ULRICEHAMN
Bra förutsättningar för ett varierat
friluftsliv. Året om!

Intresset för cykling som
motionsfom ökar kraftigt.

Genom att spara snö
säkrar anläggningarna ett
tidigare öppningsdatum!

Lassalyckan
Vasaloppscenter

Kvalitetssäkrade träningsmöjligheter året om!

Foto Sören Håkanlind

Foto Mats Lind

www.lassalyckan.se
#ugoactive
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LASSALYCKAN

Officiellt Vasaloppscenter med
Världscupstatus i Ulricehamn
En anläggning. Tre discipliner! Skidor, trail running och mountainbike – Hos oss hittar du
en mängd olika träningsalternativ för Vasaloppets tre discipliner. Plus rullskidor.
Terrängen är varierad, naturskön och det finns spår för såväl motionär som elitidrottare.
Ulricehamn har de senaste åren satsat hårt på
att utveckla sin idrottsanläggning. Arbetet har
gett resultat och Vasaloppet har godkänt Ulricehamn som Vasaloppscenter, det första officiella
centrat i södra Sverige. Lassalyckans Vasaloppscenter Ulricehamn erbjuder nu vasalöpare
och andra motionärer kvalitetssäkrade träningsmöjligheter året om. Att vara officiellt Vasaloppscenter innebär stora krav.

Utnämningen är en kvalitetssäkring för
anläggningar med en medveten satsning på någon
av Vasaloppets tre discipliner; skidåkning, löpning
och cykel. Man måste kunna erbjuda goda träningsmöjligheter, bra boende samt kompetens kring teknik och kost. Runt Ulricehamn finns varierad terräng
för alla tre formerna. Dessutom har man investerat
i norra Europas modernaste konstsnöanläggning,
vilket säkerställer fina spår under vintermånaderna.

Kvalitetssäkrade träningsmöjligheter
året om!
Vill du ta en skidlektion för att lära dig grunderna i att åka längdskidor? Tycker du det verkar
spännande att åka på teknikstigar med MTB, men har inte riktigt kunskapen? Eller kan du redan,
men vill förbättra din teknik? Tag då hjälp av en av våra duktiga instruktörer.
John Andén är instruktör på TS Träning. John är 40
år och har en gedigen bakgrund inom sport och idrott
med bl.a. SM-guld i multisport och 12 st Vasalopp.
John brinner för idrott och har under flera år varit instruktör inom skidåkning, löpning och mountainbike.
Som instruktör är han pedagogisk och noggrann och
hjälper lika gärna nybörjare som elitåkare.
John Andén. 070-201 02 65
johnanden@live.se www.tsträning.se
Emma Rönn är Lassalyckans Vasaloppscenters
senaste tillskott som instruktör inom skidor, löpning
och rullskidor. Hon är 21 år och brinner för träning
och hälsa. Emma gick skidgymnasiet i Mora och har
elitsatsat på längdskidåkning. Hon är utbildad PT,
kostrådgivare, träningsinstruktör och hälsokonsult
och har dessutom en barnledarutbildning i bagaget.
Emma Rönn. 073-231 34 18 emronn@outlook.com

Markus Jönsson är en 36-årig trebarnsfar som under
flera år satsat stort på Vasaloppet där han 2017 gick
i mål som 15:e man. Markus har 6 gånger hamnat
i topp 20 och har en 9:de plats som främsta merit.
Det brukar även bli ett flertal lopp inom rullskidor där
han också oftast hamnar i toppen på resultatlistan.
Marcus hjälper dig gärna med skidor, rullskidor och
löpning. Markus Jönsson. 073-720 72 83
markus.tranemoif@gmail.com
Mountainbike-guidningar. Upptäck nya roliga MTBturer i skogarna runt Åsunden. Ni blir guidade runt om
i skogarna och Sören anpassar turerna efter nivå på
erfarenhet och kondition. Om ni är nybörjare kan Sören
även hjälpa er med teknikträning under guidningen.
Sören Kannius. 072-534 80 36 soren@ledsmi.se

