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Hendre House tager sig
smukt ud fra ﬂere af hullerne på Rolls of Monmouth Golf Club. Ejendommen har været ejet af
familien bag Rolls-Royce.
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Links-baner bliver
som regel forbundet med Skotland
og Irland, men tager man turen til
Bridgend i Wales,
vil man opdage, at
man er kommet til
det helt rette sted,
når det handler om
links. Blæsten kan
være strid, rough
og pot bunkers
endnu værre og alligevel er oplevelsen herlig!
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kan man skimte Gower Peninsula.

Af Klaus Hybler Foto: Torben Andersen
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lyst til at
komme
hen og
sidde ved
vores bord?” spørger en af herrerne i firebolden, som er gået
ud før os på Royal Porthcawl.
”Ja, tak!” svarer vi samstemmende, og griber om vores pints
let overraskede over den åbne
og varme invitation. Det bliver
til mange vitser og en ekstra
omgang, før vi afslutter en fantastisk golfdag.
Allerede fra første hul forstår man, hvorfor the Royal
Porthcawl er kronjuvelen i
Wales. Vi har en manicureret
fairway med meter dybe pot
bunkers foran os, og til venstre
ikke langt fra, hvor vi står begynder stranden, som ligger ud
til Atlanterhavet. I dag er blæsten beskeden og surferne holder fri, mens de mange, der er
ude at spille oplever Royal Porthcawl fra sin bedste side. Lidt
usædvanligt kommer vinden
fra land og ikke ude fra et skummende hav.
De første huller spiller langs
med Atlanterhavet, men lige
meget hvor man befinder sig
på banen, har man havet som
kulisse. Mod syd ligger Somerset og Exmoor og mod nord på
den anden side af Swansea Bay

100 procent links
Royal Porthcawl har alle ingredienser til en links. Den
spiller tæt på havet og er anlagt i et oprindeligt landskab
bestående af overdrev, og der
er stort set ikke ændret eller
modelleret på hullerne. Fairways ligger som Vorherre har
skabt dem, og som de lå, da rige
og entreprenante industrifyrster fandt sammen og etablerede en golfbane i 1891. Og,
netop fornemmelse af at spille

på en historisk bane, og træde
på de samme fairways som et
utal af stjernespillere, giver en
ekstra dimension til hele oplevelsen.
Selv om vinden er beskeden,
da vi spiller, så har den alligevel så meget styrke, at vi må
gå et jern op på et par 3-hul,
og den får også sendt vores slicede drives endnu længere ud
i roughen. Men i modsætning
til mange andre linksbaner, så
er roughen de fleste steder medgørlig og placeret, så det kun
er de meget skæve slag, der når
rough.

Et andet særkende er hullernes placering. Royal Porthcawl har huller, der spiller i
alle mulige retninger, og et par
af hullerne spilles ned ad bakke
med kurs direkte mod havet.
Betagende!
De dybe og smalle pot bunkers, som er strøet ud over
samtlige huller på fairways og
omkring grens, sætter enhver

på prøve. Man tænker uvilkårligt, at ”det er da lige strengt
nok!”
En game plan er nødvendig,
hvis man vil undgå bunkers,
og derudover kan man bare
håbe, at faldet på fairway leder forbi bunkers.
Man behøver ikke være lavhandicapper for at spille banen, men man skal gerne kunne
carry fra teestederne over rougområder, der består af en skønsom blanding af højt græs, tornblad og gyvel.
Med til besøget på Royal
Porthcawl hører nydelsen og
stemningen over en pint i klubhuset. Her emmer af britisk
golfhistorie; skabe fyldt med
sølvpokaler, vægge tapetseret
med portrætter af captains og
golflegender samt en bar, skabt
af svære egetræsplanker. Læg
dertil en jovial snak fra gentlemen siddende i slidte læderbetrukne lænestole.
Wales’ første Senior Major
Championship
Royal Porthcawl er i særklasse
og blandt en af verdens bedste
golfbaner. Her er blevet spillet
mange store turneringer, blandt
andre Amateur Championship,
Walker Cup og Ladies European Tour. Og det er formentlig kun på grund af svære adgangsforhold og parkeringsmuligheder, at the Open Championship ikke har fundet sted
her.
Til gengæld spilles Wales’
første Senior Open Championship på Royal Porthcawl fra
den 24.-27. juli 2014. Her vil
spillere som Bernhard Langer,
Colin Montgomerie og Miguel

