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LUKSUSGOLFHOTEL
MED GOLFHISTORIE

FLYV MED DAT
TIL ABERDEEN

Enhver golfnostalgiker vil tabe sit hjerte til The
Marcliffe Hotel & Spa i Aberdeen
Af Jens Christensen
Der venter intet mindre end et
5-stjernet ophold på Aberdeenområdets mest luksuriøse golfhotel til vinderen af den konkurrence, som DAT har udskrevet i
samarbejde med turistbureauet
VisitAberdeenshire på side 7 i
dette specielle DAT-golftillæg til
GOLFavisen og på Facebook.
The Marcliffe Hotel & Spa på North
Deeside Road i Aberdeen-bydelen
Pitfodels sponserer nemlig et
to-dages ophold for to personer i
dobbeltværelse med full scottish
breakfast som en del af præmien,
der også omfatter to greenfeebilletter til to golfbaner med kongelig
forbindelse - henholdsvis Royal
Aberdeen Golf Club og Ballater Golf
Club, som du kan kan læse nærmere om på siderne 4 og 5. Præmien
inkluderer naturligvis også to DATflybilletter Esbjerg-Aderdeen-retur.
Det 5-stjernede The Marcliffe Hotel
& Spahotel blev i sin nuværende

form åbnet i 1993 og fejrede altså
25 års jubilæum i 2018. Gennem
årene har celebre gæster boet på
hotellet, heriblandt Prins Charles,
premierministerne Margaret
Thatcher og Tony Blair, præsidenterne Mikhail Gorbatjov, Donald
Trump og den amerikanske golfstjerne Tom Watson, som i mange
år har haft en særlig forkærlighed for Balgownie Links i Royal
Aberdeen Golf Club.
Dét passer ikke mindst ejeren
af The Marcliffe Hotel & Spa,
Stewart Spence, som er forhenværende klubmester og nuværende æresmedlem i Royal
Aberdeen Golf Club. Han er i øvrigt
også af fem andre golfklubber i
Aberdeen-regionen, heriblandt
de eksklusive nabobaner til Royal
Aberdeen, Cruden Bay og Trump
International. Det er derfor ikke så
ikke underligt, at Stewart Spence
betragtes som én af regionens
største golfambassadører.

Aberdeen

En gammel victoriansk bygning huser i dag det
5-stjernede The Marcliffe Hotel and Spa med 48
luksurisøse værelser

Esbjerg

OMFATTENDE MORGENMAD

The Marcliffe Hotel and Spa har en golfglad ejer,
Stewart Spence, som har udstyret hotellet med
diverse historiske effekter

GOLFHISTORIE I KÆLDEREN
Golfhistorie gennemsyrer særdeles
rammende hotellet, som i øvrigt
tilhører kæden Small Luxury Hotels
of the World. 56 golfmalerier fra
verdenskendte golfbaner af kunstneren Graeme Webster pryder
således hotellets korridorvægge, ligesom hotellets kombinerede Golf
Memorabilia & Pool Room i kælderen fortæller golfhistorie i både
rariteter, billeder og tekst. Enhver
golfnostalgiker vil derfor tabe sit
hjerte til The Marcliffe Hotel & Spa.
Hotellets egen historie daterer sig
tilbage til 1948, hvor det originale

Marcliffe Hotel blev bygget for
primært at huse artister, der optrådte på Aberdeens berømte
Tivoli Theatre. Dét var teaterchefen
Clifford Jordan, som etablerede
hotellet i bydelen Queen's Terrace
tæt på teatret.
Stewart Spence købte hotellet i
1979, men det flyttede i 1983 til en
ejendom i Queen's Road og gav det
navnet New Marcliffe. 10 år senere
fik hotellet endnu en gang et nyt
liv, da det blev flyttet til en victoriansk bygning på den nuværende
adresse, North Deeside Road, og i
øvrigt åbnet af Mikhail Gorbatjov.
North Deeside Road er faktisk et

historisk sted, idet vejen ligger i
den tidligere Pitfodels-skov, hvor
Lorden af Pitfodels, John Menzie,
residerede på et slot i 1800-tallet.
I dag har hotellet en central beliggenhed med diverse seværdigheder i nærheden - som f.eks
His Majesty's Theatre, Aberdeen
Kunstcenter, vinterhaven Dutchie
Park, Aberdeen Søfartmuseum og
Pittodrie Stadium, hjemmebane
for Aberdeen Football Club, hvor
flere danskere har spillet - med
Peter Kjær, Henning Boel og Jens
Petersen som de mest kendte.