Team Sportia i Ulricehamn - Officiell Vasaloppsbutik.
Här handlar du den utrustning du behöver för att optimera din tränings- eller tävlingsupplevelse.
0321-134 20 www.teamsportia.se/team-sportia-ulricehamn

Lassalyckan ett av Sveriges
modernaste idrottscenter

Foto Bergslagsbild

Foto Mats Lind

På Lassalyckan finns spår och leder sommar som vinter. Under vintern prepareras elljusspåret med konstsnö. Inför FIS
Cross Country World Cup Ulricehamn 2017 förbättrades Lassalyckan med bland annat nytt elljus och stadionbelysning.
Spåret där världscupen hölls breddades. Det byggdes också ett uppvärmningsområde med en testbacke som efter världscupen används som skidlekplats och pulkabacke. Andra nyheter på området var att det anlades en ny damm för att öka
kapaciteten av konstsnötillverkning samt en snölagringsplats.
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På Lassalyckan finns konstgräsplaner för fotboll, varav en är uppvärmd och ytterligare en snöröjs på vintern. Vi har två
ishallar där privatpersoner har möjlighet att vistas på bestämda tider sju dagar i veckan. En stor inomhushall med konstgräs, spelplaner för amerikansk fotboll, boulebanor både inom-och utomhus och utegym finns på området.
Här finns också omklädningsrum med dusch, bastu och värmestuga.
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www.lassalyckan.se
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Ta chansen och upptäck
Ulricehamn med cykel
På natursköna småvägar och bilfria banvallar kan du
njuta av tystnaden och uppleva härliga dofter, men
också ta del av ett spännande utbud av aktiviteter
och sevärdheter. Våra bilfria cykelvägar sträcker sig
från norr till söder genom hela Ulricehamns kommun.
Vi kombinerar de asfalterade cykelvägarna med mindre trafikerade småvägar för att få till ett så komplett
och intressant cykelvägnät som möjligt.
95 km bilfri och asfalterad banvall - Cykla helt ostörd
från annan trafik, mitt i naturen på den gamla banvallen hela vägen från Ambjörnarp i söder till
Falköping i norr eller västerut mot Borås. Välkomna!

Upptäck Ulricehamn med Audioguide
Ett spännande och lättillgängligt sätt att bli guidad
i omgivningarna. Vi har valt ut ett trettiotal sevärdheter och platser som du kan lyssna på och lära dig mer
om. Varje guidepunkt avlyssnas var och en för sig så
du behöver inte följa en slinga. För mer information
om olika cykelrutter i kommunen, cykelpaket,
kartmaterial, kurser och läger besök:
www.ulricehamnsturistbyra.se
#ulricehamn #mittulricehamn

Åsunden runt en härlig rundslinga på cykel.
Totalt 42 km varav ca 15 km går på bilfri banvall.
Med utgångspunkt från Ulricehamn cyklar ni utmed Åsundens långsmala sjö med utsikt över granskogsklädda
kullar och lövrika bygder. Åsunden runt är en lagom dagstur på cykel i vacker och varierande miljö. Längs med
vägen passeras flera naturreservat såsom Kråkebo naturreservat på västra sidan av sjön och Korpebobergs
lövskogar på östra sidan. Från banvallen slingrar sig en avstickare upp på Korpeboberg där ni från rastplatsen
har en förtrollande utsikt över trädtopparna. Längs med vägen passeras flera kiosker, caféer, badplatser och
boendealternativ.
Första delen av cykelturen går på den östra sidan av Åsunden och här cyklar ni på bilfri banvall längs med sjön
hela vägen ner till Vegby (15 km). Här går både Ätradalsleden och Sjuhäradsrundan. I Vegby finns möjlighet att
fika eller ta en lättare lunch på Café Nyfiket innan ni tar er vidare västerut. Resterande väg går mestadels på en
mindre landsväg. Hela sträckan är på asfalt och när ni närmar er Ulricehamn cyklar ni på den bilfria banvallen
igen.
Väljer ni att även ta med Yttre Åsunden cyklar ni i författarinnan Birgit TH Sparres fotspå, och passerar de
herrgårdar hon så målande beskriver i sina romaner ”Gårdarna runt sjön”. Här njuter ni av god mat, kulturupplevelser i form av bl.a. guidade rundturer på Torpa Stenhus, lokalproducerade godsaker i gårdsbutikerna
och trevligt boende i anslutning till herrgårdarna. Turen runt Yttre Åsunden är ca 30 km.

