali šele pred nekaj leti. Malvazija z letnico 2015 je ljubitelje vina
očarala z obilo svežine, s kančkom
sladkosti, s prijetno mineralnostjo
in dolgim pookusom ter z mnogimi
možnostmi kombiniranja s kulinaričnimi vrhunci. Nero 2016, narejen iz
sorte Montepulciano d`Abruzzo, pa
jih je z veliko spoštovanja preprosto
pustil brez besed. Nenazadnje je to
italijanska sorta, ki je daleč okrog
nihče ne goji. Izkazalo se je, da je
Monte Rossov enolog, priznani zamejski vinar Edi Kante točno vedel kaj
dela. Z minerali in apnencem bogata
istrska prst daje sorti namreč novo

dimenzijo, ki se odraža v globoki
rubinasti barvi in bogati sadni aromi
z notami gozdnih sadežev in višnje.
Strast do vina je obrodila tudi
izredno nežno in elegantno peneče
vino Monteclassico, narejeno iz
istrske malvazije po klasični metodi
fermentacije kvasovk v steklenicah
vsaj 18 mesecev pred degoržiranjem. Za piko na i so iz najboljših
grozdov s posestva pripravili še
dve dolgo odležani in zreli selekciji. Zgolj proizvodnja izdelkov,
ki božajo brbončice pa ni edino
poslanstvo ekipe Monte Rosso. Cilj
je ustvarjanje doživetij na njihovem
koščku raja na zemlji, zato so med
prostrane nasade skrili tri očarljive
kotičke za butično degustacijo, ki
razvajajo z dih jemajočimi razgledi
na neskončne vinograde in morje
v ozadju. Da lahko gostje delček
svojega gastronomskega doživljaja
odnesejo domov, imajo na posestvu trgovinico, v kateri bodo poleg

svojih krasnih vin, večkrat nagrajenih oljčnih olj in slastnih sadnih
namazov, v bližnji prihodnosti ponudili še lastno češnjevo žganje ter
še druge dobrote, prežete s strastjo
kreatorjev znamke Monte Rosso.
Njihove izdelke v Sloveniji po
novem lahko kupite tudi v njihovi
spletni trgovini: www.monterossoistra.com
Monterosso d.o.o.
Poljska pot 4
1000 Ljubljana
Slovenija
+386 41 303 701
prodaja@monterosso.si
FB: www.facebook.com/monterossoistra/

Povezava do spletne
trgovine na QR kodi.
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Intervju -

PRO JURIJ ČOH

Kdaj si se prvič srečal z golfom? Kdo te je navdušil?

Kaj pomeni biti “PRO”? Kakšno je tvoje poslanstvo?

Z golfom sem se srečal dokaj pozno. Palice sem prvič
prijel pri 26. letih. Do takrat me golf niti ni posebej
privlačil. Pravzaprav še danes ne vem, kaj me je
napeljalo na to, da sem se vpisal v začetni tečaj golfa.
Zgodilo se je povsem spontano.

V etimološki razlagi besede »profesionalec« je
zapisano, da je to oseba, ki s svojimi veščinami/
znanjem trguje in jih mora zato izvajati po najvišjih
možnih standardih. Zato bi moral vsak PRO dajati
temu primeren vtis in se tudi obnašati tako – torej
profesionalno v vseh pogledih. Seveda pa biti PRO
še zdaleč ni samo služba. Je poslanstvo, ki je mnogo
širše kot samo učenje udarcev. Poslanstvo PRO-ja je
igralcem golfa nuditi uvid v razumevanje golfske igre v
najširšem pomenu te besede.

Kakšna je bila tvoja pot od prvih udarcev na
zelenicah do PRO-ja?
Imel sem to srečo, da se je leta 2007, ravno tisto
sezono, ko sem pričel z igranjem, v Ljubljani odprlo
novo igrišče za golf. Zaradi bližine igrišča sem imel res
dobre možnosti za vadbo. Na začetku o karieri PRO-ja
niti nisem razmišljal. Sčasoma pa sem na amaterskih
turnirjih začel dosegati dobre rezultate, zato me je igra
navdušila do te mere, da sem začel razmišljati tudi v tej
smeri. Ko sem opravil prvi tečaj za vaditelja golfa, sem
pričel z delom v otroški šoli golfa. Vmes sem študiral
na FŠ, občasno opravljal delo caddyja in deloval kot
ranger na golf igrišču. Leta 2010 sem se včlanil v PGA
Slovenija, leto kasneje po opravljenem pripravništvu
in opravljeni 2. stopnji usposabljanja, pa postal njen
polnopravni član.

Kakšen je tvoj pristop do učenja golfa?
Zelo individualen. Vsak učenec oz. golfist je drugačen.
Zavedam se, da vsi nimajo enakih ciljev, da vsi vadbe
ne doživljajo na enak način, da vsi nimajo enake
motivacije in da vsi nimajo enakih telesnih in motoričnih
sposobnosti. Zato poizkušam ta spoznanja o učencu
vključiti v program dela in način poučevanja. Za
vsakega učenca potrebujem čas, da se seznanim z
njim in ga spoznam. Na tak način mu lahko pomagam
pri iskanju optimalnih rešitev. Učenca želim narediti čim
bolj samostojnega, tako da si v nekaterih segmentih
igre lahko pomaga sam. Pri delu vedno uporabljam
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pripomočke in video analizo. Brez tega ne gre. Pazim,
da učencev ne zasipavam z množico podatkov in
informacij, ki so morda v določeni fazi nepotrebni in jih
lahko le zmedejo. Ne maram učenja s hitrimi rešitvami,
saj sem prepričan, da se dobra golfska igra gradi na
širokih temeljih, postopoma in s poznavanjem vseh
elementov igre.

igralci zavedati, da prinaša napačna tehnika udarjanja
bistveno več možnosti za poškodbe in posledično nudi
manj užitka pri igri. Poleg tega je kasnejše popravljanje
zamaha, pri igralcih, ki napačne gibe utrjujejo več let,
bistveno težje, in za njih tudi mnogo bolj neprijetno.

Kaj odlikuje dobrega učitelja?

Najprej se mora vsak golfist vprašati, kako pogosto je
pripravljen vaditi na vadbišču. PRO vam lahko postavi
zelo dobro diagnozo, ugotovi vzroke za vaše napake,
vas usmerja in predlaga vaje in načine za odpravljanje
napak. Žal pa tega ne more vaditi in utrjevati namesto
vas.

Profesionalnost. Strokovnost. Empatija. Jedrnatost.
Na fakulteti za šport si z odliko diplomiral na temo
golfa. Ti je študij kaj pomagal pri tvoji golfski karieri?
Nedvomno. Zelo hitro sem ugotovil, da sta učenje in
igranje golfa dva zelo kompleksna procesa, zato sem
se tega lotil zelo analitično. Pri tem mi je znanje o
športu, predvsem razumevanje motoričnega učenja,
psihologije in biomehanike, v veliki meri pomagalo,
da sem golfsko igro in tehniko osvojil relativno hitro.
Hkrati pa sem imel takrat že precej izkušenj z učenjem
otrok in odraslih v drugih športih, kar je bila poleg
pedagoških znanj, pridobljenih v času študija, odlična
podlaga za nadaljnje delo na področju golfa.

Kaj bi bil tvoj nasvet nam, rekreativnim golfistom?

Druga pomembna stvar je, da za učenje angažirate
osebe, ki so za to usposobljene in imajo ustrezno
znanje. Preverite učiteljevo usposobljenost in ostale
reference ter znanja. Igralci golfa, ki se z igro šele
spoznavajo, in če nimajo dovolj izkušenj, težko ločijo
med “strokovnjaki” in strokovnjaki. Zato ponavadi
nasedejo raznim hitrim rešitvam, ki jim jih pokroviteljsko
ponujajo njihovi prijatelji ali ljubiteljski učitelji golfa. Na
tak način si vaše golfske igre ne boste popravili.
Kako bi odgovoril tistim, ki pravijo, da jim bo obisk pri
PRO-ju samo pokvaril zamah in da jim PRO ne more
nič novega povedati?
Pravzaprav jim nimam kaj odgovoriti. Vse, kar lahko
naredim, je, da jih povabim na učno uro, oz. jih pustim,
da še naprej ostanejo pri svojem prepričanju.
Kakšen je tvoj splošen pogled na golfsko sceno v
Sloveniji?
Golf so navsezadnje ljudje. Vsi. Igralci, upravitelji igrišč,
učitelji, vodje klubov, funkcionarji, organizatorji turnirjev,
gostinci, itd. Golfska scena je odraz vsega tega. V
vsem tem sicer vidim nekaj oseb, ki so svetle izjeme
in se trudijo. Žal pa je precejšen del golfske scene pri
nas še vedno determiniran z ljudmi, ki ne zmorejo in ne
znajo poiskati pravih rešitev, ki bi koristile slovenskemu
golfu.
Napisal si tudi knjigo GOLF, ki je izšla leta 2017. Kaj te
je vzpodbudilo k temu projektu?