Udover 40 luksuriøse værelser
råder hotellet over flere eksklusive faciliteter. Det gælder først
spa-afdelingen med massage,
krops- og ansigtsbehandlinger,
en frisørsalon og et fitnesscenter. Gourmetrestauranten
Conservatory serverer lokale retter
af lokale råvarer, mens full scottish breakfast serveres i hovedrestauranten. Den fulde skotske
morgenmad er virkelig en stor og
mættende sag, idet den består
af juice, yoghurt, havregrød, frisk
frugt, hvedekager, toast, baked
beans, pølser, bacon, spejlæg,
scramble eggs og black pudding.
Det kræver god appetit at spise sig
gennem alle retterne. Gør man det,
behøver man næppe mere føde før
aftensmaden!

DAT og VisitAberdeenshire
konkurrence på side 7 i
dette DAT-golftillæg til
GOLFavisen og på sin
Facebook:
2 x flybilletter Esbjerg
– Aberdeen
2 x nætter på Marcliffe Hotel &
Spa
En golfrunde på Royal Aberdeen
Golf Club for 2 personer
En golfrunde på Ballater Golf
Club 2 personer
The Marcliffe Hotel & Spa
www.marcliffe.com

FORLÆNGET WEEKEND I ABERDEEN
Tag på forlænget weekend til Aberdeen. Oplev Skotlands
unikke golftradition, historiske slotte og den fængslende
historie.
Besøg whisky destillerier og nyd en whiskysmagning.
Gå ombord i lækre skotske retter og en pint på pubben.
Tag på vandretur i det skotske højland og udforsk den
storslåede natur. Besøg også den historiske by Inverness
og Loch Ness søen.

RUTEPROGRAM
MANDAG
ESBJERG-ABERDEEN 10.40-11.25
ABERDEEN-ESBJERG 12.05-14.50

ONSDAG OG TORSDAG

ESBJERG-ABERDEEN 12.20-13.05
ABERDEEN-ESBJERG 13.45-16.30

FREDAG

RUTEPROGRAM

ESBJERG-ABERDEEN 08.40-09.25
ABERDEEN-ESBJERG 10.10-12.55

DAT flyver 5 gange om ugen mellem Esbjerg og Aberdeen.

SØNDAG

BESTILLING AF BILLETTER
Dat.dk eller tlf. +45 76923040.

ESBJERG-ABERDEEN* 14.30-17.25
ABERDEEN-ESBJERG 18.00-20.45
*Via Billund og Stavanger
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LEGENDERNES

SKJULT GOLFPERLE

FAVORITBANE

MED KONGELIG FORBINDELSE
Ballater Golf Club tæt på den kongelige
sommerresidens Balmoral Castle har prins
Charles som protektorat
Af Jens Christensen

Balgownie Links i Royal Aberdeen Golf Club har
altid begejstret de forskellige tiders største spillere
Af Jens Christensen
240 år. Så mange år vil verdens sjetteældste golfklub, Royal Aberdeen
Golf Club, have bestået i 2020, idet den blev stiftet helt tilbage i 1780.
Klubben blev egentlig grundlagt som Society of Golfers at Aberdeen, men
skiftede i 1815 navn til Aberdeen Golf Club og i 1903 - med royal tilladelse
fra Kong Edward III - til Royal Aberdeen Golf Club.

Prins Charles - tronarvingen efter sin moder, dronning Elizabeth II - har
såvidt vides aldrig spillet golf, selvom der findes en 9 hullers-bane på den
britiske kongefamilies sommerresidents, Balmoral Castle ved landsbyen
Crathie i Royal Deeside-distriktet i Aberdeenshire Council. Ikke desto
mindre er prinsen protektor for en lokal golfklub udenfor slottets jorder,
Ballater Golf Club, i landsbyen Ballater 10 kilometer fra Balmoral Castle.

Indtil 1888 spillede klubbens medlemmer på The Queen's Links i
Broad Hill-område tæt på Aberdeens centrum, hvorefter klubben flyttede til Balgownie Links i forstaden Don of Bridge nord for floden Don.
Balgownie-banen, der blev designet af brødrene Archie og Robert
Simpson fra Carnoustie og senere forlænget af stjernespilleren James
Braid, eksisterer stadig - omend i en mere moderne udgave, som golfbanearkitekterne Martin Hawtree og Donald Steel har skabt ad to omgange hver for sig.
Når klubbens første bane hed The Queen's Links skyldtes det, at
Aberdeen-områdets første golfhul ifølge historiske optegnelser allerede
fandtes i 1625 i Broad Hill-området. Det hed The Queen's Hole, som efter
sigende lå, hvor The Footie Hole på The Queen's Links næsten 150 år
senere kom til at ligge.

