
Er du lei av forutsigbarheten i dagliglivet? Har du feriedager  

til gode? Bildene fra årets Open Championship på Royal Portrush 

lyver ikke. Lykken er å spille golf i Irland, uansett vær.
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Irlands  
åpne landskap

REISE
Carne Golf Links, også kjent som Belmullet,  
har 27 hull golf på vestkysten av Irland.
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T
he Open på Royal Portrush er rett 
rundt hjørnet. Dette er første gang 
golfere konkurrerer om det gjeve tro- 
féet i Nord-Irland på 68 år. Royal 
Portrush er selvfølgelig en av landets 
fremste baner, men Irland har en 

hærskare vakre, fantastiske og inspirerende 
golfbaner, så ikke stopp der. Du har Royal 
County Down, Ballyliffin, Donegal, Lough 
Erne, Rosapenna…. Listen fortsetter og fort-
setter, nesten i det uendelige.

Hva venter du på? Hvis du ikke er på en  
irlandsferie akkurat i dette øyeblikket, hvilken 
unnskyldning har du? Har du ingen flere ferie- 
dager til gode? Er du allergisk mot irsk musikk 
eller grønt gress og dramatiske golfhull? Tåler 
du ikke Guinness? Om du ikke har en god 
unnskyldning, bør du sette deg på første fly 
til Dublin. 

MANGE GOLFHULL PER INNBYGGER. Irland 
har totalt mer enn 400 golfbaner. Befolkningen 
på øya er 6,6 millioner. Hvis vi ser på antall 
golfhull per innbygger, er Irland nummer 
to i verden, bare slått av golfsportens vugge, 
Skottland.

Fra flyplassen er det bare å kjøre leiebilen i  
hvilken som helst retning. Eller hvis dere er  
en liten gruppe, for eksempel en vennegjeng, 
gjør som så mange amerikanere gjør når de er  
i Irland: Lei en liten buss med sjåfør (sammen- 
lignbar i pris med å leie x antall leiebiler) og 
kjør i stil rundt omkring i dette vakre landet.

Å spille golf i Irland er noe alle kan gjøre. Her 
finner vi noen av verdens mest spektakulære 
golfbaner. Og det hele blir enda mer inspire- 
rende når vi går de samme banene hvor Rory 
McIlroy, Graeme McDowell, Darren Clarke, 
Paul McGinley og Padraig Harrington har 

spilt i sin ungdom. Det er her de ble gode. 
Banene her – i motsetning til i mange andre 
land der så mange baner er kun for medlem-
mer – er åpne for alle.

Noen lar seg skremme av muligheten for ned- 
bør. «Folk kommer ikke til Irland akkurat på 
grunn av været», sier en smilende irsk jente 
til oss når vi lufter spørsmålet om irsk vær. 
«Du vet aldri hva du får. Det kan være kjølig, 
så plutselig varmt, så litt vind, så regn  
– alt på samme dag.»

 
UFORUTSIGBAR. Denne samtalen minner meg 
på hva jeg liker med den grønne øya. Det er  
uforutsigbarhet. To irlandsferier er aldri like.  
Du vet aldri hvem du møter eller når det plutse- 
lig blir fullt trykk med irsk musikk på puben  
du sitter i. Og du vet aldri helt sikkert hvordan 
været blir. Men etter å ha spilt kanskje 35 runder  

golf i Irland, har jeg aldri blitt forhindret i å 
spille på grunn av regn. Ja, jeg har opplevd 
regn, men ikke så mye som man skulle tro. 
Faktisk har jeg bare blitt regnet på fire–fem 
ganger. Og hver gang har regnet vart kortere 
enn tre spilte golfhull. Ja, jeg har opplevd 
vind, og jeg har spilt i ti grader. Jeg har også 
spilt mange runder i strålende sol. Med bra 
golftøy og mange lag å kle på og kle av seg, 
har det aldri vært ubehagelig. Og når sola 
skinner i Irland, er det nesten like vakkert 
som norske fjell og fjorder.

