REISE

Den nye
vinen

Spania

Murcia

Den spanske solkysten blir
stadig lengre for golfende
nordmenn. Med 21 baner
innen rekkevidde er Murcia
en ny favoritt. Her er to
gode valg.
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Bla om…
Greenen på hull 8 på El Valle.
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REISE

Banen på El Valle er
omkranset av luksusvillaer.

Hull 1 sett fra tee på El Valle.

M
«Buskene er
karakteristiske for
Nicklaus’
design, de er
plassert her
for å gi
spillerne en
assosiasjon
til Arizona»
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urcia-regionen er velsignet
med over 300 soldager i
året, og en gjennomsnittstemperatur på 21 grader. Stikkord er
flust med golfresorter og spaanlegg,
kort vei til havet og sjarmerende byer
som Alicante, Murcia og Cartagena.
Men hvorfor vokser området i eksplosiv fart når det gjelder golfturister?
Noe av svaret ligger i kort avstand
mellom banene, tre internasjonale
flyplasser samt det faktum at
spanjolene kan dette med å pakke
ting pent inn. Et av eksemplene er
The Nicklaus Golf Trail – et konsept
der man reiser mellom banene El
Valle, La Torre og Hacienda
Riquelme som alle bærer Nicklausdesign. Transport er inkludert. Et
annet eksempel er de mange
resortene som inneholder et hav av
leiligheter i tillegg til rom. Enkelt og
rimelig, og i samme slengen får en

Hull 15 er et par-tre-hull der vinden gjør seg gjeldende.

adgang til hotellfasilitetene.

Stepper på El Valle
Vi besøkte nylig to av banene i området og startet med El Valle Golf
Course som er med i The Nicklaus
Golf Trail. Det er grytidlig morgen da
vi ankommer en øde bane som ligger
plassert i Baños y Mendigo. Vel, helt
øde er det kanskje ikke. Resorten er
omringet av nesten tusen eksklusive
villaer. Men bortsett fra det, minner
landskapet mest om cowboyfilmer
fra gamle dager, og roughen består av
knusktørr ørkensand og dekorative
ufarlige busker. Men det er bare noe
vi tror.
Gjennom 18 hull viser det seg at
buskene praktisk talt sluker baller –
og de blir der inne. Etter hvert, dog
alt for sent, får vi forklart at buskene
er karakteristiske for Nicklaus’
design, de er plassert her for å gi

spillerne en klar assosiasjon til
Arizona og ikke minst gir de fri
dropp. Akkurat det siste skulle nok
medspilleren som brukte
sandwedgen som øks gjentatte
ganger gjerne likt å ha visst på forhånd.

Skremmende på 1. tee
Hull 1, et vakkert par-fire, med
høyreiste fjelltopper i bakgrunnen gir
en smaksprøve på hva som venter.
Bunkerne er mange, men vi overser
dem glatt og legger oss midt i
fairway. Så heldige er vi ikke hver
gang. Designet er lagt opp til at den
som slår kort, men rett, gjør det bra.
Samtlige i ballen havner i roughen
mange ganger underveis, og mister
tilsvarende med baller.
Hull 11 er et nydelig par-fire med
super utsikt fra tee, og fjellet er i seg
selv en kuriositet. Designeren Nick-

laus ønsket seg et fjell nettopp her,
fordi han mente det ville gi landskapet litt ekstra krydder, og understreke cowboyinntrykket. Og det
Nicklaus sier, det blir. Om en slår til
venstre blir det out-of-bounce, går
ballen til høyre ender hullet med en
liten katastrofe. For dem som lukter
på gullet er imidlertid muligheten til
å drive inn på greenen på første
absolutt på plass.
Det samme fenomenet finner vi
igjen på hull 16. For det blotte øyet
ser det ut som steinene har vært der i
flere hundre år, men igjen har Nicklaus hatt en finger med i spillet.