McILROYS BANEREKORD
Den udfordrende Balgownie
Links i de granvoksne klitter ud
til Nordsøen har altid tiltrukket
og begejstret de forskellige tiders
største legender - som f.eks. Old
Tom Morris, Walter Hagen, Henry
Cotton, Tony Lema, Tony Jacklin,
Greg Norman, Tom Watson, Ernie
Els, Justin Rose og Rory McIlroy.
Sidstnævnte er indehaver af
banerekorden på Balgownie
Links med 64 slag, en rekord, han
satte i første runde af European
Tour-turneringen Scottish Open i
2014, og som måske aldrig bliver
slået, fordi det altid blæser på
Balgownie, hvor man hævder, at
der - måske - forekommer to vindstille dage om året!

Banens svingende sværhedsgrad
på grund af blæsten blev bevist
til fulde, da Rory McIlroy i anden
runde af Scottish Open brugte 78
slag og sluttede som nr. 14 - ni slag
dårligere end vinderen Justin Rose.
Banen lagde i 2005 græs til Senior
British Open, som legenden
Tom Watson vandt efter omspil
med irske Des Smyth. Samme
Tom Watson har flere gange
brugt Balgownie Links som træningsforberedelser til The Open
Championship på andre skotske
linksbaner.
Balgownie Links har også huset
Walker Cup, amatørernes pendant
til de professionelles Ryder Cup.
Det var i 2011, hvor Great Britain &
Ireland slog USA med 14-12.

Signaturhullet på Balgownie Links, 8. hul, par 3, ser
frygtindgydende ud med hel ni greenbunkers

VERDENS BEDSTE
HULFORLØB
Balgownie-banen har et klassisk
links-layout med bølgende fairway,
et utal af runde, dybe potbunkers
med lodrette kanter, store, kuperede greens og masser af gule
tornbladsbuske mellem hullerne.
Man starter på 1. tee lige under
klubhusvinduet og slår drivet
direkte mod Nordsøen til en dyb
dalsænkning, inden der venter et
andetslag til en højtliggende green
med form en omvendt dyb tallerken, et hidsigt starthul.
De følgende otte huller løber mellem klitterne langs med kystlinjen.
Teesteder og greens ligger skiftevis
højt og lavt og skaber så varierende og udfordrende huller, at dette

hulforløb regnes blandt verdens
fineste, hvad angår linksbaner.
Denne strækning inkluderer banens absolutte signaturhul, 8. hul,
par 3, hvor man slår 3-jern i modvind og pitching wedge i medvind!
Ikke færre end ni bunkers omgiver
greenen - som dragetænder, der
sluger alt.
Efter 9. hul går hulforløbet tilbage
til klubhuset på et højere, fladere
terrænniveau, der giver nogle fascinerende udsigter over Nordsøen.
Selvom de første ni huller synes
barske, er det intet imod sværhedsgrad på de sidste ni huller,
hvor der hele tiden skal tages
hensyn til vindens styrke og retning - både på teesteder, fairways
og greens. Ikke mindst tre lange
par 3-huller kræver gennemtænkte
slag, og det samme gør 18. hul,
par 4, hvor man slår drivet ned i
en dalsænkning i fairway, hvorfra
man har et langt andetslag op til en
højtliggende green foran klubhuset. Flere huller byder desuden på
blinde drives eller andetslag, så
man skal virkelig være både taktisk
og teknisk velfunderet for at spille
de sidste ni huller uden at miste sin
bold i tornbladsbuskene.

Prins Charles, der i dag er protektor for Ballater Golf
Club, besøgte klubben i 2012, hvor han plantede
et træ til minde om sin moders 60 års-jubilæum som dronning

BEGRÆNSET ÅBNINGSTID
Gennem årene har kongefamilien
opkøbt så store arealer omkring
slottet, at det i dag råder over
50.000 hektar jord, hvor der dyrkes
landbrug og skovbrug, og hvor den
private Balmoral Golf Club holder
til. Balmoral-banen, der blev åbnet
helt tilbage i 1925, var faktisk forbeholdt kongefamilien, klubbens
medlemmer og company days med
30 spillere formedelst 2000 pund,
indtil den nødtvunget blev åbnet
for individuelle runder til 50 pund
af dronningen i 2017, fordi slottets
indtægter med hensyn til company
days svigtede - indtægter, der primært kom fra olieindustrifirmaer i
Aberdeen. Det skal dog nævnes, at
banen lukker for individuelle greenfeerunder den tredje weekend i juli,
når dronningen begynder at holde
sommerferie på slottet, og at den
så først åbner igen for offentligheden til april næste år.

