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Det är med en oerhörd stolthet och glädje som vi kan meddela att Ekerum Resort Öland utsågs på lördagskvällen den
3 november till Världens mest Miljövänliga Golfanläggning och Sveriges Bästa Golfhotell på prestigefyllda World
Golf Awards 2018 på La Manga Club i Spanien. Värt att notera är att Ekerum Resort Öland vann priset som Sveriges
Bästa Golfhotell vann för femte(!) året i rad.
I hård konkurrens bland flera av världens bästa golfanläggningar vann Ekerum Resort Öland två av de prestigefyllda utmärkelserna av
de fyra kategorierna de var nominerade i. På plats i La Manga för att ta emot de ärofyllda priserna är Magnus Lagerlöf, VD och Andreas
Nordin, controller på Ekerum Resort Öland.
– Att vinna världspriset är otroligt hedrande! Att göra det i konkurrens med endast fyra banor från Europa och resterande från exempelvis
USA, Kina och Oman sätter ljuset på Ekerum, Öland och Kalmar län, säger Magnus Lagerlöf.
– Vi hade i år besök av en golfklubb från Hongkong som ville studera hur vi arbetar med miljöfrågorna så man märker hur stort detta
priset är på den internationella scenen, fortsätter Magnus. Samtidigt märker vi hur fler och fler väljer att vara medlem på Ekerum.
Kanske är det inte så konstigt, vi svenskar är ju måna om att källsortera och försöka göra så lite åverkan på vår miljö som möjligt, så
varför ska vi inte göra ett aktivt val även när det gäller sin golfklubb?
Ekerum Resort Öland var nominerade till ytterligare två priser som Europas Bästa Eventarena och Sveriges Bästa Golfbana,
– Tyvärr vann vi inte priset som Europas Bästa Eventarena. Men vi har utvecklats till att vara en komplett arena. Det bevisar ju inte
minst det faktum att fem fotbollslandslag har valt oss som arena för träningsläger och landskamper, säger Magnus.
– Nomineringen som Sveriges Bästa Golfbana är en viktig framgång för att regionens golfbanor ska få uppmärksamhet, fortsätter
Magnus. Tyvärr är det för lite prat om regionen i golfsverige nu.
– Ibland kan det vara ”farligt” att vinna priser, man kan slappna av och ta det för givet, avslutar Magnus. Att Ekerum vunnit priset
som Sveriges Bästa Golfhotell vartenda år sedan 2014 är otroligt, givet konkurrensen med såväl stora kedjor som små boutiquehotell.
Det visar på att vår personal gör ett fantastiskt arbete var dag i sitt värdskap!
För mer information, kontakta gärna:
Magnus Lagerlöf
Tel 0485-800 50
magnus.lagerlof@ekerum.com
www.ekerum.com
www.facebook.com/ekerum

World Golf Awards, som är en systerorganisation till World Travel Awards, syftar till att prisa framstående golfanläggningar, golfbanor och destinationer
i världsklass. Årets nominerade i de olika kategorierna kommer från exempelvis Nordamerika, Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika och
Karibien. World Golf Awards 2018 strävar efter att höja kundupplevelsen inom golfturismen och stimulera både den inhemska och internationella
golfturistmarknaden. Vinnarna utses genom röstning av yrkesverksamma inom golfrese- och turistindustrin, ledande befattningshavare, reseköpare,
researrangörer, golfturister och yrkesverksamma inom media. www.worldgolfawards.com
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