Kako pogosto se golfisti pri nas odločajo za
izboljšanje svoje tehnike s PRO-jem?

Vse izrečeno znanje, besede in misli …, dokler ni nekje
zapisano, ne obstajajo.

Če pogledam zamahe na slovenskih igriščih, bi rekel,
da izredno malo. Vendar je to odločitev vsakega
posameznika, tako da s tem nimam težav. Se pa morajo

K pisanju knjige me je spodbudilo več stvari. V prvi
vrsti se mi je to zdela dolžnost do sebe. Sam bi
težko nadaljeval strokovno delo na področju golfa
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in sebe imenoval strokovnjak, ne da bi to podkrepil
z omenjenim delom. Mislim, da to v prvi vrsti prinaša
kredibilnost in verodostojnost. Skozi knjigo sem želel
bralcem, torej vsem tistim, ki jih golf zanima, ta šport
predstavil širše kot samo z vidika pravilnega udarca.
Golf je, kot vsak šport, mnogo več kot samo tehnika.
V knjigi sem želel opisati golf bolj celostno, torej tudi
z vidika drugih področij: motoričnega učenja, fizike,
kondicijske priprave, načina treniranja, otroškega golfa,
psihološke priprave, opreme, zgodovine …, pri čemer
so mi kot soavtorji pomagali tudi strokovnjaki z drugih
področji.

danes žal tako, da je vse te informacije potrebno
dobro “prečistiti” in potem iz njih izvleči tistih dejansko
uporabnih 20 - 30 %. V zadnjem času prihaja do prave
poplave “novotarij” v obliki pripomočkov, čudežnih
tehnologij, učnih sistemov, metod učenja, raznih teorij,
seminarjev, instant priročnikov ..., ki pa so predvsem
dobro zapakirani marketinški produkti in dejansko ne
ponujajo kaj bistveno novega in uporabnega.
Ker pa me šport in golf zanimata tudi z organizacijskega
vidika, sem se odločil, da znanja s tega področja
pridobim še na magistrskem študiju športnega
managementa na EF v Ljubljani.

Pa imaš zaradi knjige kaj več strank?
Tako naiven nisem, da bi verjel, da bo knjiga bistveno
pripomogla k obisku mojih učnih ur. Povprečen
slovenski igralec golfa je navsezadnje dokaj
nezahteven in golfsko neizobražen. Ta knjiga pa je
namenjena peščici tistih, ki jih golf resnično zanima z
večih vidikov in ki si želijo razširiti obzorja.
Kako se sam osebno strokovno izpopolnjuješ in
izobražuješ?
Prebiram knjige, članke, revije, sledim nekaterim
spletnim stranem, poslušam predavanja … skratka
nabiram informacije iz čim bolj različnih virov. Je pa

Glede na to, da si se z golfom začel ukvarjati relativno
pozno, s katerimi športi si se ukvarjal v mladosti in s
katerimi športi se še danes ukvarjaš kot rekreativec?
V osnovni šoli sem se tekmovalno ukvarjal s
smučanjem, kasneje pa še s tenisom. V obeh športih
sem kasneje deloval tudi kot trener.
Poleg golfa se redno ukvarjam s funkcionalno vadbo,
da vzdržujem telesno pripravljenost, ki mi daje osnovo
za dobro golfsko igro. Sicer pa se občasno ukvarjam z
najrazličnejšimi športi: košarka, nogomet, beach volley,
badminton, squash, smučanje, tenis, skate board ...
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Ali imaš kakšen dober in splošen nasvet za golfiste, ki
želijo izboljšati svojo igro, ali za začetnike?
1. Spoštujete golf in vse, kar sodi zraven. Pravila,
etiketo, obnašanje, bonton, oblačenje, obzirnost do
drugih ...
2. Ne glede na to, kako dobro igrate, doživljajte golf kot
priložnost za sprostitev, rekreacijo, prijetno druženje
in športni izziv. Kdor je na golf igrišču zaradi drugih
vzgibov, morda ni na pravem mestu.
Ali imaš kakšno posebno prigodo ali zanimivost iz
svoje golfske kariere, ki bi jo želel deliti z bralci?
Leta 2013 sem bil na Švedskem, kjer sem se prijavil na
enega izmed turnirjev serije Nordea Tour. Bil sem na
čakalni listi, turnir pa se je odvijal v mestu na drugem
koncu Švedske od mesta, kjer sem bil nastanjen
(Malmo). Ker dan pred turnirjem nisem dobil še nobene
informacije od organizatorja, sem v glavi turnir že
odpisal. Približno ob 23h, ko sem v postelji prebiral
pošto, pa sem dobil sporočilo, da se, zaradi odpovedi

nekaterih igralcev, lahko naslednji dan udeležim
turnirja, vendar bo moj tee time zgodaj zjutraj, ob 7:40.
Brez kakršnega koli pomisleka sem spakiral nekaj
oblek in golfsko opremo ter približno ob polnoči s
sposojenim avtom odrinil v temno noč na dolgo pot čez
pol Švedske. Po sedmih urah in pol nočne vožnje in
brez ene minute spanca v zadnjih 24 urah, sem končno
prispel na parkirišče golf igrišča. Iz avta sem odhitel
direktno na štart in, glede na okoliščine, odigral še kar
solidno igro.
Kjer je volja, tam je pot!
Tvoj moto?
Glede na to, da mi večkrat očitajo, da sem bolj tih,
lahko rečem le: less talking - more doing. Po slovensko
je to manj govorjenja - več dejanj!
Tekst: Mitja Klančišar
Foto: Aleš Fevžer

ZAVAROVANJE ZDRAVSTVENA POLICA
Zdravstvena polica je najpopolnejše
zavarovanje za zdravstvene storitve
v mreži zasebnih izvajalcev,
ki omogoča:
• hiter dostop do specialističnih
storitev in operativnih posegov
• asistenco zavarovalnice
• obisk zdravnika na primarni ravni
• sklenitev tudi za otroke
(paketa Junior in Junior Plus)

