
MOOD BOARD FÖR BAR 2.1

Baren 1.0 – en schysst ”vägkrog”
Detta var utgångspunkten.

En ganska enkel lösning som 
inte stämde överens med den 
atmosfär som uppnåtts i 
lounge, entré och restaurang.
Kostnadseffektiva, standard 
möbler och bardisk utan
några speciella detaljer.

Skulle vi kunna göra detta till 
en bar där vi alla vill hänga?

Baren 2.1 – så här vill vi göra det

Kattis, Tytte och Helen 
Februari  2020
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Baren 2.0 – så här vill vi göra det

Barhäng – ”här skulle man vara”
… en plats där ”även golfare är välkomna” ….

När man kommer in i klubbhuset så ser man baren snett till höger och man passerar den 
på väg till shop och reception. Även när man går upp för 18e hålet så kan man se att man 
har publik i baren. Är man på innergården ser man in i och igenom hela baren. Den är ett 
hjärta i byggnaden. Från alla håll ska man känna att det är enkelt att glida in, ensam eller 
i lag med andra. Man kan vara golfare på väg ut eller in från rundan, men det kan lika 
gärna vara en mötesplats för alla andra som vill träffas när som helst. 

Rummet fungerar på dagtid som krögarnas hemvist där man tar emot beställningar och 
har sitt salladsbord. Vi andra kommer dit och tar en kaffe, sitter och läser eller jobbar, 
minglar och på kvällen ska vi kunna ha ett bra barhäng. 

• Liv och rörelse – inga barriärer för att gå in dit – socialt
• Unga och gamla, golfare och vanliga dödliga, dagtid och kvällar
• Lite stort och smått, lite högt och lågt – en blandning som lever
• Lite mer golfkrog på dagen – där man beställer mat och dryck av krögarna
• Lite mer bar på kvällen – grillkvällar, pubkvällar, privata initiativ
• I baren hänger man, äter gör man i Matsalen och i Loungen softar man 
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Samma känsla som övriga klubbhuset 
– färgskala och materialval, håller 
ihop stilen men med en egen twist

Färgpalett.

Den karga naturen och det unika havsnära 
läget inspirerar till en behaglig färgpalett i 
naturens egna kulörer.

Besöket på Torekovs Golfklubb skall skapa 
välmående med naturens ständiga närvaro 
såväl utomhus på golfbanan som inomhus i 
klubbhuset .

Huvudkulörer Komplement Accent

Hed

Hav

Trä

Sten

Addentity Interiör AB, 20200127

KLUBBHUS SKISSER

BARENS MATERIAL
OCH FÄRGER



Ett smycke – ett signum; ett barbord som ser ut som en golfklubba 

En stor rund lampa 
hänger ned rakt över 
klubbans sweetspot

Ska göras så naturtrogen som möjligt

Barbordet är det 
första som man 
ser när man kommer 
in i klubbhuset

På bilden datoranimerad och platt
men ska se ut som här på lilla bilden =>
Gjuts i betong med skåror i mässing.
Skaftet går upp i ”och igenom” väggen.
Bjäre entreprenad är huvudsponsor =)



En hörnsoffa i 
skönt läder och 

sockel i mässing.
Sittpuffar i samma 
läder som soffan.

Högre barsoffa 
med barbord
och barpallar.
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All metall – Swartzrot RAL3007
Tabletop bar/tables: Orchidea (NCS7020-R20B)
Ek blond oil, matt finish till trekantsbord 

+ avlångt högt bord & bar ()
Läder i ljusare nyans än Ox barstolar cognac
Mässing till kantlister och socklar, samt detaljer

Barhänget utmed fönster mot 18e och havet – oslagbart! 



En god kopp kaffe, fräsch mat och alternativ för olika smaker, 
detaljer som LED-belysning, krokar, diskreta uttag för laddare, 
en bardisk som kan fungera både som golfrestaurang och barhäng

Vi löser merkostnaden för denna bar genom donationer/sponsorer

Vi har Bjäre Entreprenad som huvudsponsor för ”klubban”, 100.000. 
Dessutom har vi två som gått in på ”stora paketet” om 50.000 vardera. 
Stora paketet ger 10 greenfee-biljetter och att man får boka tider i förväg 
vid två tillfällen.  I tillägg har vi åtta andra donationer på ”lilla paketet” som 
är valfri summa med start från 10.000. 

Flera andra har tillfrågats men inte svarat ännu och vi har ytterligare namn 
på listan att bearbeta. The more, the merrier!