Jimenez spille om en samlet
præmiesum på 1.250 mio. pund.
Royal Porthcawl er kostbar
i greenfee. Man må slippe 125
pund for en greenfee i weekenden, mens det koster cirka halvdelen at spille de nærliggende
og ganske spektakulære links
som Southerndown og Pyle and
Kenfig, og endnu mindre at
spille den charmerende parkbane, Rolls of Monmouth Golf
Club. Bevæger man sig syd for
Cardiff kan man finde klassebanen Celtic Manor, hvor der
blev spillet Ryder Cup i 2010.
Pyle and Kenfig
De første 10. huller på Pyle and
Kenfig Golf Club ligger lidt i
læ af Atlanterhavet. Det er her
man gerne skal have nogle gode
scores for det bliver straks meget vanskeligere at score på
bagni. Her spiller man flere
huller i kløfter omgivet af klitter, og man har tilmed nogle
meget lange par 4-huller, især
de tre afslutningshuller. Vi får
heldigvis hjælp fra vestenvinden, der får boldene til at svære
mange meter ekstra.
Fra teestedet på Hul 14. har
man en fantastisk udsigt over
et tæt vildtvoksende krat, der
forsøger at beskytte sig imod
vinden.
Til den ene side ligger nabobanen, Royal Porthcawl og et
solidt drive væk ligger Atlanterhavet.
Greens og områderne omkring står meget flot, mens
fairways i begyndelsen af hullerne nogle steder skranter lidt.
På Pyle and Kenfig skal man
gerne slå nogle stabile drives.
Roughen kan hurtigt snuppe

en mindre beholdning af bolde
– og det skete! Greens er let
ondulerede, men fair at læse.
Der er flere spektakulære
huller, som er en fryd for øjet,
og banen kan sine steder være
dræbende i sit layout. Ingen
tvivl om at der er nok af udfordringer på Pyle and Kenfig.
The Rolls of Monmouth
Golf Club
Der er næsten for lidt plads på
de smalle veje omkring The
Rolls of Monmouth Golf Club.
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På begge sider af vejen er plantet en hæk, der rager lidt ud
over den i forvejen afsindig
smalle landevej. Da, vi møder
en modkørende er der ikke mulighed for at passere hinanden.
Den høflige englænder finder
hurtigt bakgearet og flytter bilen hundrede meter baglæns.
Det siger sig selv, at man skal
være yderst forsigtig med at
(fortsættes
næste side)

Greenkeepere i aktion på Southerndown Golf Club.

På Pyle and Kenﬁg spiller man ﬂere huller midt i imellem klitterne.

De dybe pot bunkers på Royal
Porthcawl kommer man med
garanti til at besøge.

Royal Porthcawl i Wales hører til blandt verdens bedste links-baner.

Royal Porthcawl club house
emmer af historie.
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Faktabox
WALES er en halvø i det syd-

vestlige Storbritannien med areal på ca.
20.768 km² og et befolkningstal på ca.
2.881.000. Hovedstaden er Cardiff.
Nationen har været afhængig af England siden det 12. århundrede. Den keltiske egenart er dog bibeholdt og har
fra det 19. århundrede dannet grundlag
for en national bevægelse, Plaid Cymru
- Party of Wales, der i 1966 fik en repræsentant i Parlamentet.
SPROG
Walisisk er et keltisk sprog, der er nært
beslægtet med kornisk (Cornwall) og
bretonsk (Bretagne). Sproget tales (primært i det vestlige Wales) af ca.
840.000 mennesker, ca. 28% af befolkningen.
NATUR OG SEVÆRDIGHEDER
Wales er kendt for sine slotte, klostre
og kirker, keltiske traditioner og lange
bynavne. Wales hovedstad Cardiff byder på seværdigheder som Cardiff slot.
Caerphilly Castle, en af Europas største
middelalderborge, ligger tæt på Cardiff.
Naturoplevelser vil man med garanti
finde i Brecon Beacons National Park i
den sydlige del af Wales, eller blot ved
at køre en tur langs klippekysterne.
REJSEN DERTIL
Vi fløj med easyJet fra København til
Bristol i England. Flyvetiden er knap 2
timer. Herfra tager turen i bil til
Bridgend cirka halvanden time.
Vi besøgte banerne...
■ Royal Porthcawl
www.royalporthcawl.com
Greenfee
Hverdage .............................£ 120.00
Weekend ..............................£ 135.00