NOVO

• storitev, ki vam pripada
ob sklenitvi zavarovanja
080 20 60

vzajemna.si

Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana

DO ZDRAVNIKA,
KO GA POTREBUJETE
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INDOOR GOLF LJUBLJANA
Letošnjo zimo INDOOR GOLF LJUBLJANA že tretje
leto odpira svoja vrata. Za vse tiste, ki še niste bili pri
nas, naj vam povemo, da nas boste našli v prostorih
Teniškega centra Škulj, ki je oddaljen od izvoza
Brdo (Lesnina) le dobro minuto, z avtom seveda. V
zimskem času je to prostor, kjer boste lahko trenirali
golf na najbolj sodobnih napravah in v zelo prijetnem
ambientu. V našem centru je vadba namenjena vsem
kategorijam igralcev, tako začetnikom, rekreativcem kot
tudi najboljšim tekmovalcem.
Dva simulatorja Foresight GC QUAD vam s svojimi kamerami omogočata 200 slik ob udarcu palice z žogico.
Ravno tako pa izmerita vse podrobnosti o žogici, ko le-to udarimo s palico, in tako omogočata zelo natančno
analizo vašega udarca. Simulatorji Foresight GC QUAD so na razpolago na vseh večjih turnirjih, kjer jih uporabljajo
tudi najboljši igralci na svetu pri svoji vadbi na »drivingu«. S tako kakovostnimi simulatorji bodo uživali v igri
tudi najbolj zahtevni igralci golfa. Tehnologija vam omogoča prilagoditev razmer, kot so vlaga, višina, veter in
tako omogoča vsem igralcem razmere v realnem času na vseh igriščih, kar se bo seveda poznalo tudi na letu
vaše žoge. Katja Pogačar, slovenska PGA igralka pravi: »V zimskih razmerah lahko najbolje izkoristim igro na
simulatorju, saj mi omogoča prilagoditev na razmere, ki so na južni polobli, in tako lahko optimalno pripravljena
krenem na pot v Avstralijo.«
Ing. Gerhard Karl, CEO Brilliant GmbH Southwest Greens by Nicklaus Design – Central Europe, je projektiral naš
»putting green«, in tako optimiziral vadbo na zelenici. V zadnjih petih zaporednih letih so dobili priznanje za »Best
Synthetic Golf Green«. Prepričani smo, da bo vadba kratke igre v našem centru, v zimskem času, zelo doprinesla
k boljšim rezultatom, saj več kot 70 najboljših PGA Tour igralcev trenira na teh zelenicah.
»Zimski del sezone je za igralca golfa zelo pomemben, saj je to obdobje, ko ni tekmovanj, in zato je to idealen
čas za napredek na tehničnem področju. Golf igrišča pri nas niso opremljena za zimsko vadbo, zato so ravno
indoor golf dvorane tiste, ki omogočajo vadbo tehnike. Indoor golf Ljubljana je sodoben vadbeni center, primeren
za rekreativne igralce in tekmovalce, kjer s simulatorjem vadijo igro z različnimi palicami na novih igriščih. GC
QUAD omogoča igralcem poglobljeno analizo zamaha in na razgibani, hitri zelenici, vaditi kratko igro. Indoor golf
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Ljubljana je vsekakor zelo pomembna pridobitev in
pomeni podaljšanje golfske sezone v Sloveniji,« nam
pove Uroš Gregorič, strokovni vodja reprezentance.
V našem centru potekajo tudi tekmovanja, katerih
razpored je objavljen na golf portalu. V lanskem
letu smo izpeljali zelo uspešno zimsko ligo, ki se jo
je udeležilo preko 60 igralk in igralcev. Za letošnjo
sezono pa pripravljamo tudi nekaj prijetnih novosti.
Anže Sonnenwald, podpredsednik PGA Slovenija
pravi: »Indoor vadbišča za golf so zelo uporabna
predvsem pozimi, ko so dnevi kratki in nam vreme
ne dopušča vadbe zunaj. V Indoor golf Ljubljana so
opremljeni z dvema vrhunskima simulatorjema, na
katerih lahko vadimo in utrjujemo tehniko zamaha ali pa

odigramo 18 lukenj na svetovno znanih igriščih. Vadba
v centru je lahko tudi odlična priložnost za spremembo
in nadgradnjo tehnike zamaha.«
Vse prednosti in kvalitete treniranja v zimskem času,
uskladitev urnika šole in treningov v našem Indoor golf
Ljubljana centru, s pridom izkoristi tudi Aleš Babnik,
saj vsako zimo pripelje na trening Pio, Jako in Žigo,
predno se odpravijo na priprave v toplejše kraje.
Ob tej priložnosti čestitamo vsem igralcem in
trenerjem za dosežene vrhunske rezultate v tej
precej nenavadni sezoni in se veselimo uspešnega
prihodnjega sodelovanja.
Tekst in foto: Aleš Oblak

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA

NADGRADITE POLETJE Z BOGATO OPREMO

PRIHRANEK DO

4.000 €

*

STREŠNI NOSILCI
IN KOVČEK
BREZPLAČNO **
7 LET JAMSTVA***
KAMERA 360° • ZAVIRANJE V SILI • NAVIGACIJA • ALU PLATIŠČA 46 CM (18”)
ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 7,8 – 5,3 l/100 km. Emisije CO2: 188 – 139 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOx: 0,0181 - 0,0553g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0004- 0,00092g/km.
Št. delcev (x1011): 0,01 – 0,86. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 4.000 € (z DDV), ki velja za Nissan Qashqai 1.3DIG 160 N-CONNECTA LE s kovinsko barvo iz zaloge. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020
oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Akcija traja od 1.7.2020 do 30.9.2020 oziroma do razprodaje zalog v vseh pooblaščenih servisih Nissan. Kupcu ob nakupu novega Qashqaia preko Nissan financiranja pripadajo brezplačni
strešni nosilci kataloške št. KE732-4E510 oz. KE730-4E510 in strešni kovček kataloške št. KE734-480BK. ***Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai, velja z Nissan Financiranjem z akcijo CashPlan. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške
garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ****NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001
Ljubljana. Več na www.nissan.si.

GOLF IGRIŠČE
SREDI PROSTRANIH
P R E K M U R S K I H R AV N I C
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P RO S T E S O B E V 2 . P O L OV I C I AVG U STA I N S E PT E M B R A 2020
Izbirajte med raznolikimi nastanitvami:

In igrajte golf na Golf igrišču Livada:

Hotel Livada
Prestige*****

Cela sezona

Hotel Ajda****

od 68 €

od 62, €

na osebo/nočitev
z zajtrkom

40

na osebo/nočitev
z zajtrkom

Cena velja med
tednom za nočitev z
zajtrkom na osebo v
dvoposteljni sobi.
Doplačilo za vikend je
od 4€-6€. Doplačilo za
enoposteljno sobo je
po veljavnem ceniku.

pon-pet
sob-ned, prazniki
Avgust

pon, tor

Minimalno bivanje 2 noči.

Rezervacija golfa na: golfshop@terme3000.si | 02 512 5066
Rezervacija hotelskih namestitev na: 02 512 50 00 | rezervacije@shr.si
www.sava-hotels-resorts.com

GF 18 Lukenj

43 €
47 €

GF 9 lukenj

35 €
35 €

GF 18 Lukenj
EDEN PLAČA, IGRATA 2

60 €

P O P O L N A I G R A G O L FA ,
OBDANA Z NAJLEPŠIMI
RAZGLEDI
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Bledu

Zamah, udarec, pogled… razgled! Blejska kulisa
ponuja eno najbolj navdušujočih iger golfa daleč
naokoli. Zato smo združili golf igro na igrišču Royal
Bled z bivanjem v Hotelu Park na obali Blejskega
jezera. Popolnoma prenovljen interier hotela
pripoveduje zgodbe naravnih elementov vode in
gozda. Po igri golfa se prepustite panoramskim
razgledom iz hotelskih sob, bazena in spa-ja in
si privoščite kulinarično razvajanje v hotelu ali
v Restavraciji Julijana, nagrajeni s prestižnim
priznanjem The Plate Michelin. Popolni trenutki s
popolnim razgledom vas čakajo blizu doma – na
čarobnem Bledu!

Golf paket z bivanjem v Hotelu Park****
f do 4.10.2020

399 €

na osebo/
3x nočitev
z zajtrkom

2x
Green fee
Royal Bled

Uporaba
golf avta

Minimalno bivanje 3 noči.

Storitve vključene v ceno:

Í 3x nočitev z zajtrkom v popolnoma prenovljenem
Hotelu Park**** na obali Blejskega jezera
Í 2x Green fee za Kraljevo igrišče na igrišču Royal Bled
Í Uporaba golf avta in vadišča za golf z neomejeno
uporabo žogic

04 579 16 00 | info@hotelibled.com | www.sava-hotels-resorts.com
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LUKU NAGLIČU
PREDSEDNIKOV POKAL

Besedilo in foto: Mirko Kunšič
Mladi Luka Naglič iz Breznice, član GK Bled, študent
univerze v Arkansasu v ZDA, je letošnji prepričljivi zmagovalec Predsednikovega pokala GK Bled.
Z 41 bruto točkami, ali petimi udarci pod parom igrišča
se je suvereno sprehodil do zmage v dveh krogih
Jezerskega igrišča Royal Bled.
Matjažu Ječniku je bilo 45 neto točk dovolj za zmago
v A skupini. Na osmi luknji si je zaslužil hole in one. V
bruto razvrstitvi je bil boljši celo od hčere Lare, ki se je
v skupni razvrstitvi umestila na peto mesto s 33 bruto
točkami.
V B skupini mladi Tom Gornik ni imel konkurence s 46
neto točkami. Čaka ga nižanje hendikep indeksa, že z
novim preračunom. V C skupni je najbolj zasijal Damjan Jančec, ki je odigral oba kroga igrišča z 58 neto
točkami.
Gordana Šolak je bila najdaljša z 210 metri, Aljoša
Kraljič pa je ponovno dokazal, da na turnirjih „živi“ za
najdaljše udarce. Žogico je odložil po 275 metrih. Najbliže luknji je bil Luka Naglič.
Predsednik kluba, Željko Čurić je poudaril gostoljubnost in profesionalnost celotne ekipe Royal Bled igrišča
in Kraljeve klubske hiše.
Golf klub Bled je najstarejši tovrstni klub v Sloveniji.

