
Vägvisning 
Du når Björkhagens Golfbana och Söderbysjön med bil från
Nynäsvägen - avfart Gamla Enskede/Skogskyrkogården.  
Kör Sockenvägen mot Bagarmossen.  Fortsätt Byälvsvägen och 
in på Ljusnevägen.  Strax efter Djursjukhuset går det en skogsväg 
mot Golfbanans parkering. Det är ca 650 m från parkeringen till 
klubbhus och 1a tee. 

Du når också området lätt med kollektivtrafik: Ta buss 
161 till Djursjukhuset.  Bussen når du från Svedmyra 
eller Skogskyrkogården tunnelbanestationer.

För kontakt och information når du Björkhagens Mentorsprogram
på mentor@bjgk.se

Besök Björkhagens Golfklubbs hemsida:  www.bjgk.se 
eller kontakta oss med e-post:  info@bjgk.se

Kontakt 

Välkommen till
Björkhagens Golfklubb
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Telefon till reception 08 7730431, restaurang 08 7730432
Tidbokning för golfspel görs på internet via Min Golf eller per telefon.
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Välkommen till Björkhagens Golfklubb!

Golfspel vid Söderbysjön inleddes redan i slutet av 1950-talet. 
Björkhagens Golfklubb startade 1972 och har idag drygt 700 med-
lemmar. Banan erbjuder varierande och utmanande golf bara 
några kilometer från Stockholms city.  Genom alternativa utslag 
på flertalet tees ges möjlighet till en omväxlande 18 håls runda.   
Björkhagens Golfklubb har fått Svenska Golfförbundets miljö-
diplom som erkännande för aktivt miljöarbete.

Klubben lägger särskild vikt vid att ge nybörjare och unga golf-
spelare möjligheter till utbildning, lägerverksamhet och tävlingar.  
Vi bedriver en omfattande tävlingsverksamhet med målet att ge 
alla möjlighet till aktivt golfspel. En vecka på ”Björken” under 
säsongen maj - oktober kan se ut så här: 

• Måndag spelar vi juniortävling  
• Tisdag är det damgolf 
• Onsdag, nybörjargolf med faddrar 
• Torsdag är det seniorgolf 50+ 
• Lördag spelar vi klubbtävling

Vi erbjuder alla nya medlemmar tillgång till en personlig mentor 
med uppdraget att lotsa den nya medlemmen in i klubbens olika 
aktiviteter och gemenskap, och om det behövs in i t.ex. Nybörjar- 
och Faddergolfen. Genom nybörjargolfen erbjuder vi golf på 
banan för nybörjare som klarat praktikprovet och som vill träna 
inför att uppnå klubb- eller officiell handicap. Nybörjargolf er-
bjuds vid utpekade tillfällen (typiskt onsdagar kl 17) och genom-
förs under  ”tävlingslika former”.  Nybörjargolfen gäller som fadder-
runda för Grönt Kort. Genom faddergolfen erbjuder vi spel för 
nybörjare för att stötta dom på vägen mot klubbhandicap (det 
krävs ett visst antal fadderrundor för Grönt Kort).  Mentorerna 
kan bistå med kontakt med spelvilliga faddrar som tillsammans 
med nybörjaren hittar en lämplig tid för fadder-rundan.

Mentorsprogrammet vänder sig också till erfarna golfare som 
söker mer kvalificerade spelkamrater samt till alla som skulle 
tycka det vore roligt att delta i det aktiva föreningsliv som det 
innebär att driva en golfklubb helt på ideell basis.

Anmäl ditt intresse för mentorsprogrammet till mentor@bjgk.se, 

till kansliet eller till någon av klubbens funktionärer!

Björkens mentorsprogram för nya medlemmar
Björkhagens Golfklubb får många nya medlemmar varje år bl.a. 
genom den omfattande utbildningsverksamheten. Vi vill ge alla nya 
medlemmar en möjlighet att  komma in i golfklubbens gemenskap 
och hitta någon att spela med. Alla nybörjare ska kunna att slutföra 
sin utbildning och skaffa sig klubbhandicap. 

Genom ett mentorsprogram arbetar klubben för att ge alla som

kommer till klubben förutsättningar  för att glädjas åt aktivt 

golfspel i en underbar natur och skön gemenskap!
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