køre her, og når vejene samtidig svinger, føles det som at færdes i en labyrint.
The Rolls of Monmouth er indbegrebet af en parkbane. Flere hundrede år
gamle egetræer breder deres kroner
ud over fairways, og gør det så massivt,
at det ofte betaler sig at spille kort af
træerne. At drive hen over træerne synes at være en umulighed.
Alle 18. huller er forskellige, men
har nogle let kuprede fairways og umanerlige flotte greens til fælles. Her kan
enhver med eller uden selvtillid hive
driveren frem. Der er oceaner af plads!
Fairways er brede, og stort set alle
huller har et mindre opland af semirough.
Man bliver mildt stemt af den omgivende natur; tætbevoksede bakker,
der bølger sig op og ned i baggrunden,
og tættere på har man udsigt til det
grønne græs, der er overvældende farvemættet. Hist og pist dukker der en
sø op, og udsigten er betagende smuk
fra flere teesteder. The Hendre House,
der minder om en stor herregård, står
som pejlemærke på hul 9 og hul 18, og
ud over den smukke baggrund kan de
to huller fremhæves som nogle af banens bedste golfhuller.
Man får indtryk af et parklandskab,
der gør sit bedste for at tiltrække en

Klippekysten ud for Porthcawl og Southerndown
er rå og storslået.

Alle 18. huller er forskellige, men
har nogle let kuprede fairways
og umanerlige flotte greens til
fælles. Her kan enhver med eller
uden selvtillid hive driveren frem.
Der er oceaner af plads!

■ Pyle and Kenfig
www.pandkgolfclub.co.uk
Greenfee
Hverdage ...............................£ 55.00
Weekend ................................£ 75.00

masse fugle og dyr. Ikke mindst egern,
som har travlt med at finde forråd, og
nattergalen, der godt kan lide at gemme
sig i busk og krat, som findes omkring
de spilbare områder.
Det er vanskeligt at finde skønhedsfejl på vedligeholdelsen. Det skulle da
lige være, at bunkersandet er alt for
leret, og det bliver lidt af en tilfældighed at komme ud af bunkers. Til gengæld er der få af slagsen, og min makker nævner, at ”det lige er noget for
konen at spille sådan en bane uden så
mange forhindringer og med masser
af plads!”

■ Rolls of Monmouth Golf Club
www.therollsgolfclub.co.uk/
Greenfee
Hverdage (hele dagen) ...........£ 45.00
Weekend (hele dagen) ..........£ 49.00
HER BOEDE VI:
Coed y Mwstwr Country House Hotel
www.coed-y-mwstwr.com
Det firstjernede hotel er en victoriansk
mansion bygget i 1888. Her er virkelig
tale om en oase af fred og ro med 35
individuelt indrettede værelser, og et
køkken der tryller med råvarerne.
THE SENIOR OPEN
CHAMPIONSHIP
Royal Porthcawl fra den 24.-27. juli
2014

Atlanterhavet kan ses fra
alle 18. huller på Royal
Porthcawl.

MERE INFORMATION
www.bridgendbites.com
www.visitwales.com

Dublin

BRIGEND
LONDON
Bristol

Det ﬁrstjernede Coed-y-Mwstwr Hotel i Bridgend er en victoriansk mansion bygget i 1888.

The Hendre House
Fra flere af hullerne er der udsigt til
det imponerende Hendre House. Det
paladsagtige hus har sin helt egen historie, der rækker 300 år tilbage i tiden. Hendre House minder om en stor
dansk herregård og betegnes på engelsk a stately home, som er huse meget velhavende familier og statsmænd
byggede for at imponere den politiske
elite og kongefamilien. Tjeneren i klubhuset fortæller, at hele herligheden oprindeligt har været ejet af familien bag
Rolls-Royce, og at klubhuset har været
anvendt til at bygge de første Rolls-Royce. Et opslag på hjemmesiden viser,
at familiens Rolls ejede huset fra 1767
til 1987.
I dag ejes ejendommen inklusiv golfbanen af et amerikansk selskab. Det
meget store hus er ubeboet, men der
afholdes blandt andet klubarrangementer og bryllupsfester i de store sale.
■