Sredi junija je dopolnil 45 let. Zgodovina kluba je odsev
začetkov in razvoja golfa, ki je kot šport ponovno med
panogami na Olimpijskih igrah. Je klub, ki je bil osnova
za ustanovitev Golf zveze Slovenija. Vrsto let je imela
zveza domicil na blejskem golf igrišču. Tudi GK Ljubljana in Golf&country club Bled sta imela Kraljevo golf
igrišče, sedanji Royal Bled, za domači igrišči.
Na igrišču so organizirali niz turnirjev najvišjega nivoja,
evropska ekipna in posamična prvenstva. Igrišče iz
osemdesetih let poznata tudi sedanja golfista svetovnega tekmovalnega slovesa, Španec Sergio Gacia in
Anglež, Justin Rose.
Takrat je bil z njima v flajtu tudi domačin, sedanji učitelj
golfa in PRO Miha Studen.
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Nova rubrika:

KDO JE KDO?
ANTON ŠTIHERLE - TONI
Zagotovo najbolj prepoznaven član GK Bled je Anton Štiherle. Nedavno tega je znano gostilno Kunstelj
predal hčeri Maji, vendar še vedno ostaja del uspešne
družinske zgodbe.
Oče ga je navdušil za golf. Anton Štiherle – Toni za
prijatelje, je bil dva mandata tudi predsednik kluba.
Zagotovo je edini golfist, ki se je udeležil največ Golf
tednov na Bledu. Tudi na letošnjem, že 47., igra.
Pravi, da je tokratni že njegov 36. golf teden.
Težko bi preštel vse priigrane lovorike, začenši od
naslovov klubskega prvaka pa do večkratnega dobitnika Zlatega leva, najstarejšega golf turnirja, kar so v
sedemdesetih prenovili golf igrišče. Je tudi vpisan kot
dobitnik prehodnega pokala Castrol, ki je med rekreativnimi igralci zelo cenjena trofeja.
A Toniju, ki je znan po tem, da igra hitro, je stalno gibanje zagotovilo in moč, da zmore še vse ostalo. Še vedno si
zaveže predpasnik v gostilni, uren je v kuhinji in v strežbi, če je treba. Ob golfu so zdaj njegova ljubezen potopi.
Več kot 500 ur je že preživel pod morji in jezeri. Seveda je takrat „oborožen“ s podvodnim ohišjem in fotoaparatom, s katerim lovi nepozabne trenutke. Verjetno je eden redkih, če ne edini Gorenjec, ki se je potapljal ob morskih psih.
Tudi motivi v Blejskem jezeru so zanj vse bolj vabljivi. Njegova zadnja serija lokvanjev je prava fotografska poezija. Za potapljanje je že navdušil oba vnuka. Fotoaparat je del njegove dnevne opreme. Poleti in pozimi. Takrat je
med prvimi, ki po celcu vijuga po domačih in tujih strminah.
A pri vseh obveznostih in dejavnostih si redno vzame čas za jogo. Pravi, da ga umirja, mu daje novih moči za vse,
kar počne.
Tak je Anton Štiherle – Toni
Besedilo in foto: Mirko Kunšič
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Foto: Grega Fenn

Primož Ulaga osvojil BAD KLEINKIRCHHEIM na AJ 9
turnirju
Pandemija in covid-19 nista ustavila zagretih golfistov,
saj se je serija turnirjev AFTER JOB 9 nadaljevala v
torek, 23. junija, z dogodkom VZAJEMCI na golf igrišču
Trnovo, kjer je zmagal Timon Svetek (18 bruto).
Sledila sta izvrstno organizirana dogodka: Dalmatinski
AFTER JOB powered by BAGUERI& GOSTILNA RIBNIK,
kjer je slavil Žiga Babnik (17 bruto) ter KRIPTOVALUTE.
SI, kjer je slavil Max Golob (17 bruto).
Letošnja novost je tudi, da so se turnirji AJ 9 začeli že
februarja na golf igrišču Lipica, kjer sta bila odigrana
dva turnirja, zmagal pa je Miran Šinkovec. Lipica bo
nadaljevala s turnirji vsako sredo, kmalu pa se bodo
temu načinu igre pridružila tudi ostala igrišča iz sosednjih držav.

Na turnirju, s podporo golfskih prijateljev iz BAD
KLEINKIRCHHEIMA, je v torek, 14. julija, na golf igrišču
Trnovo z lahkoto in s 16 točkami bruto na 9 luknjah
slavil Primož Ulaga, devetkratni zmagalec svetovnega
pokala v smučarksih skokih.
Achim Lienert (na fotografiji), ki vodi družinski hotel
KOLMHOF, pravi, da je Bad Kleinkirchheim že nekaj
časa eden najboljših naslovov za dopust, sploh če
ste igralec golfa. Igrišče in hotel se nahajata na jugu
Avstrije sredi Koroške. Na nežnih vrhovih in sredi
čarobnih gozdov leži čudovito igrišče za golf z 18
luknjami. Med igro golfa se odpira čudovita panorama
na Bad Kleinkirchheim in Nockberge. Achim je napovedal ponovno organizacijo AFTER JOB 9 v prvem
tednu oktobra letos, ko bodo igralci najprej trenirali na
igrišču Bad Kleinkirchheim za petkov AFTER JOB 9 in
zatem igrali njegov KOLMHOF turnir v soboto. Achim je
na podelitvi s ponosom poudaril, da je promotor Bad
Kleinkirchheima smukaška legenda Franz Klammer.

Izjava: Gregor Vehovec, ustanovitelj in lastnik blagovne
znamke AFTER JOB 9 v EU, navaja:
“Turnirji AFTER JOB 9 predstavljajo inovativen pristop
v igri golfa tako doma kot v tujini. Ponosen sem, da so
golfisti prepoznali prednost odigranih turnirjev na 9
luknjah na večjem številu igrišč po Sloveniji. Ne skrivam ambicij, da bi se tovrsten način igre in druženja
prijel tudi v tujini.”

Foto: Grega Fenn

Serija turnirjev AJ 9 do konca oktobra:
•
•
•
•
•
•
Foto: Aleš Fevžer

18.8. AFTER JOB 9 Powered by BAD
KLEINKIRCHHEIM
25.9. AFTER JOB 9 Pozdrav poletju z DJ Jocom
Powered by HEALY
1.9. AFTER JOB 9 “GREEN JACKET LEGEND”
Powered by VARUH ZDRAVJA - VZAJEMNA
8.9. AFTER JOB 9 Powered by KRIPTOVALUTE.SI&
IMPERIO MEXICANO
15.9. AFTER JOB 9 Powered by VOLVO& SUMMIT
LEASING
29.9. AFTER JOB 9& 7. NAVTIČNI BYC OPEN
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Osvajalci
terenov prihodnosti
Priključni hibridi Volvo XC Recharge
že od 45.990 EUR

