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d a  V i  t r æ d e r 
på speederen på 
udlejningsbilen i 
Manchester luft-

havn har vi cirka 2 timer i 
bil til Harrogate i det nord-
lige Yorkshire, hvor vi skal 
udforske et par golfbaner. 
Det kræver lidt tilvænning 
at køre i venstre side af ve-
jen og ikke mindst at huske 
dét!

Da vi kører fra motorve-
jen efter Leeds, banker vi 
nærmest ind i en idyllisk 
smuk natur. Græsset i det 
bakkede landskab lyser op i 
grønne farver, får græsser, 
mens hvidtjørn og kastanje-
træerne, som netop er sprun-
get ud, gør ekstra krav på 
vores opmærksomhed. 

Indkørslen til Rudding 
Park Hotel, Spa & Golf, som 
ligger lidt udenfor Harrogate, 
er bred og flankeret af rodo-
dendron i overstørrelse. Alt 
er velplejet til mindste de-
talje, og da vi parkerer bilen 
ud for hotelindgangen kom-
mer tre ansatte i rask tempo 
os i møde. Vi bliver på re-
kordtid tjekket ind og indlo-
geret i de både afslappede og 
stilfulde værelser, og fornem-
mer, hvorfor hotellet tre gange 
af TripAdvisor er kåret som 
Englands No. 1 hotel.

Historiens vingesus
Yorkshire er måske især 
kendt for golfbanerne Moor-
town, Ganton og Lindrick, 
som tilhører den fornemme 
familie af Ryder Cup-værter. 
Men Alwoodley, som er den 

første golfbane, vi besøger, er 
bestemt også med i feltet af 
klassebaner. 

Alwoodley er udråbt til at 
være en af Englands bedste 
og mest markante indland 
course. Og ingen ringere end 
Alistar MacKenzie, som i øv-
rigt var læge, har tegnet Al-
woodley. Senere i sin karri-
ere blev MacKenzie bane- 
arkitekt på fuldtid og har 
tegnet streger til selveste 
Augusta National. 

Alwoodley er fra 1907, og 
stedet emmer af historie. Det 
pompøse klubhus er indret-
tet med flere lounges, hvor 
medlemmerne kan falde ned 
i dybe lænestole, og i den 
store sal med høje draperede 
vinduer er der dækket op 
med hvid dug og kaffekop-
per. Lidt længere henne ad 
gangen finder man omklæd-
ningsrum, hvor medlemmers 
navne står præget i messing 
på skabene. Klubhuset er 

posh i sin stil, men atmosfæ-
ren er ganske afslappet, og 
vi bliver modtaget med et 
hjerteligt ”Hello!” og ”What 
a beautiful day!”

Det store klubhus i Al-
woodley var tilsyneladende 
ikke stort nok til at afholde 
Ryder Cup; klubben sagde 
pænt nej tak til at huse Ry-
der Cup tilbage i 1933 med 
henvisning til den manglende 
plads i klubhuset.

Blot få skridt fra klubhu-
set ligger hul 1, og teestedet 
kan på ingen måde være nær-
mere de gæster, der sidder 
på terrassen. 

På heden omgivet af 
træer
Alwoodley ligger omgivet af 
skov; meget gamle og høje 
eg, bøg og fyrretræer indram-
mer hullerne, og det kan 
umiddelbart virke overra-
skende, idet banen har et 
umiskendeligt præg af hede-

og lynglandskab. Og, det er 
netop lyng og græstuer, samt 
tornblad – der kan forveks-
les med gyvel, som vi bota-
niserer imellem, når vores 
bolde bare er en anelse skæve. 
Vi får hurtigt at føle, hvad 
det vil sige først at finde sin 
bold under lyngen og der-
næst at forsøge at komme ud 
derfra. 

Vi lærer hurtigt lektien og 
er mere forsigtige i vores 
teeslag, og efter et par hul-
ler er træfsikkerheden på de 
smalle fairways steget bety-
deligt.

Hullerne er ikke så lange, 
og udgør tilsammen blot 6.338 
yards (5.795 meter) fra gul 
tee (par 70), hvilket bestemt 
er overkommeligt. Det har 
naturligvis været helt andre 
vilkår, dengang banen blev 
anlagt, hvor stive trækøller 
og gummibolde havde sin be-
grænsning for, hvor langt 
man slog. Faktisk har klub-
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THE ALWOODLEY  
GOLF CLUB
Wigton Lane, Leeds, 
E-mail: info@alwoodley.co.uk

GREEN FEE
(16. april-30. september)
Hverdage ......................................£ 85  
Weekend ....................................£ 100 
(Efter kl. 16:00)
Alle dage ......................................£ 50 

VI BOEDE PÅ:
Rudding Park Hotel, Spa & Golf
Harrogate
North Yorkshire
www.ruddingpark.co.uk

Rudding Park’s  Hawtree bane
Green Fee 
(Sommersæson)
For hotelgæster ............................£ 25 
Greenfee-gæster ...........................£ 39

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
www.yorkshire.com
visitbritain.com
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I den nordlige del af 
Yorkshire i England, 
hvor småveje med 
stengærder forbinder 
landsbyerne, finder 
man en stribe histori-
ske golfbaner.  
Vi besøger Alwoodley 
Golf Club med lyng og 
tornblade i roughen,  
og lader os charmere  
af Rudding Park’s bane 
og et overdådigt hotel.
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På Rudding Park Hotel 
sørger chefkokken for 
at sende sanserne på 
overarbejde.

I klubhuset på Alwoodley kan 
man mærke historiens vingesus.


