
Vi nordboere har en dragning m
ot ville kystveier  

og ulendt terreng. M
ens rike am

erikanske golfere 
holder seg stort sett til sørsiden av Irland, ligger  
det i vår natur å søke nordover, m

ot de m
yteom

-
spunne klippene på Causew

ay Coast.

TEK
ST  //  FO

TO
   K

aia M
eans

I
rland er som

 skapt for eventyrlystne golfere, m
ed over 400 baner 

å velge m
ellom

. Etter å ha spilt noen baner på vei nordover fra 
D

ublin, bestem
m

er vi oss for å søke status som
 langveisfarende. 

Vi tar turen helt til den nordligste delen av Irland, hvor Irish O
pen 

blir spilt for første gang i år (Ballyliffi
n), og  over grensa til N

ord-Irland 
hvor selveste The O

pen Cham
pionship blir spilt i 2019 (Royal Portrush). 

M
an tenker på republikken Irland som

 ‘sør’ – m
en nordkysten av 

D
onegal er nesten så langt nord som

 det går an å kom
m

e på denne 
øya. D

et fins ikke en rett vei her oppe. Atlanterhavet ligger m
ot nord, 

og hvis du reiser m
ed båt herfra i nordøstlig retning, treffer du snart 

Skottland: Islay, Kintyrehalvøya og Arran.
H

er er det lite folk og enda fæ
rre golfere. Likevel finner vi kanskje 

verdens m
est spennende golfterreng. H

adde jeg hatt bare én golftur 
igjen i livet, hadde jeg sannsynligvis havnet her, på en ofte oversett 
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H
ovedbanen på Castlerock er fra 1908 og heter  

M
ussenden, tegnet av nok en eksentrisk skik-

kelse, Ben Sayers, en golfpro. D
et sies at han  

var sirkusartist før han viet sitt liv til golfen. H
an 

kunne finne på å slå hjul på greenen av ren glede 
hvis han satte en viktig putt. 

D
et m

est kjente hullet på M
ussenden har lokal- 

befolkningen kalt ‘D
en infernalske trekanten’. 

D
et egentlige navnet er ‘Leg O

’M
utton’ (saue- 

lår), eller ‘H
ull 4’. D

et er et langt par-3 hull,  
182 m

eter fra bakerste tee, m
ed en balletende 

bekk på venstresiden og fire slem
m

e bunkere 
ved greenen. 

D
e siste ni hullene går i kjent irsk kystterreng, 

sanddyner, der noen av fairw
ayene ser ut som

 
kulekjøringsløyper (du finner ikke en flat ‘lie’). 
Spiller du bra her, får du kanskje trang til å slå 
hjul på 18. green! Jeg så noen cam

pingvogner  
på nabotom

ten og fikk vite at de ble solgt m
ed  

fast plass for en billig penge. Jeg begynte å  
drøm

m
e om

 å tilbringe ukesvis her som
 m

ed- 
em

 hver som
m

er, helt til jeg så skiltet ved første 
tee: «Ingen dam

er har lov å slå ut før kl 14 på 
lørdager». H

m
m

.... kanskje ikke.
Så er det to m

ajestetiske baner igjen, Port-
stew

art og R
oyal Portrush. Portstew

art er en av 
få irske klubber som

 sitter på tre 18-hullsbaner: 
The O

ld Course, The Strand og R
iverside. The 

Strand er hovedbanen og har et av de vakreste 
åpningshullene i landet. U

tslaget er høyt oppe,  
og du har stranden nede m

ot høyre og et vakkert,  
knallgrønt fairw

ayteppe som
 er blitt rullet ut i 

velkom
st, i hvert fall virker det sånn. D

e første 

ni på The Strand er kjent som
 noen av Irlands 

aller beste golfhull. O
g m

ed et helt m
oderne 

klubbhus og gode treningsfasiliteter m
å Port- 

stew
art kom

m
e høyt på lista over kom

plette 
golfanlegg som

 har alt. 
 REG

A
LT, KO

N
G

ELIG
, O

SV. Fem
 kilom

eter lenger 
bort er den siste banen, og den gjeveste: R

oyal 
Portrush. D

et er her The O
pen Cham

pionship  
blir spilt i 2019. D

et er bare andre gang i historien 
at The O

pen blir spilt utenfor Skottland eller Eng- 
land. Forrige gang var også på Portrush, i 1951.