XC90

XC40

XC60

B5 AWD AUT Momentum Pro
že za 58.990 EUR

T2 Edition
že za 27.990 EUR

B4P AUT Momentum Pro
že za 38.990 EUR

Recharge T8 AUT Inscription
Expression, 7S že za 74.990 EUR

Recharge T5 AUT R-Design
že za 45.990 EUR

Recharge T6 AUT R-Design
Expression že za 56.990 EUR

Povprečna poraba goriva:
2,0 - 2,3 I/100 km

Povprečna poraba goriva:
1,8 – 1,9 l/100 km

Povprečna poraba goriva:
1,9 – 2,3 l/100 km

Od 299 EUR/mesec in z do 16.000 EUR prihranka

X C 4 0 , X C 6 0 I N XC 9 0 R EC H A R G E

V O LV O CA R F I N A N C I R A N J E

Izbira vozila je pogosto povezana z izbiro pravega financiranja. Kot od
Recharge je nova linija povsem električnih in naprednih priključnih hibridnih
nas tudi pričakujete, smo Volvo Car Financiranje prilagodili vam, da se
vozil Volvo. V naši ponudbi vam tokrat predstavljamo priključne hibride XC40,
z novim Volvom odpeljete karseda enostavno, z ugodnimi finančnimi in
XC60 in XC90 Recharge, vrhunske SUV modele, ki so zasnovani tako, da
leasing možnostmi in konkurenčno obrestno mero. Ko se odločite za Volvo,
zagotavljajo več moči in manj vpliva na okolje. S kombinacijo elektromotorja
XC40 vaš za 31.990 EUR ali
XC60 vaš za 43.990
EUR ali
XC90 vaš za 57.990 EUR ali
poskrbimo, da je to v celoti prijeten dogodek.
in bencinskega motorja omogočajo vožnjo brez emisij v načinu Pure electric,
439
EUR/mesec
579 EUR/mesec
v načinu Hybrid299
pa vamEUR/mesec
nudijo zelo varčno daljšo vožnjo, s povprečno
porabo
goriva samo 1,8-2,3 l/100 km. Kot se za Volvo spodobi, vas trije športni
PREVERITE OMEJENO PONUDBO IN REZERVIRAJTE
terenci tudi brezhibno varujejo na cesti – zdaj pa ščitijo še vašo prihodnost.
PREIZKUSNO VOŽNJO NA VOLVOCARS.SI
Priporočene maloprodajne cene so v EUR in vsebujejo DMV, 22% DDV in ekološko takso. Cene veljajo za vozila s serijsko opremo. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Modelno leto
2021. Povprečna poraba goriva: 1,8–7,8 l/100km. Emisije CO₂: 42–179 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP-ISC - EURO 6d-ISC-FCM. Emisije NOX: 0,0058 - 0,0454 g/km. Vrednost specifične emisije
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00011 - 0,00063 g/km, število delcev: 0,08E+11 – 2,87E+11. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO₂) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov. Akcijska ponudba velja izključno za vozila iz zaloge. Veljavnost ponudbe do odprodaje zalog. Za tipkarske napake ne
odgovarjamo. Slike so simbolične. Več informacij o ponudbi in možnostih Volvo Car Financiranja na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

Volvo Car center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si | Volvo Car center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si
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PESTRO DOGAJANJE NA GOLF IGRIŠČU
ARBORETUM

Ko potegnemo črto pod prvim delom sezone 2020,
smo z dogajanjem na golf igrišču Arboretum lahko
upravičeno zadovoljni. Predvsem smo ponosni na
vrhunsko urejeno igrišče in tekmovalno vzdušje na
igrišču ter pestro družabno dogajanje po tekmovanju.
Igrišče tesno sodeluje tudi s klubom, kar v preteklih
letih ni bila ravno praksa.
Igrišče in klub sta izdatno podprla razvoj mladinskega
golfa in omogočila mladim golfistom igranje po
sprejemljivih cenah, na igrišču letos deluje kar nekaj
učiteljev golfa.
Veseli nas, da tako člani kluba kot tudi zunanji
obiskovalci opazijo pozitivne razlike in spremembe, ki
prinašajo dobro energijo in sproščenost na igrišču.
Uspešno smo izpeljali nekaj prijetnih turnirjev, ogromno

zanimanje vlada za sredine klubske turnirje in za vse
turnirje pod organizacijo GOLFPRESSS, kjer golfski
dogodki dobijo novo dimenzijo.
Kot smo že nekajkrat omenili, smo v letu 2020 na
igrišču poskrbeli za nekaj koristnih novosti, uredili smo
dodaten kilometer stez, tako da je tudi v deževnih dneh
mogoče odigrati 18 lukenj z avtomobilčkom, 15. luknja
se bo spremenila v par 5, z novimi udarjališči je 16
luknja dobila popolnoma novo perspektivo, z razširitvijo
landing cone pa je 18. luknja postala bolj prijetna.
Ves čas se trudimo in pripravljamo ugodne ponudbe
za domače in tuje golfiste in skupine. Cene dnevnih
in letnih kart smo prilagodili razmeram v Sloveniji, zato
povpraševanje po letnih kartah in paketih neprestano
raste, največ zanimanja je za »COVID« paket, s katerim
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si za 600 EUR zagotovite 15 igranj, in pa akcije za
ženske in seniorje vsak ponedeljek in torek zjutraj, start
do 12 ure.
Več informacij dobite na recepciji igrišča na telefonu
051/395-777 ali preko e-pošte info@golfarboretum.si.
Tudi poletno dogajanje bo pestro, zato vas vabimo
na Poletni golf festival, kjer boste lahko igrali na petih
turnirjih.
Več informacij dobite na naši prenovljeni spletni strani
www.golfarboretum.si.
Foto: Lojze Burja

Golf igrišče Arboretum

AVGUST 2020

Festival Golfa

19. 8. SREDA

20. 8. ČETRTEK

21. 8. PETEK

22. 8. SOBOTA

23. 8. NEDELJA

Volvo - “Putr”
open

Telemach

Ljubljanske
mlekarne

Zavarovalnica
Triglav

Zala Springs TEXAS

Festival golfa bo izveden skladno s priporočili NIJZ.

PRIJAVE SPREJEMAMO NA:

info@golfarboretum.si
00386 51 395 777

12. izdaja: poletje 2020 | 30

BALATONGOLF

Še en madžarski golfski biser
Balaton Golf Championship igrišče se razprostira v
neposredni bližini jezera Balaton in najbolj poznanega
turističnega kraja Tihany. Igrišče, par 72, je odlično
vzdrževano, odlikuje pa ga tudi zelo raznolika
konfiguracija terena, ki predstavlja izziv slehernemu
golfistu. V paketu Play & Stay je vključena namestitev
v Hotelu Silverine Lake Resort, kategorije 4* superior,
z vključenim velnesom. Hotel, ki je od igrišča oddaljen
samo 5 minut vožnje, se nahaja v elitnem turističnem
centru mesta Balatonfured, kjer so številne odlične
restavracije in bari. V bližnji okolici so tudi številne vinske
kleti, med katerimi je najbolj priznana vinska klet Koczor,
ki se uvršča med tri najboljše vinarje na Madžarskem.
Balatongolf igrišče ima dolgo zgodovino. To je bilo tudi
eno prvih igrišč na Madžarskem, pred leti je bilo poznano
pod imenom Royal Balaton golf, vendar je šlo pred štirimi
leti v stečaj. Igrišče, ki ima sedaj nove lastnike, je pod
vodstvom direktorja Laszla Tringerja v vrhunski kondiciji
in res vredno obiska. Del igrišča je klasično links igrišče
s čudovitimi pogledi na Blatno jezero, drugi del pa se
razprostira med visokimi borovci. Igrišče sicer spada
med zahtevnejše, a tudi igralci z višjim HCP ne bodo
imeli težav odigrati dobre partije golfa.
Balatongolf je od Ljubljane oddaljen 370 km, kar pomeni
slabe 4 ure vožnje. Idealna je tudi kombinacija z igriščem
Zala Springs, ki je v bistvu na poti do Balatona. Časovno
to pomeni eno uro vožnje.
Od septembra dalje bodo v ponudbi posebni paketi
PLAY & STAY po odlični ceni.

2-dnevni paket BALATONGOLF Play &
Stay v septembru 2020 že od 207 EUR
Paket vključuje:
2 dni neomejeno igranje golfa
2 x nočitev z zajtrkom v Hotelu Silverine
Lake Resort 4* Sup.
Prost vstop v sodoben Wellness center in
notranje ter zunanje bazene
Doplačilo za igro golfa 3. dan: 30 EUR
Ponudba je veljavna od 1.9. dalje do konca
sezone 2020.
Cena velja po osebi v dvoposteljni sobi.
Cena paketa od 1. oktobra dalje še dodatno znižana za 10%!
Na povpraševanje možnost dodatnih dni in
dodatnih igralnin.
Ponudnik paketa: Balatongolf
Informacije & rezervacije:
GOLFPRESSS
Tel: 041 523 910
E-mail: info@golfpresss.si
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GOLF CLUB LIGNANO

Prestižno golf letovišče v sosednji Italiji ob Jadranskem morju
Golf igrišče Lignano so odprli leta
1992. Igrišče z 18 luknjami, par
72, dolžine 6345 m, je dizajniral
priznani italijanski arhitekt Marco
Croze. Igrišče ima že vrsto let status
najboljšega golf igrišča v severni
Italiji in Benečiji. Poleg profesionalno
urejenih zelenic in čistin so za golf
igrišče v Lignanu značilne tudi
številne vodne in peščene ovire, ki
dajejo celotni podobi svojevrsten
pečat, in predstavljajo edinstven
izziv za slehernega igralca.
Lignano je tudi sicer dobro poznano
letoviško turistično mesto, ki
predvsem v poletnem času privablja
številne turiste, ki iščejo osvežitev in
zabavo ob Jadranskem morju. Zaradi
bližine je destinacija zelo zanimiva
tudi našim golfistom, saj za vožnjo od
Ljubljane do Lignana potrebujemo
manj kot 2 uri.
Še posebej pa je golf v Lignanu
zanimiv v zimskem času, saj je igrišče
zaradi prijetne sredozemske klime
in blagih zimskih temperatur odprto
vse dni v letu.