Vi tar kurs mot nordvest-Irland der The Open 
spilles. Selvfølgelig er Royal Portrush på ønske- 
listen til enhver. Men det er så mange toppbaner  
i området at det er vanskelig å spille alle bare 
på en ukestur. Vi prøver. Fra Dublin er det tre 
timer nordover til klubben Castlerock i County 
Derry, en nabobane til Portrush. Dette er en 
vennlig klubb for alle, og en perfekt start på 
turen. Etter at banen i vinter gjennomgikk en 
redesign (omgjorte greener og bunkere) av 
Martin Hawtree, er den kommet opp i øvre 
sjikt av Irlands linksbaner. Første ni er bra, 
men siste ni er best. Hullene går gjennom 

sanddynene, og det siste hullet er fremragende. 
Siste innspill kan gjøre selv den beste golferen  
litt usikker. Ferdigspilte golfere sitter på  
restauranten og kikker ut: Bare 15 meter fra 
vinduet vaier flagget på greenen. For all del, 
ikke gå for langt med innspillet!

 

BALLYLIFFIN OG PORTSALON. Derfra går det 
rett til et av turens høydepunkter: mesterskaps- 
banen Glashedy på Ballyliffin, oppkalt etter 
den massive fugleøya du ser i Atlanteren fra 
mange av hullene. Det er her på Ballyliffin 
at det åpne irske mesterskapet (Dubai Duty 
Free Irish Open) gikk av stabelen i 2018. 
Overnatting er på koselige Ballyliffin Town 
Hotel, hvor banens 40 svenske lifetime  

members ofte pleier å bo. Med andre ord:  
en god deal.

Glashedy er en fantastisk bane, og bunkerne 
er noe av det flotteste det går an å oppleve på 
De britiske øyer. Noen er fryktinngytende,  
men det kan knapt oppleves noe mer tilfreds- 
stillende enn å stille inn konsentrasjonen på 
maks og komme ut av en Ballyliffin-bunker på  
ett godt slag.                

HER BODDE VI:
 

BISHOP’S GATE HOTEL 

i Derry

* 

BALLYLIFFIN TOWN HOUSE 

ballyliffintownhouse.ie

* 

HARVEY’S POINT  

i Donegal Town 

harveyspoint.com

* 

LOUGH ERNE RESORT  

i Enniskillen 

lougherneresort.com

* 

MOUNT FALCON ESTATE  

i Ballina 

mountfalcon.com

 
Vi ble invitert av Failte Ireland  
og North & West Coast Links. 

failteireland.ie 
northandwestcoastlinks.com
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1  Portstewart har en fantastisk rekke med hull fra 1–9.   2  Det 8. hullet på Donegal (Murvagh) er et langt par 5-hull  

rett ved stranden.   3  Lough Erne er en golfresort med bane tegnet av Nick Faldo.   4  Ballyliffin er helt i nord i  

County Donegal.   5  Royal Portrush har blitt redesignet før årets Open Championship.
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Været på Ballyliffin er nesten alltid en faktor. 
Men nordmenn som vet å kle seg, frykter ikke 
vinden!

Neste stopp er Portsalon i Donegal. Denne 
lille undervurderte klubben har et helt rått 
hull nummer to, rett ved en hvit sandstrand. 
Det tar pusten fra deg. Ellers er banen be-
hagelig kupert, ikke vanskelig å gå. Anbefales 
sterkt! Etter Portsalon kjører vi sørover til 
Donegal Town og finner Darren Clarkes 
kjære klubb på Murvagh. Donegal Golf Club 
har en bane tegnet av legendariske Eddie 
Hackett (for øvrig samme arkitekt som tegnet 
Glashedy på Ballyliffin). Banen åpnet i 1976 
og ble senere redesignet av nok en irsk  
legende: Pat Ruddy.

