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RESA // IRLAND

ÄVEN DET BÄSTA
ÄR GOTT NOG
I förra numret åkte vi till Rosslare, Old Head,
Waterville och Tralee. Trots att det hade räckt
utmärkt för en fantastisk golfresa kunde vi inte
hålla oss utan fortsatte uppåt längs Irlands
västkust.
TEXT MICHAEL BROSTRÖM FOTO MICHAEL BROSTRÖM, BALLYBUNION, DOONBEG, ADARE MANOR
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EN ÄKTA DOLD PÄRLA

Innan vi lämnar Killarney passar vi på att
besöka en av de där fantastiska banorna
som ingen har hört talas om. Efter att ha
snirklat oss fram längs småvägarna på
Rossbeigh-halvön kommer vi till Dooks med
majestätiska berg på tre sidor och Dinglebukten på den fjärde.
Dooks grundades redan 1889 och är
därmed Kerrys äldsta golfklubb. 1970
utökades banan från nio till arton hål genom
att nio medlemmar designade var sitt hål
och 2002 fick Martin Hawtree i uppdrag att
modernisera 16 av hålen och förvandlade
därigenom en bana på ett markområde
med stor potential till en mycket förnäm
golfupplevelse.
De första nio hålen har mer uttalad
linkskaraktär och vyerna är enastående,
särskilt på det magnifika fjärde hålet,
ett bildskönt par 3-hål vid stranden. På
flera hål krävs långa och raka utslag till
tajta landningsytor mellan sanddyner och
inspelen måste slås med en blandning av
fantasi och precision. Det bästa hålet är
utan tvekan det sjunde, ett långt par 4-hål
som lätt skulle plats på vilken toppbana som
helst.
På inrundan är linkskänslan inte lika

uttalad, men charmen och den sköna
känslan finns kvar. På hål 13 får man också
en inblick i hur golfen började, med en
layout som känns som om den alltid legat
här. På det tuffa artonde får man bekänna
färg ordentligt och har man en vettig score
när man summerar rundan vet man att det
beror på bra golf och inte bara lite flyt.
Det är inte många som känner till Dooks,
som saknar den ryktbarhet som de stora
namnen på västkusten har, men den är väl
värd ett besök och bokar man online får
man 18 hål för bara 55 euro, 100 euro för
äkta makar. Boka gärna en caddie också –
det ger en extra dimension till spelet och
gör njutningen ännu större.
WATSONS FAVORIT

Efter halvannan timmes körning norrut
kommer vi fram till det som kanske är det
mest eftertraktade namnet för de som
jagar trofébanor – anrika Ballybunion Golf
Club där vi har starttid på Old Course, som i
många år varit en av världens högst rankade
banor. Tom Watson, hedersmedlem, har
finjusterat layouten och själv lärt sig mycket
av linksgolfens finesser här.
Efter en snabb fika i restaurangen, med
utsikt över artonde hålet som piskas av ett

drivande regn, stiger vi upp på första tee
lagom till att regnet upphör. Förutom de
vanliga ”första tee”-nerverna pirrar det lite
extra i magen av att rakt fram, definitivt
inom räckhåll, ligger en kyrkogård där
en liten grupp besökare står med böjda
huvuden när vi ska slå ut.
FYRVERKERI AV FANTASTISKA HÅL

När vi väl kommit igång får vi spela en serie
bra hål fram till sexans green, då vi är längst
bort från klubbhuset och med bara sjuans
tee mellan oss och stupet ned mot stranden.
Här inleds ett fyrverkeri av fantastiska hål
som är så bra att man . Scoren är bara att
glömma en dag när en järnfemma och en
sandwedge båda kan flyga 120 meter.
Den kraftiga vinden från havet gör att vi
ibland måste luta oss ut mot stranden bara
för att hålla balansen och det är otroligt
roligt att försöka hitta på slag bara för att
hålla bollen i spel. En lång svepande draw
som startar långt ut över stranden letar sig
precis in över fast mark innan den landar
och rullar sedan långt ut till vänster om
fairway på sjuan. Och så fortsätter det.
De hål som spelas in genom de höga
sanddynerna är minst lika bra som de ute
vid havskanten – med elvan som talande ››
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Dooks

Doonbeg

›› exempel. 14 och 15 är två utmanande par
3-hål, ett kort och lurigt och ett långt och
stentufft. Det 16:e hålet, ett par 5, erbjuder
en chans att gå på två och min spelpartner
lägger snyggt in bollen för en eagleputt
medan min inte riktigt kommer in från höger
utan fastnar 15 meter upp på en sanddyn i
ett omöjligt läge. Så är det på linksbanor.
SORGLIGT ATT DET ÄR ÖVER