Sjuhäradsrundan
Bilfria, barnvänliga cykelvägar, vacker natur och svalkande dopp. En cykelsemester längs Sjuhäradsrundan
bjuder på massor av spännande upplevelser och har allt ett riktigt familjeäventyr skall innehålla. Sjuhäradsrundan är helt bilfri 12 av de totalt 15 milen. De övriga tre går på lågtrafikerade landsvägar. Du passerar gamla
järnbroar och vackra stationsbyggnader, och bitvis cyklar ni till och med över grantopparna. Välj själva vilken
sträcka ni vill cykla. Det finns mycket att upptäcka och se både för stora och små.
www.sjuharadsrundan.se #sjuhäradsrundan

Intresset för cykel som
motionsform ökar kraftigt
I Ulricehamn har cykelklubben regelbunden träning för barn och ungdomar och får fler och fler
medlemmar. Fartfyllt, kul och skonsammare än löpning. Det är en förklaring till varför cykel som sport
kommer så starkt just nu. – Det har blivit en populär motionsform och om man jämför så kommer man
också längre på cykel och det krävs egentligen inga förkunskaper, säger Patrik Leiderth som är tränare i
klubben och sitter med i styrelsen. Han och hans fru med barn flyttade till Ulricehamn från Göteborg och
är båda engagerade i träningen. – De senaste tre åren har det varit en kraftig ökning av medlemmar i
klubben och när vi har träning med barn och unga kommer väldigt många när vi ger oss ut i skogen och
kör. På Lassalyckan finns utmärkta slingor i första hand avsedda för MTB. Det ska dessutom bli ett nätverk
av cykelleder som kan användas av alla, klubben och motionärer. – Det är viktigt också att veta att man
inte behöver förkunskaper för att gå med i klubben, vi tränar barn från sex år och uppåt.

Mountainbikeleder & Teknikstigar
Det finns tre helt nya mountainbikeleder, så kallade teknikstigar som cykelklubben har tagit fram.
Stigarna är 4,5 km, 7 km samt en längre stig på hela 12 km. Alla tre stigarna är väl uppmärkta och utgår
från Lassalyckan. Kartmaterial finns på Ulricehamns Turistbyrå och i lådorna vid infotavlorna på stadion.
15 km Svartvita spåret
Tuff led och mycket kuperad. Leden går i varierad
terräng och är krävande både på cykel och till fots.
Denna led passar dig som vill träna hårt och passar utmärkt att cykla eller springa. Markerad med
svartvita skyltar.
10 km Gröna Spåret
10-km spåret går mestadels på större stigar och
är måttligt kuperad. Om du cyklar mountainbike
är det inga tekniska svårigheter utmed spåret,
men en del krävande backar. Markerad med
gröna skyltar.

5 km Gula spåret
Spåret är flackt och underlaget är bra och brett
hela vägen. Här kan du med fördel springa om du
vill springa ett lite mer lättlöpt spår än de längre
spåren. Om du vill testa att cykla utanför asfalt är
detta också ett bra alternativ. Markerad med gula
skyltar.
3 km Eljusspåret
Detta är tävlingsspåret vintertid och banan är
småkuperad med många småbackar runt hela
varvet. Underlaget är grus och bredden är väl
tilltagen hela vägen.