Ponudbo Golf Cluba Lignano zaokrožuje Hotel Golf Inn, ki je povezan s
klubsko hišo in omogoča namestitev neposredno ob samem igrišču. Hotel
Golf Inn ima na razpolago 24 moderno opremljenih sob in suit ter sodoben
wellness center. V klubski hiši je gostom na voljo tudi odlična restavracija,
kjer si lahko privoščite golf meni že od 15 € dalje ali dnevno sveže morske
jedi, po katerih so še posebej poznani.
Skratka, ponudba Golf letovišča Lignano je popolna in odlična v vseh
pogledih.

V sezoni 2020 imamo v ponudbi odličen paket Play & Stay
po izjemno ugodni ceni:
2 x nočitev z vključenim zajtrkom
Prost vstop v wellness center
3 dni igranje golfa
Cena 3 dnevnega paketa: 269 EUR po osebi
alI
1 x nočitev z vključenim zajtrkom
2 x igranina
Cena 2 dnevnega paketa : 145 EUR po osebi
Veljavnost paketa od 1.8. do 1.11.2020
Ponudnik paketa: Golf Club Lignano
Informacije in rezervacije:
GOLFPRESSS
Tel: 041 523 910
E-mail: info @golfpresss.si
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GOLF & WINE RESORT
NA ITALIJANSKI STRANI GORIŠKIH BRD
ODLIČNO GOLF IGRIŠČE Z 18 LUKNJAMI
MED VINOGRADI
PESTRA KULINARIČNA PONUDBA
MOŽNOST NOČITEV NA DVORCU ALI APARTMAJIH
SREDNJEVEŠKA VINSKA KLET
DEGUSTACIJE VIN & WINE SHOP

VIA SPESSA 1
34070 CAPRIVA DEL FRIULI, GORIZIA
TEL. +39 0481 808124
INFO@CASTELLODISPESSA.IT
WWW.CASTELLODISPESSA.IT
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GOLF & WINE
RESORT

Ne prezrite posebnih
ugodnosti, ki so na voljo
slovenskim golfistom v zimski
sezoni 2020.
Ponudba Play & Stay
1 x nočitev + 2 x GF že od
120.-€ dalje
2 x nočitev + 3 GF že od
214 .-€ dalje

Castello di Spessa
Golf igrišče Castello di Spessa
na italijanski strani Goriških Brd
je vsako leto bolj priljubljena
destinacija 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
impozantnega dvorca iz 13. stoletja,
ki je prenovljen v hotel višje
kategorije.
Golf & Wine resort Castello di
Spessa je s svojo celostno ponudbo
primeren tudi za večdnevno
bivanje, saj so na razpolago
apartmaji Casale in Collina, pa tudi
restavracija in hotel La Tavernetta al
Castello, ki se že vrsto let ponaša
z Michelinovim priporočilom. In tu
je tudi dvorec Castello di Spessa,
kjer lahko doživite pridih grajskega
razkošja. V Castellu di Spessa
pridelujejo svoje vino, ki ga hranijo
v impozantni kleti globoko v zemlji
pod samim dvorcem. Zato ni
naključje, da že tretje leto zapored
gostijo turnirje serije Wine & Dine.

Rezervacije in povpraševanja:
Castello di Spessa
Golf & Wine Resort
T +39 0481 808124
E info@golfcastellodispessa.it

PLAY WITH JOY
GREEN FEE & WINE
OB NAKUPU GF ZA 18 LUKENJ
VAM PODARIMO ST. VINA SIVI
PINOT JOY DOC COLLIO: 50 EUR

LADIES' DAY
PONEDELJEK IN CETRTEK
GREEN FEE DAME: 23 EUR

SENIOR DAY
TOREK IN SREDA
GREEN FEE GOSPODJE 50+:
38 EUR

YOU & ME
PETEK

GREEN FEE 88 EUR ZA DVE OSEBI
PLAČA 1 – IGRATA 2
VEČ O AKTUALNI PONUDBI SI LAHKO
OGLEDATE NA NAŠI SPLETNI STRANI.

INFO IN RESERVACIJE:
TEL. +39 0481 881009
INFO@GOLFCASTELLODISPESSA.IT
WWW.CASTELLODISPESSA.IT
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GOLF & GOURMET v TRBIŽU
Golf igrišče Senza Confini (brez
meja) v Trbižu ima pravo ime, saj se
nahaja v središču območja tromeje
med Avstrijo, Slovenijo in Italijo, in je
pomembna komponenta Alpe Adria
golfa v tej regiji.
Golf igrišče z izredno zanimivo konfiguracijo ima 18 igralnih polj s parom 70 in leži na prečudoviti planoti
nad Trbižem, ki nudi slikovito gorsko
panoramo okoli Mangarta. Lokacija
in igrišče sta izredno zanimiva prav
v poletnem času, ko v gorskem zavetrju ni nikoli prevroče in so pogoji
za igro res idealni. Tudi samo igrišče
je v zadnjih letih odlično vzdrževano
in vlaganja v dodatno infrastrukturo
se dobro obrestujejo, zato ni naključje, da se število slovenskih golfistov v Trbižu iz leta v leto povečuje.
Prednost golf igrišča v Trbižu je tudi
dobra in hitra dostopnost, saj je od
Kranjske Gore oddaljeno le 15 minut
vožnje. Glavni PRO na igrišču je Urban Legat iz Lesc. Slovensko govorijo tudi v recepciji in restavraciji. In
prav restavracija Ilija je za vsakega
gurmana sveta točka hedonizma.

Restavracija Ilija
Lastnik restavracije Ilija je glavni
Chef Ilija Pejič, katerega gastronomske umetnije že dolgo presegajo klasične okvire dobre gostinske
ponudbe, in dober glas o njem
je poznan tudi daleč preko meja.
V nekaj zadnjih letih se njegova
restavracija redno uvršča v sam vrh
ocenjevanj v različnih kulinaričnih
vodičih. Ni naključje, da je že četrto leto zapored prejel Michelinovo
priporočilo za obisk. In tudi zato
marsikateri golfist pride v Trbiž v
prvi vrsti na kulinarična razvajanja,
zraven pa odigra še partijo golfa. V
ta namen imajo v ponudbi tudi Golf

& Gourmet GF, ki vključuje igranje
golfa in 4-hodni degustacijski meni
že za neverjetnih 88 €.

Turnirji & dogodki
Golf turnirji in drugi dogodki so
stalnica na tej lokaciji. Med drugim
vsako poletje od leta 2017 dalje potekajo Wine & Dine golf turnirji, ki se
v Trbižu praviloma odvijajo od junija
do septembra. S petletno tradicijo se
ponaša tudi serija turnirjev SWING
2DUBAI TROPHY, kjer igralci na
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sedmih turnirjih nabirajo točke za
prestižno nagrado - sedem dni počitnic v Dubaju za dve osebi z nastanitvijo v luksuznem hotelu Moevenpick
Ibn Battuta Gate in z vključeno igralnino na Jumeirah Golf Estate. Na veselje vseh udeležencev pokrovitelji

podarjajo še dodaten 7-dnevni paket srečnemu izžrebancu, ki je igral
vsaj na treh in na finalnem turnirju.
Letošnja serija SWING 2DUBAI TROPHY se je pričela junija, veliki finale
bo pa v oktobru 2020.
V Trbižu so precej dejavni tudi člani
GK Kranjska Gora, ki jim je to domicilno igrišče; tu že vrsto let organizirajo veliko turnirjev. Sama lokacija
in predvsem vrhunska kulinarična
ponudba pa zagotavljata izvedbo
raznih poslovnih in družabnih dogodkov tudi na mednarodni ravni.

membo, ki jo boste tukaj doživeli v
vseh pogledih, velja izkoristiti dobro
ponudbo in si privoščiti večdnevni
oddih. Tu lahko koristite Alpe Adria
Golf Card in igrate še na kakšnem
drugem igrišču v bližini, predvsem
na avstrijskem Koroškem.
V neposredni bližini Golf Senza Confini je Hotel Il Cervo 4*, ki je od igrišča oddaljen vsega 300 m.
Hotel Il Cervo ima od lanskega leta
v ponudbi tudi nov wellness center.