När vi så står på tee på det berömda
sjuttonde hålet, som spelas rakt ut mot
havet, är det lite sorgligt att rundan snart
är över. Vinden har inte lagt sig, men mojnat
tillräckligt för att det ska gå att nå fairway
från tee. Sista hålet spelas med vinden i
ryggen upp mot klubbhuset till en green
som ligger i en gryta och när birdieputten
slinker förbi på högersidan är det bara att
ta av kepsen och hålla fram handen och
gratulera till segern. Men vad gör väl det en
sån här dag?
Vi har slagit bort så många bollar att vi
tappat räkningen och bara gjort en handfull
par och varsin birdie. Ändå kommer vi båda
att minnas den här banan och den här
rundan med glädje. Det här är det roligaste
man kan göra med kläderna på!

andan. Femman, ett kort par 4-hål, är ett av
dessa där man efter ett blint utslag till en
öppning mellan dynerna får ett inspel som
är så vackert att man knappt kommer ihåg
att slå till bollen.
När vi vänder oss om på nians green
och skådar tillbaka mot klubbhuset
över stranden och havet nedanför gör
blandningen av ljusa och mörka moln med
enstaka hål i molntäcket att en nästan
religiös känsla infinner sig. Till och med
vinden mojnar tillfälligt och i stillheten
infinner sig tankar på att sälja allt man äger
och har för att bosätta sig här och bara ägna
dagarna åt att utforska golfens mysterier.
De sista nio är inte mindre spektakulära
och på tolvan får vi det ovanliga nöjet
att chippa från green, vilket kändes lite
suspekt, men vad gör man när det är en
bunker mellan bollen och flaggan? Mest
minnesvärda är kanske ändå par 3-hålen 14
och 16 som är mycket olika, men båda väldigt
bra golfhål. Nästan lika bra är det extrahål
som bara används på vintern, ett par 3-hål
där greenområdet är helt fantastiskt.
LYXIGT SKÖN STÄMNING

Eftersom vi är i sällskap med en medlem
på klubben får vi också tillbringa lite tid i

GREG NORMANS MÄSTERVERK

Vi packar ihop och far vidare, och sparar
därmed Ballybunions andra bana, den
Robert Trent Jones-ritade Cashen Course,
till en annan gång. I stället ställs siktet
norrut igen och efter ännu en charmig biltur
på de pittoreska (läs smala och läskiga)
vägarna samt en färjetur över Shannon når
vi nästa fantastiska destination – Doonbeg,
Greg Normans mästerverk som stod klar
2002 och sannolikt är en av de sista äkta
linksbanor som får byggas.
När hotellet Doonbeg Manor stod klart
2006 hade man en komplett anläggning
med ett utmärkt boende i lyxklassen och en
magnifik golfbana där naturen gjort större
delen av layoutjobbet medan Greg Normans
arkitektfirma stått för det sista finliret.
Redan på öppningshålet står det också klart
att det här är något utöver det vanliga.
Från tee precis intill klubbhuset ser
man hela hålet, ett par 5-hål, sträcka ut sig
till en green som omfamnas av en enorm
sanddyn. Det är inget svårt hål, men en
perfekt öppning och sedan följer en serie
hål som är så bra att man nästan tappar
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Doonbeg

medlemmarnas omklädningsrum där den
lyxigt sköna stämningen är i paritet med
resten av anläggningens oklanderliga
intryck. Efter en snabb lunch i det fina
klubbhuset packar vi ihop och styr kosan
mot nästa resmål, anrika Lahinch med sina
omtalade getter.
Bilfärden upp till Lahinch är i sig en skön
upplevelse med många fina vyer över havet
och stränderna. De många Till salu-skyltarna
visar tydligt att Irlands fastighetsmarknad
inte är vad den varit, men i byn Lahinch
är det inte bara golfarna som utgör
kundunderlag. De långa sandstränderna
och de fantastiska vågorna lockar surfare
från hela världen, men vi nöjer oss med att
beundra våghalsarna och deras balans på
sina brädor.
När vi svängt in på parkeringen och
slängt upp bagen på axeln har mörka moln
tornat upp sig vid horisonten. En av klubbens
äldre medlemmar lugnar oss genom att peka
på de getter som lugnt mumsar ruffgräs
en bit bort, och förklara att de är som en
barometer – när det ska bli riktigt ruskväder
går de in och hukar sig intill klubbhuset. Lätt
skeptiska till detta påstående går vi ända
upp på ettan med regnkläderna nedpackade
››
och paraplyet i bilen.
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Adare Manor