H
ovedbanen er D

unluce Links, bygd i 1888  
m

ed redesign av legenden H
arry  S.  Colt  i  

1932  og M
artin Ebert helt nylig, som

 tok vekk 
de to siste hullene og tegnet to helt nye. Banen 
er R

ory M
cIlroys favoritt utenfor U

SA. H
an har 

antakelig gode m
inner herfra: Som

 16-åring 
scoret han im

ponerende 61 i en am
atør-

turne-ring, fem
 slag bedre enn forrige banere-

kord.
Calam

ity Corner er det m
est kjente hullet, et 

192 m
eter langt par-3 som

 nå er det 16. hullet. 
Er det vind, er dette et skrem

m
ende hull. D

u 
overlever nok, m

en ballen din ender kanskje 
opp i bølgene. 

Etter 18 regale hull er det bare å pakke ned køl- 
lene og kjøre til G

iant’s Causew
ay lenger opp  

i høgget. H
er tråkker vi i løypene etter den irske 

kjem
pen Finn M

acCool, strekker oss ut på seks- 
kantede lavasteiner og lytter til de voldsom

m
e 

bølgene. D
et er spektakulæ

rt. Vi er takknem
lige 

for at dragningen m
ot nord har tatt tak i oss  

del av den grønne øya.
R

osapenna m
angler verken historie eller væ

r. 
O

ld Tom
 M

orris tok båten over fra Skottland  
på slutten av 1800-tallet, og snart kunne lokal-
befolkningen takke ham

 for en 18-hullsbane 
langs stranda. D

et opprinnelige hotellet hadde 
ofte celebre gjester. Skuespillerne John W

ayne 
og Erroll Flynn nevnes. H

otellet brant ned på 
60-tallet, m

en det tok ikke lang tid før et nytt 
stort hotell spratt opp. 

 
TVERS G

JEN
N

O
M

 SA
N

D
D

YN
EN

E. D
en legen- 

dariske eksentrikeren Pat R
uddy skapte det 

som
 er blitt hovedbanen på R

osapenna og den 
m

er krevende Sandy H
ills fra 2003. Sandy 

H
ills går oppå, m

ellom
 og delvis tvers gjennom

 
dram

atiske sanddyner og bakketopper. D
et 

tar pusten fra deg når du står på de opphøyde 
utslagene og ser på fairw

ayene og bunkere som
 

strekker seg ut der nede. R
uddy er en skøyer 

– han liker å gjem
m

e hasarder på strategiske 
plasser som

 m
an ikke helt kan se fra tee. M

en 
ofte er det m

er landingsplass der frem
m

e enn 
m

an tror. H
ullene som

 ser vanskelige ut, kan 
væ

re snille – og om
vendt.

R
osapenna er på en og sam

m
e tid staselig, 

historisk og vill. Ekstrem
t utenfor allfarvei  

m
å dette kunne sies å væ

re Irlands 'outback'. 
Ballyliffi

n er bare 30 km
 i luftlinje fra R

osa- 
penna, m

en siden m
an m

å følge sm
ale kystveier 

rundt ‘fjorden’, D
rongaw

n  Lough, er det snakk 
om

 nesten et par tim
er i bil. M

en når m
an har 

kom
m

et helt hit opp i nord, er antakelig klokka 
allerede kastet, så en tim

e fra eller til er ikke  
så nøye. N

yt landskapet og livet. 
Ballyliffi

n – vert for Irish O
pen i 2018 – har 

også to baner, en historisk O
ld Tom

 M
orris- 

bane og en m
oderne bane, G

lashedy. Ballyliffi
n 

er kanskje enda m
er væ

rutsatt enn R
osapenna. 