Adskillige kongelige familiemedlemmer har spillet golf på banen gennem årene. Til de flittigste er Prins
Andrew, lillebroder til prins Charles,
der på et tidspunkt havde handicap
4 og i ét år var kaptajn for selveste
The Royal & Ancient Golf Club Of
St. Andrews, golfspillets ubestridte
hovedsæde. Balmoral-banen er
speciel derved, at den for 18 huller
har par 67 for herrer og par 69 for
damer. Det skyldes, at den har 18
teesteder, som gør par for de første
og de sidste ni huller forskellig.

BOLDSLUGENDE FLOD
Prins Charles besøgte første gang
Ballater Golf Club i 2012, hvor han
i anledning af sin moders 60 års
jubilæum som dronning plantede
et træ på golfbanen. Fire år senere
kiggede dronningen selv til træet og
takkede golfklubbens greenkeeperstaben for, at træet til minde om
hendes dronningejubilæum havde

Protektoratet påtog han sig i april i år, fordi han gerne ville manifestere
sin stærke tilknytning til Ballater, som han altid har sat stor pris på. Det
har han vist mange gange gennem årene, men ikke mindst da han hjalp
med til at bringe landsbyen på fode igen efter stormen Frank i 2016, hvor
Ballater blev oversvømmet med mange og store vandskader til følge.
Prinsens forkærlighed hænger sammen med, at han blandt andet bærer
titlen Duke of Rothesay, som har hørt til Balmoral Castle siden 1852, hvor
prins Albert, dronning Victorias prinsgemal, købte det privat. Slottet hører
fortsat til kongefamiliens private ejendomme og ejes altså ikke af staten.

overlevet stormen Frank. Helt
nøjagtigt ligger Ballater Golf Club i
Cairngorms Nationalpark i hjertet
af det skotske højland.
Klubben blev grundlagt i 1892, hvor
en 9 hullers-bane samtidig blev
åbnet på jord tilhørende The Laird
of Invercauld fra Farquharsonklanen. I 1905 blev banen udvidet
til 18 huller, en udvidelse, der blev
markeret med en match mellem to
af Skotlands bedste spillere på den
tid, James Braid og Harry Vardon.
Siden har banen har haft karakter
af en skjult golfperle. Det skyldes
først og fremmest, at flere af hullerne rent fysisk ligger så tæt på
floden Dee, at denne sluger mange
vildfarne bolde. Dee er i øvrigt
kendt for sin store vandrigdom og
sine mange laks. Den har sit udspring i Cairngorms Mountains og
løber gennem Strathdee, inden den
efter 140 kilometer munder ud i
Nordsøen ved Aberdeen.

LIGESOM I GAMLE DAGE
Gode, traditionelle golfmanerer
har altid kendetegnet klubbens
medlemmer, skotske som oversøiske, hvorfor f.eks. en striks dresscode stadig holdes i hævd både
på banen, på driving rangen og i
klubhuset.

Klubhuset i Royal Aberdeen Golf Club
ligger på et højdedrag med udsigt til
både 1. tee og 18. green

Royal Aberdeen Golf Club har i
øvrigt også en 9 hullers par 3-bane,
Silverburn, som det også kan anbefales at besøge - som optakt til de
store udfordringer på Balgownie
Links - legendernes favoritbane.
Royal Aberdeen Golf Club
www.royalaberdeengolf.com

STORE LYNGOMRÅDER
Udover Dee dominerer hedelandskab Ballater-banen. Det er først
og fremmest banens første seks
huller, man skal spille med både
forsigtighed og akkuratesse. Her
møder man f.eks. to svære par
3-huller, der kræver præcise teeslag
både længde- og retningsmæssigt,
og det samme gør de øvrige fire
huller på denne strækning.
En gammeldags golfbane starter
ellers som regel med seks lette
huller og fortsætter med seks middelsvære huller, inden den slutter
med de seks sværeste huller. Men
det er altså omvendt på Ballaterbanen, hvor også store lyngområder - udover Dee-floden - skaber
spillemæssige problemer.
Da der er tale om en forholdsvis
kort bane med par 70 og totallængder på henholdsvis 6059
yards fra hvid tee, 5582 yards fra
gul tee og 5244 yards fra rød tee,
kan det sagtens lade sig gøre at
spille forsigtig positionsgolf og
alligevel komme rundt i en tilfredsstillende totalscore. Det er simpelthen ikke værd at satse med driveren fra teestedet, når enten floden
eller lyngen er i spil.
Ballater Golf Club har et moderne,
stort klubhus, der huser både
huser bryllupper og andre store
festarrangementer. Det skyldes
blandt andet, at der er muligt at
indlogere sig i forskellige lodges,
der grænser op til og har udsigt til
golfbanen.