 
VALLEY OF TEARS. Her kan noen kanskje opp- 
leve de første to–tre hullene som litt intetsi-
gende og flate. Men på hull fem, døpt ‘Valley 
of Tears’, starter dramatikken. Det er et par 
3-hull som ligger langt der oppe i sanddynene. 
Fra bakerste tee skal du slå oppover, 179 
meter og ofte med motvind. Foran er det en 
enorm bunker som spiser alt du sender, som 
ikke når opp til platået. På oversiden til venstre 
er det to mindre bunkere og på høyresiden tre 
til. Par på dette hullet kan oppleves som en 
birdie! Deretter fortsetter golfhullene gjennom 
sanddynene. Et behagelig syn, men man må 
virkelig tenke gjennom hvert eneste slag. 
 

VANN TIL BESVÆR. Ikke alle irske baner  
er links. Vi spilte også Lough Erne i County  
Fermanagh, Nord-Irland. Dette er en resort- 
bane tegnet av Sir Nick Faldo. Dette er nok 
en hard nøtt, med enorme slyngformede 
bunkere nesten på hvert hull. Hele 14 hull 
har vann i spill. Hull sju, Devenish Drop, er 
kanskje det mest kjente: Unge Rory McIlroy 
(da 20 år) var den første som drivet greenen  
i konkurranse, fra 362 meter, dog fra en høyde 
og kanskje litt medvind.

Så bærer det av gårde til de to siste banene. 
De ligger i rå natur og langt fra allfarvei. 
Enniscrone og Carne (Belmullet) er to baner 
som også er tegnet av Eddie Hackett. Hvis du 
noen gang tar turen til denne delen av Irland, 
vil du bli overveldet av naturopplevelsen.  
Begge har bratte, imponerende, lekre sand-
dyner der hullene snirkler seg gjennom ‘dalene’ 
i bånn. Det er inspirerende å spille golf her. 
Enniscrone har et levende miljø, mens den lille 
klubben Carne har bare 40 spillende medlem-
mer. Det er som å spille på verdens ende.

Og her ender turen. Etter spilt runde på Carne 
kjører Spirit of Ireland oss til et gammelt irsk  
‘slott’, Mount Falcon Estate. Hotellet har mange  
luksushytter med tre soverom i hver hytte. Per-
fekt for en liten golfgruppe. Vi tenner i peisen 
siste kvelden og tar oss en irsk whiskey. Kan 
livet bli bedre enn dette? Neppe.         

SLIK REISTE VI:

Vi fløy fra Oslo til Dublin med  
Norwegian og kjørte på en  

rundreise med busselskapet  
Spirit of Ireland Executive Travel.

spiritofirelandtravel.com

Det tar tre timer å komme seg fra 
flyplassen til første stopp: Castlerock. 

Deretter er det som oftest én til to 
timers kjøring hver dag for å komme 

seg videre til Ballyliffin, Portsalon, 
Donegal (Murvagh), Lough Erne,  

Enniscrone og Carne. 

Golf i det nordlige Irland (inkludert 
både Nord-Irland, County Donegal, 

County Mayo og County Galway i Den 
irske republikk) kan organiseres av 

North & West Coast Links, en sammen-
slutning av golfbaner i de to landene. 

På turen krysser man grensen  
flere ganger og bruker euro og  

pund om hverandre. 

VI SPILTE: 

Castlerock, Ballyliffin, Portsalon,  
Donegal (Murvagh), Lough Erne,  
Enniscrone og Carne (Belmullet).  

Royal Portrush er også på  
programmet for de som ønsker det.

northandwestcoastlinks.com
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1  Mount Falcon Estate er et historisk hotell som også leier ut praktiske hytter som kan  
være en base for golfere.  2  Sistehullet på Castlerock er tett opp mot klubbhusvinduene.    

3  Enniscrone er en opplevelse.  4  Sjette utslag på Portsalon i County Donegal.
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