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Sorknes Golfklubb
Velkommen til en hyggelig golfopplevelse



En unik opplevelse
i vakre omgivelser

Sorknes Golfklubb

Sorknes ligger 3 km nord for Rena i Åmot 
kommune i Østerdalen. Banen er vakkert 
anlagt på flat furumo og sandgrunn, hvilket 
gjør at beliggenheten er optimal. Spilleflatene 
på Sorknes tåler mer regn enn de fleste andre 
golfanlegg i Norge. Rena er kjent for stabilt 

På Sorknes kan du nyte golf alene for å 
oppleve skogens ro, eller du kan delta på noen 
av våre hyggelige, sosiale og velkjente 
arrangementer. Du kan også treffe på noen av 
landets fremste golfere.

I tilknytning til golfbanen finner du driving 
range og en 6−hulls korthullsbane. 
Korthullsbanen passer golfere i alle aldre, det 
er gratis å spille og du kan låne køller av oss. 
Klubbhuset innholder proshop, garderober, 
møtelokale og golfkafé med alle rettigheter.

innlandsklima, med mange soldager, noe som 
gjør at Sorknes landet rundt er kjent for sin 
høye kvalitet. Vi er stolte over å ha blitt kåret 
som en av landets fremste golfanlegg i 
anerkjente Michelin Golf Guide.

https://sorknesgk.no

Viktor Hovland startet sin karriere 
på Sorknes og endte bl.a. opp som 
verdens beste amatør i 2019. Gjør 
som Viktor gjorde og bli med på de 
aktivitetene vi arrangerer for barn 
6−12 år: kurs, treninger og 
golfcamp. Utstyr låner du gratis.

Viktor Hovland

Kurs Veien til Golf kurs
Priser fra 1000,-

les mer på sorknesgk.no
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Banefakta
18 hulls golfbane, par 72
Banen er bygget slik at den skal være utfordrende for de 
aller beste
Banen er også bygget og satt opp slik at alle golfere enten 
du er nybegynner, barn og senior, kvinne eller mann skal 
ha positive og morsomme golfopplevelser
Banen er med sine 4 teesteder en utfordring for golfere på 
alle nivå (61, 56, 51 og 47)
Første 9 hull (front) har åpne fairwayer og hindre som 
bunkre og et par tjern (vann)
Siste 9 hull (back) har smalere fairwayer og vannhindre 
(elven Skynna omkranser mange av hullene)

Klubbhuset på Sorknes er et 
gammelt hotell, som stod på 
Koppang i Stor-Elvdal kommune 
(Hansens Hotell). Det ble tidlig på 
2000−tallet demontert der, og 
fraktet ned til Sorknes, hvor det ble 
satt opp igjen. Det har et eget 
særpreg og de fasiliteter som et 
klubbhus trenger.
Kanskje Norges koseligste klubbhus?

Klubbhuset

I proshopen finner du det meste 
av klær og annet golfutstyr som 
du trenger på en golfrunde.

Golfkafeen tilbyr et enkelt 
utvalg av mat og drikke som kan 
nytes i vårt koselige klubbhus 
eller ute på terrassen hvor du 
har utsikt over hull 18 og den 
hjerteformede greenen.

Proshop

Driving

Range



Fotballgolf

Fotballgolf foregår på "samme måte" som 
golf. Spillet går ut på å sparke en ball en 
ball fra utsparkstedet og ned i et hull på 
færrest mulig spark. Gøy for hele familien 
og vennegjengen, og super 
bursdagsaktivitet for store og små.
Banen vår består av 12 hull.

Terrassen
Fra terrassen har du utsikt over hull 18 og 
den hjerteformede greenen, hvor du kan 
slappe av med en kaffe, brus, is eller noe 
annet godt fra kafèen. Man skal lete lenge 
for å finne et bedre sted når 
ettermiddagssolen viser seg fra sin beste 
side.
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Besøksadresse:
Digeråsveien 70
2450 Rena

Postadresse:
C/O Belle Hotelldrift AS
Trondheimsveien 1654
2450 Rena

Fredrik B. Norstrøm - Daglig leder
+47 951 03 334 (hverdager 7−18)
Klubbhuset
+47 452 08 600

Sorknes 
Golfklubb

Koppang 54km
ca. 45 min

Furutangen 50km
ca. 50 min

Elverum 38km
ca. 45 min

Oslo 170km
ca. 2 timer