Ballater-banen ligger i den frodige Cairngorms
National Park, der blandt andet omfatter
bjergkæden Cairngorms Mountains

Ballater Golf Club
www.ballatergolfclub.co.uk
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KULTKLASSIKEREN

VIND EN TUR TIL ABERDEEN:

INDENFOR LINKSGOLF

Cruden Bay Golf Club nord for Aberdeen har
altid været et tilløbsstykke for både britiske og
oversøiske golfspillere
Af Jens Christensen

facebook.com/Golfavisen.dk

Golfspillet blev som bekendt opfundet i klitterne på de skotske kyster,
og derfor findes der utallige skotske golfklubber med linksbaner, som
har eksisteret i langt over 100 år. Til de fornemste af disse klassikere hører Cruden Bay Golf Club, hvis Championship Course ved Peterhead 50
kilometer nord for Aberdeen blev åbnet i 1899 og således har eksisteret
i 120 år.
Golf blev faktisk spillet allerede fra 1791 i Cruden Golf Club på en 9
hullers-bane ved Port Errol, men den blev nedlagt, da Great Northern of
Scotland Railway Company og Cruden Bay Hotel 108 år senere ved foden
af Slains Castle i fællesskab åbnede en 18 hullers Championship Course,
der cirklede omkring en 9 hullers Ladies Course. Det var særdeles rammende at kalde 18 hullers-banen for en mesterskabsbane, for den blev
designet af to af datidens største skotske spillerlegender, Old Tom Morris
og Archie Simpson.

2 X FLYBILLETTER T/R
fra Esbjerg til Aberdeen

Cruden Golf Club skiftede ved flytningen fra Port Errol til Slains Castle
navn til det nuværende Cruden Bay Golf Club, hvor Championship Course
inden 1. verdenskrig lagde græs til to årlige professionelle turneringer
med samlet præmiesum på 120 pund, som f.eks. altid tiltrak vinderen af

The Open Championship. Navnlig en forrygende semifinale i 1914 mellem
stjernespillerne Harry Vardon og Ted Ray gik over i historien - et år efter,
at de samme spillere havde været i omspil om førstepladsen i US Open
med den endelige vinder, Frances Quimet.

BLANDT VERDENS TOP 100

afgørende for, at The Open
Championship-turneringskomiteen
ikke imødekom Cruden
Bay-ansøgningen.

I 1926 blev banen redesignet af
Tom Simpson og Herbert Fowler,
og siden har den været en så uforglemmelig spille- og naturmæssig
oplevelse, at golfspillere fra hele
verden har strømmet til den og stadig gør det, fordi hullerne snor sig
gennem klitterne med betagende
udsigter skiftevis til Nordsøen og
ruinerne af Old Slains Castle.
Simpson og Fowler redesignede
i 1926 også Ladies Couse, der
samtidig skiftede navn til St. Olav
Course, som stadig eksisterer med par 32, fem par 4-huller, fire
par 3-huller og en totallængde på
2463 yards.

Umiddelbart afskrækker
Championship Course ikke på papiret, idet den på scorekortet »kun«
angiver totallængder på 6609,
6263, 5862, 5724 og 5340 yards,
men de fortæller absolut intet om
sværhedsgraden! Ikke for ingenting
har banen i årevis rangeret blandt
Top 100 i verden - med en placering som nr. 29 som den bedste.
Cruden Bay havde faktisk håbet på
at blive vært for European Tourturneringen Scottish Open i juli i
år - generalprøven på The Open
Championship - men det glippede,
da valget i stedet faldt på The
Renaissance Club i North Berwick.
Nogle blinde slag til »usynlige«
greens i klitterne blev formentlig

2 X OVERNATNING PÅ
MARCLIFFE

Så fascinerende ser udsigten over klitterne og
Nordsøen ud, når man befinder sig i klubhuset i
Cruden Bay Golf Club

HØJDE FOR VINDRETNINGEN
Alligevel vil det være passende
af betegne Cruden Bay som en
kultklassiker indenfor linksgolf,
fordi man udsættes for 18 vidt
forskellige, mindeværdige huller med hver sine udfordringer,
som man ikke klarer, medmindre
man spiller op til sit allerbedste
både teknisk og taktisk. Den høje
sværhedsgrad skyldes ikke mindst,
at nogle fairways løber vinkelret
mod Nordsøen fra klubhuset mod
klitterne, mens andre enten ligger

Hotel & Spa

EN GOLFRUNDE

på Royal Aberdeen Golf Club

inde i klitterne eller på stranden
foran klitterne. Det betyder, at man
skal tage højde for vindretningen
på stort set hvert eneste hul og
håbe, at man vurderer rigtigt.

