
Ön Irland är ett golfparadis. Banorna håller världsklass och ligger i
fantastiska landskap.
Över 400 golfbanor finns utspridda över ön, bland dessa en tredjedel av världens naturliga linksbanor och ett urval av utomordentliga
tävlingsbanor i parklandskap. Varje år reser mer än 240 000 golfare från hela världen till våra kuster för att uppleva gröna men utmanande
greener och fairways. Golf i all ära, men vi nöjer oss inte med att rekommendera dig att göra en utflykt utanför golfbanan, vi påstår att det är
ett absolut måste! Upplev Irlands vackra landsbygd också! Gör ett uppehåll i ditt spel på någon av Kerrys 20 golfbanor och åk på de
slingrande vägarna längs utsiktssträckan Ring of Kerry; från Grange Golf Club kan du ge dig ut och vandra bland bergskullarna vid foten av
Dublin Mountains. Hemligheten bakom Irlands charm är att ön har hela Atlanten utanför sin hänförande vilda kust.

Det nittonde hålet

Det nittonde hålet är på Irland lika viktigt som de föregående 18. När du kommer tillbaka från golfrundan – lite omtöcknad av frisk luft och
vackra vyer – blir du välkomnad, som en gammal vän som kommit hem efter en lång resa, på klubbhus som surrar av livliga pubar och
restauranger där man serverar Guinness och ”gott käk”. Allt vi ber om i gengäld är att få höra en historia om rundan och kanske en visa eller
två när kvällen fortskrider. Så är det på Irland – tillfälliga möten leder lätt till livslång vänskap, en stillsam pint på puben kan plötsligt bli en fest,
och den där enda golfresan man tänkte göra förvandlas till en årligt återkommande!

Linksbanor

För inbitna golfare som vill ha en utmaning finns det inget bättre ställe än Irlands linksbanor. Föreställ dig en runda där vågorna slår i
bakgrunden och med vindar som på en sekund kan växla från din bästa vän till din värsta fiende, och där jättelika sanddyner döljer både
hinder och möjligheter. Det är själva kärnan av irländsk golf, och eftersom en tredjedel av världens linksbanor ligger just här, längs den
fantastiska naturliga kustlinjen, så kan du förstås välja och vraka mellan alla olika banor.

Portmarnock Golf Club i Dublin har hållit i 19 Irish Open-tävlingar sedan den öppnade 1894. Banan anses allmänt vara en av de bästa
linksbanorna i världen. Detsamma gäller Royal Portrush i grevskapet Antrim. Där har Dunluce-banan greener belägna i jättelika sanddyner
som höjer sig över Antrims kust; utsikten över havet, klipporna och öarna är ljuvlig. Ett nyare tillskott är Old Head Golf Links, som ligger i ett
mycket dramatiskt format landskap och sträcker sig fyra kilometer ut i Atlanten i närheten av Kinsale i grevskapet Cork. Tack vare den
underbara utsikten röstades den fram som den mest storslagna golfbanan i världen av Links Magazine 2011!

Dolda pärlor

Gör en avstickare och utforska Irlands mindre berömda golfbanor. Där kan du få spela i lugn och ro och avgifterna tömmer inte plånboken.

Headfort Golf Club som ligger precis utanför den historiska staden Kells i County Meath, har ett av de finaste 36-hålskomplexen på hela Irland.
The Old Course har perfekt klippta greener och är omgiven av ett äldre skogslandskap. The New Course, som utnyttjar River Blackwater och
de två öarna i floden, erbjuder en helt annorlunda upplevelse. I bakgrunden ligger en imponerande herrgård, och inte mindre än 13 av hålen
innebär vattennära utmaningar, så det är kanske inte undra på att den har röstats fram som en av de tio främsta golfbanorna på Irland.

Irlands nordligaste golfklubb finns i Ballyliffin, som ligger på halvön Inishowen i grevskapet Donegal. Där finns två av de förnämsta
linksbanorna i hela världen. The Old Links och Glashedy Links ligger bland sanddynerna med en sagolik utsikt över Atlanten. Det majestätiska
klubbhuset erbjuder matuppleverlser av främsta klass och det varmaste välkomnande man kan få.

Storheter inom golf

Vinnare i de senaste årens världsmästerskap, som Harrington, McDowell, Clarke och McIlroy, visar alla att ön Irland har en speciell relation
till spelet. Många undrar vad som har gjort Irland till världens minsta supernation inom golfsporten. Svaret är, framför allt, golfbanorna.
Darren Clarke, vinnare av British Open 2011, säger: ”Jag har spelat i hela världen, och jag hävdar att det är svårt att finna bättre golfbanor
än Irlands.” Rory McIlroy, vinnare av två Majors trots att han bara är 24, lärde sig spelet på Holywood Golf Course i grevskapet Down, och
senare på världsberömda linksbanor som Royal County Down och närliggande Royal Portrush. Han tvekar inte när han påstår att hans
uppväxt har lagt grunden för hans framgångar: ”Vi har några av världens bästa golfbanor att spela på … Jag tror att tillgången till de här
banorna i närheten har gjort oss till de spelare vi är i dag.”
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