I direkt anslutning till stadion finns det möjligheter att spola av cyklarna. Det finns också dusch,
bastu, omklädningsrum och värmestuga. Här finns också ett kanonfint boende på Hotell Lassalyckan.
www.hotell-lassalyckan.se

Meet a local! Om du vill följa med ut i skog och mark, och få en riktigt fin cykelupplevelse
så ska du kontakta Patrik genom Meet the local. Patrik är aktiv i cykelklubben och han visar dig gärna
sitt Ulricehamn sett från cykelsadeln. www.meetthelocal.se

Vett & Etikett! Om arbete utförs utmed banan av t.ex markägare såsom skogsavverkning
etc, så gäller grundregeln som cyklist: Stanna upp och sök ögonkontakt. Passera sakta när den som utför
arbetet gett klartecken.
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Där skyltar ”känsligt område” är uppsatta så kör man sakta och följer anvisningar.
Vid passering av personer som promenerar, så ger man sig tillkänna i god tid samt
passerar sakta och säkert.

HANNA FALK
Idrottaren från Ulricehamn som lever sin
dröm om att åka skidor på heltid och har ett
självförtroende som är bättre än någonsin.
Med nyupptäckt självförtroende, och ett pannben värdigt en sann elitidrottare, är hemmahoppet Hanna
Falk på jakt efter nya framgångar. Ett av de stora målen för kommande säsong är att prestera på topp när
Ulricehamn åter igen står som värd för två deltävlingar i världscupen i längdskidor, i januari 2019.
Äntligen! I vintras var det åter dags för Hanna Falk att kliva högst upp på pallen i och med segern i världscupstävlingen i Dresden. Och mot slutet av säsongen upprepades proceduren i Falun. Men de båda toppnoteringarna satt långt inne.
- Det var ett mål jag hade med den här säsongen. Jag var trea fem gånger förra året så jag kände att det
hade varit kul att vinna en tävling också. Någon hade räknat ut att det var nytt världsrekord i antal dagar
mellan världscupssegrar. 2918 dagar för att vara exakt, men om det är ett officiellt världsrekord eller inte
låter vi vara osagt. Hannas målmedvetna blick säger mig att det ändå inte är något hon bryr sig om, det
är resultaten i skidspåren som spelar roll.

”Vet att jag kan vara bäst i världen”

Trots att det gått närmare ett decennium sedan Ulricehamnsåkaren gjorde sitt internationella genombrott har gnistan inte falnat, tvärtom. Och siktet för den kommande säsongen är glasklart; medalj på VM
i österrikiska Seefeld i februari.
- Jag har ingen medalj från något mästerskap, men jag har vunnit några världscuper och jag vet att jag
kan vara bäst i världen, så det gäller bara att allt klaffar den dagen.
Ett viktigt steg på vägen mot VM är världscupstävlingarna hemma i Ulricehamn 26-27 januari 2019.
Att det kommer bli ett häftigt publiktryck är Hanna övertygad om, och konstigt vore det väl annars, med
tanke på den publiksuccé som blev när världscupen gästade Ulricehamn förra året. Då samlades omkring
30 000 entusiastiska besökare varje dag på målområdet och utmed spåren.

Speciell känsla som hemmaåkare

Redan som ungdom gjorde hon sin beskärda del av träningstimmar
i Ulricehamn, såväl vinter- som sommartid. Men just den där helgen
2017, när världscupen var på plats, visade Lassalyckans friluftsområde upp sig från en helt ny sida.
- Jag kommer ihåg att jag var ganska nervös på morgonen.
Vi bodde här på Lassalyckan så jag såg ju redan när jag gick upp
att läktarna var nästan fulla, så jag insåg att det skulle bli mycket
folk och många som skulle heja på mig. Engagerat berättar hon
om känslan av att stå på startlinjen på hemmaplan. Hur hon i inledningen av loppet hade svårt att känna sina ben och att kroppen
var lite ur balans av nervositet och förväntan. Redan i första backen
ut från stadion kändes det som att kroppen inte skulle kunna bära
henne hela vägen runt. Men snabbt därefter hittade hon in i den där
mentala tunneln, eller fokusbubblan om man så vill, där elitidrottare
presterar som allra bäst. Det dröjde sedan inte länge innan publikens glada hejarop hade förvandlat skakiga ben till ren glädje.
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- Folk har berättat att det var som en orm som gick genom skogen. Och det har varit bra tryck på andra
banor när man varit i städer, eller när jag åkte hemma-VM i Falun, men jag har aldrig upplevt något sånt här.
Det var runt hela banan, varenda meter.