EN GOLFRUNDE

på Ballater Golf Club

Især hullerne fra 2 til 7 volder
mange spillere problemer - med
hul 4, et par 3, som det bedste/
og sværeste. Det skyldes, at man
spiller langs med en smal flod,
Water of Cruden, som udmunder i
Nordsøen, og som adskiller banen
fra landsbyen Port Erroll.
På hul 7, par 3, ligger greenen i klitterne i en gryde, som man skal slå
op til fra en lavere liggende fairway, et slag, som de fleste spillere
med garanti frygter.

BADEKARFORMET GREEN
Af andre uforglemmelige huller skal nævnes hul 14 og hul 15.
Førstnævnte, par 4, ligger så tæt
nede i vandkanten med en aflang,
badekarformet green, at det er
svært at tro, at hullet aldrig har været oversvømmet i løbet af de 120
forgangne år. Man slår drivet ned
mod en fairway, der falder mod
havet, inden man skal slå et blindt
andetslag mod badekar-greenen.
Hul 15 er et totalt blindt par 3,
hvor man ikke kan se greenen fra
teestedet - kun en retningspæl.

Oprindelig lå det eksklusive Cruden Bay Hotel
på det sted, hvor det nuværende, smagfulde
klubhus blev opført i 1998

Great Northern Railway byggede
oprindelig Cruden Bay Hotel i
lyserød granit på stedet, hvor
golfklubbens klubhus ligger i dag.
Hotellet blev, i forfalden stand,
lukket i 1952, men tre lokale
forretningsmænd renoverede
bygningen og holdt hotellet i
live indtil 1961, hvor et klubhus i
stedet blev bygget i. Dette bestod
indtil 1998, hvor det nuværende,
smagfulde klubhus åbnet.
Cruden Bay Golf Club
www.crudenbaygolfclub.co.uk

FLYV FRA ESBJERG TIL ABERDEEN
Priser starter fra

kr. 998

t/r inkl. bagage og golfbag

Vidste du at Aberdeen har nogle af verdens bedste golfbaner?
Tag med og oplev den unikke golftradition.
DAT flyver 5 gange om ugen mellem Esbjerg og Aberdeen.
Bookingperiode indtil den 31. august.
Rejseperiode indtil den 30. september.

For yderligere info kontakt DAT kundeservice på 76923040
Book din billet på www.dat.dk
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HISTORISK HOTEL

OVERSET JUVEL

MED GOLF I PARKEN

MED TO FORSKELLIGE HALVDELE
Aboyne Golf Club i Royal Deeside fortjener
større opmærksomhed fra greenfeespillere

Meldrum House Country Hotel & Golf Course
ved Aberdeen emmer formelig af gode historier
Af Jens Christensen

Af Jens Christensen

En halv times bilkørsel nordøst for Aberdeen ligger landsbyen
Oldmeldrum med kun lidt over 2000 indbyggere, en historisk by, fordi
den rummer Skotlands ældste whiskydestilleri, Glen Garioch, som blev
bygget i 1797, og som dermed har eksisteret i 222 år!

Royal Deeside hedder et område ved floden Dee mellem Braemar og
Banchory vest for Aberdeen i Skotland, fordi dronning Victoria i sin tid elskede området og derfor byggede Balmoral Castle sammen med prinsgemalen Albert. Der er tale om ét af Skotlands skønneste naturområder og
bl.a. derfor bugner Royal Deeside af frodige golfbaner.

Men det er ikke kun whiskyentusiaster, der strømmer til Oldmeldrum. Det
samme gør brudepar og golfspillere, fordi byen også rummer en smuk
blanding af et slot og et palæ fra 1300-tallet, Meldrum House, som i dag
er omdannet til det 4-stjernede Meldrum House Country Hotel, med egen
golfbane i parken lige udenfor døren.
Et historisk slag, The Battle of Barra Hill, blev udkæmpet helt tilbage i
1308 i Barra Hill et par kilometer syd for det nuværende Oldmeldrum
mellem den skotske kong Robert The Bruce og den 3. jarl af Bochan, John
Comyn. Dennes indflydelsesrige familie havde længe domineret skotsk
politik, og det ville Robert The Bruce ikke mere finde sig i. Kongens tropper vandt slaget, og det betød, at John Comyn måtte flygte til England,
hvor han i øvrigt døde senere samme år. Det hævdes, at Comyn sørgede
over nederlaget til Robert The Bruce ved en klippesten, der i dag ligger på
golfbanens 14. hul.