Smale fairwayer
Smale fairwayer er karakteristisk for
El Valle, og de mange opphøyde greenene gjør runden ekstra utfordrende.
Det finnes kun to innsjøer på banen,
men likevel stilles det store krav til

presisjon og smarte køllevalg. Hull 13
har vann på hele venstre side, og
både bunker og bekk vokter den
smale greenen.
Det fine med El Valle er at den
passer for både nybegynnere og
erfarne. På avstand kan den virke
skrekkinngytende, men så snart du
entrer hull 1 sitter melodien som et
skudd. Vi går ned, og vi går opp. Men
sliten, det blir en aldri. For til det gir
både utsikten, hullene og helheten
oss mer enn nok energi.

Vann i sikte!
La Serena Golf Club ligger i Los
Alcázares, bare et drøyt kvarter unna
El Valle, og banelandskapet er flatt
som en pannekake. Her er det
vinden som utgjør en trussel, og
vann kommer i spill på hele 16 av 18
hull. Likevel starter festen rolig med
et par-fem-hull på 494 meter fra gul

tee, der flagget skimtes tydelig et
stykke lenger fremme. En sjø langs
store deler av høyre side gjør imidlertid hullet utfordrende for langtslående, og du spiller tryggest ved å
legge deg i forkant av green og
chippe ballen elegant over
bunkeren. Også på hull 2 blir den
strategiske spilleren belønnet –
hvor mye sjø du tar sjanse på å la
ballen sveipe over, avgjør om du
bruker et jern eller en pitch inn på
greenen.
En av de mest spennende opplevelsene er hull 2, et vakkert par-tre
på 170 meter fra gul og 116 meter
fra rød tee, hvor spilleren tvinges til
å slå over vann. På andre siden
lokker en særdeles sjenerøs green,
og de uheldige som holder lengde
men ikke retning, redder seg enkelt
inn fra venstre side av greenen uansett.

«På La Serena
er det vinden
som utgjør en
trussel, og
vann kommer
i spill på hele
16 av 18 hull»

NORSK GOLF, AUGUST 2010

101

På El Valle:
Fra tee på hull
11 sees
greenen på hull
10.

REISE

Dominert av bunkere
Etter de første ni krysses en vei, og vi
beveger oss forbi klubbhuset og inn i
et nytt landskap. Også her er det flatt,
men nå gjør bunkerne seg mer gjeldende enn tidligere. Hull 11 er, med
sine 500 meter fra gul tee, banens
lengste, og den skråsikre henter frem
driveren fra bagen, ignorerer
bunkerne og går for greenen på to
slag. Også på hull 12 er et langt, rett
slag den eneste muligheten du har til
å unngå klyngen av bunkere på
venstre side av fairway.
Sannheten er at på La Serena
veksler det mellom vann og bunkere
til vi nesten blir immune. Når vi
endelig kommer frem til hull 18, et
par-fem, danser vi oss lykkelige inn
på greenen på tre, uten engang å
ense hinderet i forkant. For rett i bakgrunnen venter det herlige klubbhuset med utsikt over drivingrangen,
en innholdsrik proshop og ikke
minst det som må være noen av golfSpanias deiligste hamburgere. Det
teller det også.
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EL VALLE
LA SERENA
Designeren, Manuel Piñero, ble født i 1952, og
deltok på europatouren fra 1972 til 2002. Han
hanket inn totalt ni seirer, og var med på Ryder
Cup-laget to ganger. Han vant World Cup i 1974
og 1982 med Seve Ballesteros og José Maria
Cañizares. Piñero har deltatt på European Senior
Tour siden 2003.

Jack Nicklaus ble født i Ohio i 1940 og regnes for å
være en av vår tids største golfspillere. Har vunnet
18 majorturneringer, og er kjent for briljerende
golfdesign. Nicklaus og teamet hans har signert
baner i både Asia, Europa, Sør-Afrika og USA. Målet
er til enhver tid å understreke mulighetene og utfordringene som ligger i det opprinnelige banelandskapet. Polaris World Golf Resorts i Murcia utgjør den
største konsentrasjonen av Nicklaus-baner i Europa.

EL VALLE GOLF COURSE
LA SERENA GOLF CLUB
18 hull, par 72
Gul tee: 5884 meter
Rød tee: 4923 meter

18 hull, par 71
Gul tee: 5634 meter
Rød tee: 4466 meter
Hcp-krav: Menn 28, kvinner 36