En stad för alla årstider

Hanna bor sedan länge en bit norrut i landet, Falun närmare bestämt, och med över 200 resdagar om året värdesätter hon lugnet hemma hos föräldrarna i Ulricehamn. När hon kommer hit är det just familjen som prioriteras,
men hon lockas även av naturen i området.
- Antingen är jag hemma och vilar upp mig eller så är jag ute och tränar. Vintertid åker jag skidor här på
Lassalyckan, men jag tycker att det är minst lika fint på sommaren. Jag tar gärna ett varv runt Åsunden med
rullskidor och då njuter jag varje sekund runt sjön. Ulricehamn är verkligen en stad för alla årstider.
TEXT: Johan Törnroth
Turistrådet Västsverige
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Så njuter du av
längdskidåkning på
Lassalyckan i Ulricehamn
På Lassalyckan finns skidspår som passar alla typer av skidåkare – allt från elit till
barnfamilj. Här finns också bra möjligheter till både fikapauser och korvgrillning.
Vid våra fem rastplatser kan du tända en eld och lägga några korvar på gallret eller
bara stanna till och njuta av medhavd matsäck.
Lassalyckans konstsnöanläggning gör det möjligt att lägga ut konstsnö direkt i spåren.
Vid goda väderförhållanden kan hela spåret vara klart på 3-4 dagar. Konstsnöspåret är 3,5 km långt och har
elljus. Det finns också tre spår som är 5, 10 respektive 15 km långa. Dessa är spårade vid bra vinterförhållanden.
För åkning på samtliga av dessa spår krävs spårkort för vuxna över 16 år.
Elljusspåret 3.5 km: Lätt kuperat, lämpligt för de flesta.
Gula spåret 5 km: Ett lätt kuperat spår som lämpar sig mycket bra för nybörjar- och motionsskidåkning.
Gröna spåret 10 km: Något mer kuperat än det gula spåret. För den mer vana skidåkaren är detta idealspåret.
Svartvita spåret 15 km: Elitspåret ställer mycket höga krav på skidåkaren, både när det gäller fysik och teknik.
Det finns dessutom möjlighet till skidåkning på golfbanan som ligger strax intill. Så fort det är möjligt så
prepareras skidspår där, oftast är det på golfbanan som skidsäsongen startar. Där behövs inte spårkort.
På golfbanan finns dessutom bra pulkabackar!
I Ulricehamns IF:s klubbhus finns omklädningsrum, bastu, toaletter, värmestuga och vallabod som får
användas av alla besökare.
Spårkort
Dagkort 80kr. Köps på Lassalyckan i och vid Ulricehamns IF:s klubbhus, som är en röd träbyggnad intill
parkeringen på området. Du kan i lugn och ro var du än befinner dig köpa spårkort via självbetjäning med swish
till nr 1233 62 27 35 (skriv ”spårkort”)
Bemannad försäljning:
Vardagar 8-17 (fredag 8-15) utökande öppettider under januari-mars.
Betalning via swish, kort eller kontant.
Säsongskort kostar 1 200 kr och köps på Team Sportia i Ulricehamn eller på Lassalyckan i UIF:s kansli.
Bokning och uthyrning av längdskidor.
Det finns möjlighet att hyra skidor till hela familjen. Uthyrningen sker på Lassalyckan under de
bemannade timmarna. Skiduthyrning övriga tider efter överenskommelse med kansliet.
För bokning och övriga frågor kontakta Ulricehamns IF´s kansli på tfn 0321-140 05 eller via e-post kansli@uif.se
Prisexempel: Skidor, skor och stavar.
Vuxen 1-dag: 230 kr. Barn/Ungdom tom 17 år 1-dag: 170 kr
Det går att hyra skidor fler dagar, för exakt pris hör med UIF.s kansli 0321-140 05.