Golfske počitnice v Trbižu
Čeprav je Trbiž zelo blizu in idealna
točka za enodnevni izlet in spre-

Za sezono 2020 so na voljo
posebni UNLIMITED GOLF
paketi, ki vključujejo:

2 x nočitev z zajtrkom in
neomejeno 3-dnevno igranje golfa: 233,50 € na osebo
v DB
3 x nočitev z zajtrkom in
neomejeno 4-dnevno igranje golfa: 338,25 € na osebo
v DB
4 x nočitev z zajtrkom in
neomejeno 5-dnevno igranje golfa: 443,50 € na osebo
v DB
5 x nočitev z zajtrkom in
neomejeno 6-dnevno igranje golfa: 535,75 € na osebo
v DB

Rezervacije in
povpraševanja:
Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 17
I-33018 Tarvisio
Tel. +39 0428 2047
office@golfsenzaconfini.com
www.golfsenzaconfini.com
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Lepa igra v regiji Bad Kleinkirchheim

Prijazni gorski svet Nokov (Nockberge) obdaja
najvišje ležeče golfišče na Koroškem, ki navdušuje
prijatelje golfa z edinstveno panoramo in
raznolikimi luknjami. Zaradi edinstvene višinske
lege se bodo profesionalci lahko tukaj tudi poleti
predajali najvišjim golfskim užitkom.

EDINSTVENI GOLFSKI UŽITEK V NOKIH
Golfišče Kaiserburg v Bad Kleinkirchheimu z 18
luknjami spada med najuglednejša igrišča v Avstriji.
Obiskovalce z veliko šarma sprejme stari mlin,
igrišče pa jim na okoli 60 hektarjih nudi raznolike
luknje, razporejene v klasični osmici. Zaradi svoje
edinstvene lege in počitniškega vzdušja juga se
zdi, da je golfišče brezmejno.

obdobjem bivanja. Strastni golfisti, ki so navdušeni
nad igriščem Golf Arena z 18 luknjami, in želijo
večkrat v sezoni uživati v igri v Bad Kleinkirchheimu,
lahko pridobijo članstvo za goste. S članstvom
pridobite prosto pravico do igranja na igrišču Golf
Arena Bad Kleinkirchheim in klubski status na vsem
svetu (Avstrijska golf zveza ÖGV).

IZJEMNO DOŽIVETJE GOLFA, TERM IN
JEZERA

Po dnevu na igrišču Golf Arena vabijo k sprostitvi
bližnje terme. Medtem ko družinske in zdravstvene
terme St. Kathrein poskrbijo za vodno zabavo za
vso družino, pa toplice Thermal Römerbad vabijo z
vrhunsko ponudbo za dobro počutje. Kdor raje še
malo uživa v naravi, se lahko sprosti ob slikovitih
obrežjih jezera Brennsee v kraju Obernšec (Feld
Nastanitveni obrati nock/golf prepričajo ljubitelje am See).
golfa s posebnimi ponudbami za golf. Že od
ene nočitve naprej goste Bad Kleinkirchheima
presenetijo prednosti: Poleg izvrstne kulinarike, ki
je vključena v polpenzionu, lahko dodatno izbirate
med igralnino za eno ali celo dve igri. Slednja
omogoča po eno igro na igrišču Golf Arena Bad
Kleinkirchheim in v golf klubu ob Miljskem jezeru
(Golfclub Millstätter See). Pri štirih oz. sedmih
nočitvah maja, junija, septembra ali oktobra pa
igralnina, vključena v akcijo GreenFREE, omogoča
celo neomejeno število iger med celotnim
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Če pa imate na zalogi še dovolj energije, lahko
preizkusite bogato športno ponudbo od veslanja
stoje, jadranja in surfanja do vožnje s kajakom.

Odkrijte pestrost golfske regije Bad
Kleinkirchheim

PSSST ... SKRITI NAMIG!
Gostje Bad Kleinkirchheima si lahko popestrijo
počitnice na golfiščih ob Miljskem jezeru in v
Možberku (Moosburg), ki sta oddaljeni le 30 minut
z avtom. S kartico Alpe-Adria-Golf Card lahko
brezskrbno uživate v številnih sončnih urah na
čistinah in zelenicah 21 golfišč v alpsko-jadranskem
prostoru. To so pravi sončni trenutki za ljubitelje
golfa!

Igrišče z 18 luknjami,
razporejenimi v klasični osmici
pestre luknje za zahtevne igre
Najvišje ležeče golfišče na Koroškem
Kulinarični vrhunci v golfski restavraciji s
sončno teraso
Igranje golfa s psom - tudi prijatelji na štirih
nogah so prisrčno dobrodošli
Veselite se golfskega užitka v Nokih
2 dni oddiha z golfom
v osrčju biosfernega parka Noki
2 dni / 1 nočitev s polpenzionom
vklj. z eno igralnino od 129,00 EUR
vklj. z dvema* igralninama od 179,00 EUR
(*1 x Bad Kleinkirchheim, 1 x Miljsko jezero)

Informacije in rezervacije:
BRM Bad Kleinkirchheim Region
Marketing GmbH
Dorfstraße 30
9546 Bad Kleinkirchheim | Avstrija

Tel.: +43 (0) 4240 8212
info@badkleinkirchheim.at
www.nockgolf.at
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GOLFCLUB VRBA NA KOROŠKEM
(VELDEN WÖRTHERSEE)

Pustite delovnik in stres za sabo in se prepustite neokrnjeni naravi.
Verjetno najlepše in impresivno golf igrišče v Avstriji ponuja ekskluzivni golf v neokrnjeni naravi in privlačen
ambient za vse stopnje znanja.
Sredi nedotaknjene narave – z osuplivim panoramskim pogledom na okoliški gorski svet Karavank, Julijskih in
Karnijskih Alp – se razteza eno najočarljivejših golf igrišč v Avstriji. Zahvaljujoč svoji edinstveni lokaciji je vsaka
igra golfa odigrana na igrišcu v Vrbi navdušujoče in nepozabno doživetje. Vsaka luknja je skrbno vzdrževana
in prilagojena terenu. S svojim edinstvenim značajem so vse luknje mikavne za golfiste različnih spretnosti in
omogočajo razvoj znanja. Pester in prijeten ambient vas vabi na obisk in nudi odlično sprostitev.
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Klubska hiša vabi, da se sprostite in družite v prijetnem vzdušju.

Častni član Franz Klammer s predsednikom golf kluba Vrba
na Koroškem Jörg Malliga (GC Velden Worthersee)

Informacije in rezervacije:
Golfclub Velden Wörthersee
Golfweg 41
A-9231 Köstenberg
T.: +43(0)4274-7045
E.: office@golfvelden.at
www.golfvelden.at
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GOLF V ČUDOVITEM OKRAJU
MÜHLVIERTEL

GC DONAU LUKNJA #3

GC Donau & GC Sterngartl vas vabita na 45 odličnih golf lukenj!
V ugodnem podnebju kotline Efedinger Becken
ob Donavi leži golf igrišče z 18 luknjami (Par 72) in
Lakeside Academy Course (9 lukenj).
Odličen dizajn, profesionalno vzdrževano igrišče je
pravi izziv tako začetnike, kot tudi za profesionalne
igralce. Dobra atmosfera zagotavlja visok ugled golf
kluba Donau.
Prostorno vadbeno območje s krožnim voznim pasom
in večjimi vadbenimi zelenicami je idealno za vadbo
igralcev z različnimi stopnjami znanja.
V novo zgrajeni klubski hiši z veliko teraso vam
postrežejo okusne dobrote.

Informacije in rezervacije:
Golfplatzstraße 12
A-4101 Feldkirchen,
Tel: +43 (0)7233/7676-0
email: gcdonau@golf.at
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Golf klub Sterngartl z 18 luknjami je spretno umeščen
v čudovito gričevnato pokrajino okraja Hügelland in je
eno najbolj privlačnih golf igrišč v Avstriji.
Široke zelenice, odlično vzdrževano golf igrišče z
čudovitimi panoramskimi razgledi, gričevnata pokrajina
in številne vodne ovire navdušijo slehernega igralca
golfa.

GC Sterngartl Luknja #17

Udobni klubski lokal „Waldinsel“ dveh mladih
gastronomov Felix & Peter vam nudi izvrstne
kulinarične dobrote ob izbrani vinski spremljavi.

Informacije in rezervacije:
Schauerschlag 4
A-4181 Oberneukirchen,
Tel: +43 7212/21333
office@golf-sterngartl.at

Kje smo?
Cenralna lokacija golf kluba Donau in golfcluba
Sterngartl omogoča enostaven dostop.