LANGT FAMILIEEJERSKAB
Oldmeldrum blev bygget i 1236 af tempelridderen Philip de Fedarg, der blev ophøjet til
baron og ændrede sit efternavn til Meldrum,
som senere også blev navnet på det lokale
sogn. Hovedbygningen blev, under nye ejere
af samme familie, tilføjet både et tårn og to
fløje. Først i 1990 sluttede familiens ejerskab,
da det sidste person i direkte familielinie til
Philip Meldrum, Robin Duff, døde. Han havde
allerede sidst i 1950'erne omdannet en del af
Meldrum House til et hotel, som med årene
blev både internationalt kendt og anerkendt.
I de seneste år har brudepar fra store dele
af verden holdt bryllupsfest på Meldrum
House Country Hotel. Det skyldes blandt
andet, at hotellet har en fastansat, kiltklædt

sækkepibespiller med bjørneskindshue,
Norman Fiddes, som modtager brudeparrene
og deres gæster. Han er nødt til at være fastansat, fordi der mindst holdes ét bryllup hver
uge på hotellet, der i dag har 51 værelser
fordelt på tre bygninger, The Manor House,
New Wing og The Stables.

BEMÆRKELSESVÆRDIGT LIV
Robin Duff havde på mange måder et bemærkelsesværdigt liv, idet han var uddannet journalist. Som krigskorrespondent for BCC dækkede
han de allierede troppers landgang på D-dagen
den 6. juni 1944 i Normandiet. Han fulgte simpelthen med de amerikanske styrker, da de gik i
land, og han rapporterede direkte fra stranden
til BBC's lyttere. Senere blev han bureauchef for
en Londonavis i Paris. Han nåede også at blive

Den ældste af disse, Aboyne Golf Club, ved byen og søen af samme navn
hører også til de bedste.
De første golfslag i landsbyen Aboyne blev slået i 1874, men det foregik
på en privat 9 hullers-bane. Først i 1883 blev Aboyne Golf Club stiftet,
men spillet fortsatte på den private bane indtil 1905, hvor ejeren af
Aboyne Castle, Ean Cecil, solgte jord til golfklubben til en 9 hullers-bane
ved Loch Aboyne, en stor sø lidt nord for byen.

Historien om Meldrum House går helt tilbage til 1236,
hvor det blev bygget af tempelridderen Philip de Fedarg,
som ændrede sit efternavn til Meldrum, da han blev
ophøjet til baron

personlig assistent for maharajaen af Bundi,
inden han i 1954 arvede Meldrum House.
Sideløbende med sin hoteldrift engagerede
Duff sig især i kulturelle aktiviteter. F.eks. var
han fra 1973 til 1982 formand for den skotske
ballet, hvis store stjerne, Margot Fontaine, altid
boede på Meldrum House, når hun dansede på
His Majesty's Theatre i Aberdeen og har derfor
et hotelværelse opkaldt efter sig. Et originalt
oliemaleri af Robin Duff, skænket af en grandniece og en grandnevø, hænger i dag i hotellets
hovedkorridor, så alle gæster stifter bekendtskab med ham.

TEMPELRIDDERENS BANE
En golfbane på Meldrum House-jorden kom
først på tale, da tre lokale forretningsmænd,
Robert Edwards, Terry Buchan og Robert
Buchan overtog hotellet efter Robin Duffs død
i 1990. De hyrede den kendte golfbanearkitekt
Graeme Webster fra Team Niblick Limited i
Aberdeen som designer, og denne formåede
at skabe én af Skotlands bedste og smukkeste
parkbaner, som stod klar til brug i 1995.

Stor frodighed kendetegner Aboyne-banen, hvor Loch
Aboyne danner en smuk baggrundskulisse for flere huller

Tre år senere indvilgede Aboyne Castle i at frigive yderligere jord, så
banen kunne udvides til 18 huller med den professionelle spiller fra
Aberdeen Golf Club, Archie Simpson, som designer. Udvidelsen betød, at

banen fik to vidt forskellige halvdele, idet de første ni huller oprindelig lå i
Formaston Park med træer på begge sider af fairways, mens de sidste ni
huller kom til at ligge i et åbent hedelandskab med store lyngområder.

SMUKKE UDSIGTER

tilbage til samme udseende og
standard som før krigen. De følgende 25 år blev golfsporten langsomt
mere populær, men i 1970'erne
eksploderede golfinteressen især
omkring Aberdeen på grund af
oliefundene i Nordsøen. Mange
mennesker med beskæftigelse i
olieindustrien bosatte sig i hyggelige Aboyne og slog sig på golf. Det
betød, at golfklubbens medlemstal
på et tidspunkt passerede 1000, så
der måtte indføres en restriktion
om, at folk uden bopæl i Aboyne
ikke kunne blive medlem.