www.lassalyckan.se
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Snölagring inför
Världscuptävlingarna
i längdskidor
Inför FIS Cross Country World Cup Ulricehamn i januari 2017 gjordes ett första test
att lagra snö och då gjorde man det på Ulricehamn Ski Center. Man använde sig då av
en del av den snö som fanns kvar i backarna efter att anläggningen hade stängt för
säsongen. När vintern kom fick man transportera upp snön till Lassalyckan. 2017
skapade man istället en snölagringsplats uppe på Lassalyckan där man producerade
snö som sen inte behövde transporteras utan i princip kunde köras direkt ut i spåren.
Fakta kring snölagring

2017 lagrades ca 4 200 kubikmeter snö. Snön täcktes med ett ca 60-100 cm tjockt lager av sågspån, totalt
1 500 kubikmeter Det tog ca 2 dagar att täcka högen med sågspånet. Avsmältningen beräknades till ca 40 %
vilket har stämt riktigt bra under båda åren, då det återstod ca 2 500 kubikmeter snö i december 2017. Snön
räckte till en ca 1 km lång slinga. 1 000 m långt, 6 m brett och 0,4 m tjockt. Spånet sparas och återanvänds till
nästa säsongs snölagring.
Efter säsongens slut 2017/2018 lagrar man ca 16 000 kubikmeter snö på Lassalyckan inför vintern
2018/2019, dvs inför nästa världscup som går av stapeln den 26-27 januari 2019.
På området finns idag tre dammar som används för konstsnötillverkning. Ytan på damm nr 3 som ligger inne
vid snölagringsplatsen är 13 000 kvadratmeter, den rymmer 20 000 kubikmeter vatten och den är 1,5 meter
i den djupaste delen. Vatten pumpas från damm 2 och 3 till damm 1 på stadion, därifrån pumpas vattnet ut i
snösystemet.

ULRICEHAMN
SKI CENTER
Den bästa marknadsföringen är ett tunt lager snö i Göteborg.
En sådan dag kommer det många besökare till Ulricehamns alpina backar.
– Vi märker det så oerhört väl, säger Per Johansson på Ulricehamn Ski Center.
Och varför det är så kan man fundera på. Snön kan ligga
knastrig och himlen vara kristallklar här i Ulricehamn men
om det duggregnar i Göteborg så tror man inte att det
går att åka skidor i Ulricehamn. Göteborgarna är en viktig
grupp besökare och en sådan dag kommer det helt enkelt
färre personer för att åka utför. Då är sociala medier
oerhört viktigt. Snöbilder från höga höjder där nedfarter
i sagolik snö ska locka till utförsåkning. Sådana bilder
är viktiga i marknadsföringssyfte. – Tidigt på morgonen
måste de ut, innan familjerna bestämt sig för vad de ska
göra en lördag till exempel. Den största utmaningen för
oss är att få göteborgarna förstå att det går att åka skidor
här, säger Per Johansson Och egentligen spelar snöfall i
Ulricehamn inte särskilt stor roll för om det ska gå att åka
skidor eller inte. Det som är avgörande är att det behöver
vara kallt så att det går att producera snö.
– Om vi bara hade natursnö här skulle vi inte kunna
hålla öppet på det sätt som vi gör nu. Vi hade inte kunnat
öppna en enda vinter utan producerad snö. Den snön
håller på ett helt annat sätt. Per Johansson förklarar hur
teamet arbetar med att förbereda för öppning. Knappt tio
personer ur personalen hjälps åt med att sköta konstsnöanläggningen. Gruppen följer väderprognoserna noggrant
för att veta när det är dags att dra igång snökanonerna.
När det är säsong jobbar ungefär 80 personer i anläggningen. Många är gymnasieungdomar som får chans
att jobba lite extra under sportlov, helger och kvällar.
På vardagarna när det inte är lov är det främst skolungdomar som har friluftsdag i anläggningen vilket gör att
det just då behövs en mindre personalstyrka igång.
Men på helgerna är det full fart med besökare från bland
annat Danmark, Göteborg och Jönköping och då behöver
personalgruppen vara större. Säsongen brukar dra igång
runt årsskiftet och tar slut efter vecka tio. Enda sättet att
förlänga skidsäsongen är om man skulle kunna lyckas
starta den tidigare, redan i början av december. Men
kylan kommer för det allra mesta senare så det är inte
helt enkelt även om de effektiva snökanonerna skapar
förutsättningar för en lång säsong.