Adare Manor

Lahinch

›› DR. ALISTER MACKENZIE
Här får vi spela ännu en otroligt stark
linksbana med ett magnifikt läge, som av
någon anledning inte är alls lika känd som
Ballybunion. De ursprungliga hålen från
sent 1892 fick en uppfräschning av självaste
Old Tom Morris ett par år senare, men det
var först 1927 som banan fick sitt nuvarande
läge, med alla hålen på Sand hills-området,
ett arbete signerat ingen mindre än Dr.
Alister MacKenzie. Efter millennieskiftet
har Martin Hawtree moderniserat och
finputsat banan till det mästerverk som
mästerskapsbanan är idag.
Vi imponeras av finurliga greenområden,
undulerade fairways och fräckt blinda slag
där en stilla bön kan vara bästa förberedelsen
för slaget. Mest spektakulära är två av Old
Tom Morris-hålen, fyran och femman. Fyran,
Klondyke, är ett par 5-hål där en forecaddie
ser till att ingen på det korsande artonde
hålet är i vägen. Med vinden i ryggen är det
lätt att nå på två slag. Det är dock sällan lätt
att sedan få ned bollen i hål på mindre tre
slag till.
Femman, Dell, är ett kort par 3-hål med
bara en vit sten att sikta på när man slår
över sanddynen till den gryta där greenen
ligger. Medlemmarna vet sedan att bästa
vägen mellan två punkter inte alltid är en
rak linje, utan väljer ofta att spela upp bollen
i kanterna och sedan låta gravitationen föra
den tillbaka till hålet. Själva puttar vi båda
av green från bakkanten, men vad gör väl
det.
ENASTÅENDE LINKSKÄNSLA

Vackraste hålet på banan är kanske ändå
hålet efter, det långa sjätte hålet som
kräver ett riktigt bra utslag för att ge ett
vettigt inspel ned till greenen som ligger så
bildskönt att det blir svårt att fokusera på
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slaget. Kanske är det därför bollen efter en
våldsam topp försvinner ned i den enormt
djupa svacka som kallas Mine. Min generöse
spelpartner bjuder på en mulligan, vilket han
bittert ångrar när nästa försök får bollen att
landa precis in på green och sedan rulla upp
till flaggan och lägga sig stendöd.
De sista nio hålen spelas innanför
den absoluta strandgränsen, men linkskaraktären är hela tiden omisskänlig och
alla hålen har flera olika spelvägar, och när
man missar får man ofta spännande lägen
där fantasi är lika viktigt som skicklighet.
Bäst på inrundan är tolvan, ett härligt par
5-hål, och 16, ett långt par 3 som spelas
nedför till en väl inbunkrad green.
Klubben har en 18-hålsbana till, den
plattare och lite mer parkliknande Castle
Course, döpt efter slottsruinen Castle
Dough som står bakom sjuans green. Har
man inte uthållighet nog för att gå backe
upp och backe ännu en gång är det här
ett trevligt alternativ till ett andra varv på
mästerskapsbanan. Se upp för de luriga
vattenhindren som inte sällan är torrlagda,
men aldrig ofarliga.
VANDRING I VACKER NATUR

På vägen tillbaka mot flygplatsen passar
vi sedan på att också ta en avstickare till
Adare Manor, Robert Trent Jones Seniors
sista golfbana som ligger i en underbar
miljö där golfrundan blir lika mycket
vandring i en vacker natur som en kamp för
par och birdies. Den tydliga amerikanska
parkkaraktären är ett skönt avbräck mot de
linksbanor vi spelat och det är faktiskt riktigt
roligt att kunna scora för en gångs skull.
De många vackra golfhålen är också
väldigt bra, som sig bör på en Trent Jones
Sr.-bana. Floden Maigue har utnyttjats väl
som vattenhinder och även om det finns

mycket plats är det ofta en mental utmaning
att våga slå bollen till rätt läge för inspelet.
Mest minnesvärda är de fyra sista hålen, ett
kort par 4, ett par 3 över vatten, ett härligt
långt par 4 och ett avslutande par 5-hål där
tredjeslaget är en liten pitch över floden –
eller en dropp efter ett misslyckat försök att
nå in på två.
De utmärkta greenerna är också en
utmaning i sig och det är inte utan viss
stolthet som en helt OK score summeras
i det lyxiga klubbhuset efter rundan. Det
femstjärniga hotellet i gotisk slottsstil,
med ett lyxigt SPA och fina restauranger,
erbjuder utöver golf även aktiviteter som
fiske, shopping, hästsport och mycket
annat. Vill man inte bara spela linksgolf när
man är på Irland är Adare Manor väl värt ett
besök.
CÉAD MÍLE FÁILTE

Slutligen är så den långa, men underbara
resan på väg mot sitt slut. Vi styr hyrbilen
mot Dublin och nu är alla charmiga
småvägar som bortblåsta. I stället är det en
stor och modern motorväg som skär tvärs
över landet och vi når flygplatsen i Dublin på
under tre timmar trots ett par vägarbeten.
Det innebär att Irlands västkust nu inte
längre är särskilt långt borta från Dublin
Airport. Välkommen, eller Fáilte som det
heter på Irländska.

DOOKS www.dooks.com
BALLYBUNION www.ballybuniongolfclub.ie
DOONBEG www.doonbeggolf.com
LAHINCH www.lahinchgolf.com
ADARE MANOR www.adaremanor.com