Golf paket
2x Nočitev in 2x igralnina
že od 190 €
www.golfclub-donau.at/Packages

GC Donau
GC Sterngartl
GC Salzburg- Eugendorf
GC Salzburg Gut
Kaltenhausen
GC Gut Altentann

GC Salzburg Schloß
Fuschl
GC Salzburg Rif
Partner skupine
MURHOF
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GOLF na KOROŠKEM – SEPTEMBER - OKTOBER 2020
Golfske počitnice na Koroškem od južnega dela Alp do
Jadranskega morja
Na kratki razdalji se da igrati na dvajset najlepših
golfskih igriščih na Koroškem, v Sloveniji in Benečiji. Kar
12 igrišč na Koroškem pa poleg čudovitih gora ponuja
tudi kopanje v jezerih, od katerih se nekatera poleti
ogrejejo vse do 28°C. Po igri pa lahko golfisti uživajo v
odlični koroško-alpski-jadranski kulinariki. Sveže lokalne
sestavine, stara kuharska tradicijia in njena sodobna
interpretacija nam pričarajo raznolike in okusne jedi.
Res morate poizkusiti „Kärtner Kasnudeln“, polnjenene
testenine s sirom in krompirjem, jezerko postrv in pecivo
Reindling.
• Na 20 golf igriščih lahko uporabite golfsko kartico
Alpe-Adria.
• Golf hoteli so prav ob najtoplejših avstrijskih jezerih.
• Ugodni golf paketi z ugodnimi cenami veljajo od
aprila do oktobra.
• V predsezoni in posezoni je golfska kartica AlpeAdria vredna dvojno – vaš partner igra brezplačno.

PONUDBA VSE VKLJUČENO:
3 x nočitev v 4* Hotel Seven, Beljak (www.
hotel-seven.at) ponudba N/Z
1 x igralnina (18 lukenj) GC Finkenstein-Faakersee (www.golf-finkenstein.at)
1 x igralnina (18 lukenj) GC Velden-Wörthersee
(www.golfvelden.at)
1 x igralnina (18 lukenj) GC Bad Kleinkirchheim-Nockberge (www.badkleinkirchheim.
com)
Zagotovljeni so štartni časi in booking v
restavracijah.
Na povpraševanje lokalna pomoč 24h HOTLINE
Možnost transferja iz hotela na igrišče in nazaj
(krožna vožnja)
CENE (vključujejo vse zgoraj navedene
storitve):
•

3 nočitve + 3 x golf, dvoposteljna soba,
september 2020, od 410 € na osebo

•

3 nočitve + 3 x golf, dvoposteljna soba,
oktober 2020, od 370 € na osebo

•

enoposteljna soba 35 € na noč

Za vse dodatne informacije pokličite:
Herbert Falle
mobile +43 664 337 3604
info@holidayservices.at
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GOLF v SALZBURGU – SEPTEMBER - OKTOBER 2020 – 8-14 Pax
Wolfgang Amadeus Mozart pomeni ljudem v Salzburgu
prav toliko kot Johann Strauss Dunajčanom.
Salzburg ni poznan samo po svoji kulturi in glasbi
temveč tudi zaradi čudovite narave, in to ne samo
pozimi. In prav v tej čudoviti pokrajini v bližnji okolici
Salzburga najdemo nekaj najlepših golfskih igrišč v
Avstriji. Samo uro vožnje potrebujemo in lahko igramo
na skoraj 30 igriščih.

PONUDBA VSE VKLJUČENO:
3 x nočitev - 3* Hotel Landhaus Brieger,
Henndorf (www.brieger.at) ponudba N/Z
1 x igralnina (18 lukenj) GC SalzburgEugendorf (www.golf-eugendorf.at)
1 x igralnina (18 lukenj) GC Golf und
Countryclub Gut Altentann (www.gutaltentann.
com)
1 x igralnina (18 lukenj) GC Pischelsdorf-Gut
Kaltenausen (www.golfclub-pischelsdorf.at)
Zagotovljeni so startni časi in booking v
restavracijah.
Na povpraševanje lokalna pomoč na 24h
HOTLINE
Po želji transferji iz hotela na igrišča in nazaj
(krožna vožnja)
CENE (vključujejo vse zgoraj navedene
storitve):

Za vse dodatne informacije pokličite:
Herbert Falle
mobile +43 664 836 5259
info@holidayservices.at

•

3 nočitve + 3 x golf, dvoposteljna soba september 2020 – od 390 € na osebo

•

3 nočitve + 3 x golf, dvoposteljna soba oktober 2020 – od 380 € na osebo

•

Enoposteljna soba dodatno 35 € na noč

Salzburški Golfsafari
doživite „Jack Nicklaus Design“

Originalni „Seeroas“
Gut Altentann je prvo prvenstveno golf igrišče z
18 luknjami zasnovano s strani Jacka Nicklausa
na evropski celini. V tem čudovitem okolju je Jack
Nicklaus lahko ustvarjal pod optimalnimi pogoji.

Izjemna klubska hiša z domačo atmosfero našim
gostom ponuja dobro založen Pro Shop in restavracijo, kjer lahko z okusno hrano zaključite Vaš
čudovit dan golfa.

Atraktivna

dogodivščina!
V sozvočju z naravo!
Golf klub Salzburg-Eugendorf
Slikovito prvenstveno igrišče v Eugendorfu,
umeščeno v salzburško vznožje Alp, je doživetje
za začetnike golfa in izziv za odlične igralce.
Kombinacija odličnega oblikovanja in najboljše
oskrbe, vam bo še dolgo ostala v lepem spominu.
Novi sistem „Golf-Cart“ ponuja edinstven servis,
ki ga sicer najdete le na najboljših golf igriščih
Amerike.

Golf klub Salzburg Pischelsdorf
Klub z atraktivnim igriščem na 18 lukenj in
igriščem s šestimi luknjami je mikaven za igralce
vseh spretnosti. S strani vodilnih golf magazinov
Avstrije je upravičeno prepoznan kot eden izmed
20 najlepših golfišč.

Golf klub Schloß Fuschl
Odigrajte 9 lukenj v klubu Fuschl, uživajte v
polurni vožnji z „Zille“ (ladja za 20 oseb) preko
čudovitega jezera Fuschl in nadaljujte igro na
igrišču z 9 luknjami v golf klubu Waldhof. Ob
zaključku se z Zille ponovno vrnite do kluba
Schloss Fuschl.

Ponudba v hotelu Gastagwirt:
Ponudba je na voljo vsem gostom štirih igriščih: Salzburg-Eugendorf, Gut Altentann, Pischelsdorf in Schloss Fuschl. Igrajte na vseh štirih igriščih že za € 235, ali na 3 (brez igrišča
Schloss Fuschl) že za 180,-! Paket Salzubrški Golfsafari lahko kupite do 30. Septembra
2020.
V hotelu Gastagwirt lahko paket rezervirate skupaj z nočitvijo. 4 nočitve + 4 Greenfees že
za € 559 na osebo v dvoposteljni sobi in 3 nočitve + 3 Greenfees že za € 420 na osebo v
dvoposteljni sobi.

Open Golf GmbH
Schamingstraße 12
A-5301 Eugendorf
A-Tel.: 43/6225/7000
service@opengolf.at

Management & Event
Consulting
Če želite dogodku dodati vsebino, po kateri si bodo vaši
gostje zapomnili dogodek, nas pokličite!
Nekateri so Hole in One dosegli že večkrat, drugi nikoli,
z nami ga boste dosegli vedno!
Primarne dejavnosti
Organizacija poslovnih, družabnih in športnih dogodkov
***
Svetovanje in izvedba dogodkov
***
Organizacija golf izletov – team building
Naše poslanstvo je kakovostno opravljanje storitev,
ki temeljijo na vrhunski izvedbi in individualnem odnosu
do partnerjev s ciljem zagotavljanja maksimalnega
zadovoljstva ter doživetij.

E-mail: golfpresss@yahoo.com
Tel: 00386 (0)41 523 910
http://www.golfpresss.si

Za vas v poslovalnicah 365

365

Obiščite vašo najbližjo poslovalnico:
Citypark Ljubljana

Europark Maribor

Citycenter Celje

Aleja Ljubljana

365

365

365

365

REPLAY

www.365fashion.si

Največja izbira golf opreme
v Sloveniji

"CUSTOM FITTING"

v Golfarni vam nudimo tudi strokovno umerjanje palic najbolj priznanih
proizvajalcev golf opreme.
Za več informacij nas kontaktirajte ali obiščite v Golfarni v Radomljah.