www.ulricehamnskicenter.se

Ski Center sparar snö för att
kunna säkra ett tidigare
öppningsdatum.
Inför säsongen 2018/2019 sparar Ski Center för första
gången snö för att kunna säkra ett tidigare öppningsdatum. Förut har man varit beroende av kyla för att kunna
producera snö och så här långt söder ut brukar det oftast
dröja en bit in i januari innan kylan tar fart på allvar. Med
de förutsättningar man har nu med ca 60 000 kubikmeter
sparad snö kommer man att kunna öppna huvudbacken
och barnområdet redan i mitten av december. Snön ligger
packad i fyra stora högar på strategiska platser i backarna. Dessa högar är övertäckta med vit isoleringsduk vilket
gör att det på håll ser ut som snöhögar. Man räknar med
att ca 20 % av snön försvinner under sommaren.

Ulricehamn på tredje plats i snölagringslistan.
Med 60 000 kubikmeter snö lagrat i skidbackarna och
nära 20 000 kubikmeter lagrat på Lassalyckan ser det nu
ut som att Ulricehamn hamnar högt upp i listan på vilka
orter som lagrar mest snö i Sverige. Bara Idre och
Kungsberget har uppgett att de lagrar mer.

Foto Göran Assner/vastsverige.com

Golfbanor i Ulricehamn

Spela golf i en unik miljö där utsikten och närheten

till vatten ger banorna en härlig karaktär
Ulricehamns Golfklubb

Vår 18-hålsbana ligger på Lassalyckans Friluftsområde i Ulricehamn, vackert belägen på sydsvenska
höglandet och erbjuder en intressant och omväxlande park- och skogsbana. Banan är en av de högst
belägna banorna i Sydsverige och har en vidunderlig utsikt. Klubben har flera områden för träning med
egna bollar, två puttinggreener samt en Driving Range. De flesta i absolut närhet till klubbhuset. Framför klubbhuset ligger två puttinggreener varav en även tillåter chippning.
Området innehåller också en inspelsgreen med bunkrar samt ett ca 100 m långt övningshål. 600 m
nordost från klubbhuset ligger ett stort övningsområde där man kan träna med egna bollar.
Samtliga träningsområden är öppna för icke medlemmar eller för spelare utan grönt kort.
Kom till oss och koppla av och njut av en härlig dag på golfbanan!
www.ulricehamnsgk.se

Åsundsholm Golf & Country Club
På Åsundsholm är mark- och naturförhållandena de bästa och banan är belägen alldeles invid sjön
Åsunden. Detta betyder en för Västergötland ovanligt lång spelsäsong med en tidig start och en sen
avslutning på golfåret. Landskapet är kuperat och omväxlande. Banan med sina 18 högklassiga hål
är av park-, skogs- och linkskaraktär och mycket omväxlande. Vatten finns som naturliga hinder
och från de flesta hål har man utsikt över Åsunden.
Målet är att banan ska vara utmanande för såväl nybörjare som elitspelare och samtidigt vara en
vacker naturupplevelse. Banan har ritats av Henrik Wissinger och är uppbyggd enligt senaste normer med bl.a. USGA greener och bevattning på alla teer, greener och fairways.
www.asundsholm.se

Foto Jan Töve

Följ oss gärna på Instagram & Facebook!
#ulricehamn #mittulricehamn #ugoactive
www.lassalyckan.se

DU MISSAR VÄL INTE FOLKFESTEN
NÄR VÄRLDSCUPEN I
LÄNGDSKIDOR GÅR AV STAPELN
I ULRICEHAMN
26-27 JANUARI 2019!
2017 var vi 60 000 som hejade
fram åkarna längs spåret.
Nu kör vi så det ryker även 2019!
www.worldcupulricehamn.se