D
u er tøff hvis du er m

edlem
 og spiller hver dag 

her året gjennom
 når vinterstorm

ene kom
m

er 
inn. M

en i hovedgolfsesongen kan Ballyliffi
n 

varte opp m
ed flotte forhold – noe vi opplevde 

selv i april da vi spilte G
lashedy. En liten bris 

holdt oss i kraven, ellers var det som
m

erlig. 
G

lashedy er en unik opplevelse, en slags herlig 
Pat R

uddy-m
iks av linkshull og parklignende 

hull. D
et er til og m

ed en liten dam
 ved hull 

åtte. D
en gam

le banen, O
ld Course, er flatere  

og m
er tradisjonell links, skapt da klubbene 

ikke kunne bruke bulldosere til å leke seg  
m

ed form
ing av terrenget.

 
G

REN
SELØ

ST, EN
N

 SÅ LEN
G

E. Så bæ
rer det 

videre, fra republikken og inn i N
ord-Irland  

– grensen er for tiden ikke en barriere, bare  
et skilt (etter Brexit, hvem

 vet?). Første stoppe- 
sted er Castlerock, en klubb fra 1901, m

ed utsikt  
m

ot D
onegal H

ills. M
ot nord er Atlanterhavet, 

og i horisonten skim
ter vi Islay og Skottland. 

FA
K

TA
: 

 
Vi fløy inn til D

ublin og kjørte 
nordvestover. D

et tar noen tim
er å 

kom
m

e seg til de nordligste delene 
av øya, så det kan m

ed hell plan-
legges å ta kjøreturen i flere økter, 
m

ed golf og overnatting på veien. 
Irland har over 400 golfb

aner, så 
det er ingen m

angel på m
uligheter. 

G
olf i det nordlige Irland – inklu- 

dert N
ord-Irland og County D

onegal 
i den irske republikken – kan 

organiseres av N
orth & W

est Coast 
Links, en sam

m
enslutning av  

golfb
aner i de to landene.

northandw
estcoastlinks.com

 

G
O

LFK
LU

BBER:
I Irlands County D

onegal besøkte 
vi Rosapenna og Ballyliffi

n. 
K

lubbene har to vakre og vind-
fulle 18-hulls linksbaner hver. I 

N
ord-Irland besøkte vi Castlerock, 
Portstew

art og Royal Portrush, 
hvor The O

pen Cham
pionship skal 

arrangeres neste år. O
gså disse tre 

klubbene har 36 eller flere hull hver.
rosapenna.ie 

ballyliffi
ngolfclub.com

castlerockgc.co.uk
portstew

artgc.co.uk
royalportrushgolfclub.com

 

O
VERN

ATTIN
G

:
For et koselig hotell rett ved siden 
av det historiske w

hiskey-distil- 
leriet og en svipptur unna Royal 

Portrush, D
unluce Castle og G

iant’s 
Causew

ay, prøv Bushm
ills Inn.  

For den ultim
ate irske resortopp- 

levelsen m
å turen gå til Rosapenna.

bushm
illsinn.com

 
rosapenna.ie

1  D
unluce Castle i County Antrim

, N
ord-Irland.   2

 D
et 8. hullet på R

oyal Portrush og D
unluce-banen   

 3
 U

tsikt m
ot 6. green på R

oyal Portrush, hvor The O
pen skal spilles i 2019.  4  G

iant’s Causew
ay m

å ses.   5
 Ballyliffi

ns  
hovedbane, G

lashedy – i bakgrunnen ses G
lashedy Island.  6

 R
oyal Portrush ligger vakkert til ved Causew

ay Coast.
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