I 1913 blev banen forlænget til
5010 yards og par 74, men det
forhindrede ikke to af datidens
bedste skotske spillere, Harry
Vardon og Ted Ray, i at spille banen i henholdsvis 65 og 69 slag i en
opvisningsmatch, der markerede
udvidelsen - i sandhed imponerende scores i betragtning af, at de
spillede med køller med træskafter
(hickory).
Ellers holdt Archie Simpsonlayoutet mere eller mindre helt
indtil 1991, hvor den kendte
golfbanearkitekt Martin Hawtree
redesignede og forlængede banen
til over 6000 yards. Dermed skabte
han så smukke udsigter til både
Loch Abonyne og bjergknoldene i

Grampian Mountains, Clachnaben
og Lochnager, at det siden har været svært at koncentrere sig
100 procent om at slå golfslagene!

FORÆRING TIL BYEN
James Mearns var en succesrig,
lokal forretningsmand og præsident i klubben. Han var allerede i
1923 blevet ejer af Aboyne Castle,
på hvis jord golfbanen stadig lå.
Han forærede bl.a. golfbanearealet
til Aboynes beboere, en foræring,
der gælder lige så længe, der bliver
spillet golf på arealet.
James Mearns døde i 1943, hvor
det meste af golfbanen blev brugt
til kvægbrugs- og landbrugsdrift
på grund af 2. verdenskrig. Efter
denne blev banen heldigvis bragt

PAR 68 OG PAR 72
Nutidens Aboyne-bane har tre sæt
teesteder, hvide, gule og røde, der
måler henholdsvis 6003, 7744 og

Grundvandet lå højt på det areal, hvor golfbanen skulle placeres, og det betød, at der kunne
opgraves en række større og mindre søer, som
blev spillestrategiske udfordringer på ikke færre
end 10 af de 18 huller.

Tempelridderens golfbane, The Knight's Course, hører til blandt
Skotland bedste og smukkeste parkbaner. Signaturhullet - 7. hul, par
5 - har ikke færre end 18 bunkers omkring greenen

Meldrum House Country Hotel & Golf Course
www.meldrumhouse.com

På de sidste ni huller venter to
store strafområder, idet 10. hul,
par 4, spilles med Loch Aboynesøen langs højre side af fairway,
mens en anden, aflang sø udgør
en næsten frygtindgydende trussel i andetslaget på 15. hul, par
5. Banen slutter med et langt par
3-hul, så langt, at det er et par
4-hul for damer.
Inden man spiller Aboyne-banen
første gang, gør man særdeles
klogt i at investere i en hole-byhole-guide, hvor klubbens golfdirektør, PGA-proen Fraser Dunlop,
anviser, hvordan hvert enkelt hul
skal spilles. Han har trænet det lokale medlemmed handicap plus 1,
Craigh Stephen, der i 2018 forbedrede en 24 år gammel banerekord
med ét slag - til 61.
Et andet klubmedlem, Kimberley
Beveridge, vandt i juni i år det
skotske amatørmesterskab for
kvinder på den svære Barrasie
Links ved Kilmarnock. Det beviser,
at den lidt oversete juvel af en
golfbane med to vidt forskellige
halvdele skaber gode spillere.

Webster havde på det tidspunkt allerede designet en række, harmoniske golfbaner i Skotland
og Norge efter princippet, at en golfbane skal
tilpasses naturen fremfor det omvendte. Efter
samme princip blev The Knight's Course - tempelridderens bane - designet, så den både blev
en golfoplevelse og en naturoplevelse. Det
gælder ikke mindst banens signaturhul, 7. hul,
par 5, der indeholder ikke færre end 18 bunkers
omkring greenen!
Fodboldmanageren Sir Alex Ferguson, spiller
også en rolle i Meldrum House-historien, idet
han officielt har åbnet de to seneste udvidelser
af hotellet - i henholdsvis 2009 og 2016.

5362 yards, og det er ikke tre korte
totallængder, når banen har par
68 for herrer - mod 72 for damer.
Bortset fra 9. hul, par 4, findes der
ikke strafområder (vandhazarder) på
de første ni parkhuller. Dette enlige
strafområde står man foran på 9.
tee, hvorfra bolden skal flyves over
et hjørne af Loch Aboyne. Et slicet
drive havner med garanti i søen.

Aboyne Golf Club har indgået en
aftale med DAT, hvis kunder får 20
procent grenfeerabat.

Store lyngarealer - som det til venstre i billedet
- skal man helst ikke sende sin bold ind i på de
sidste ni Aboynehuller

Aboyne Golf Club
www.aboynegolfclub.co.uk
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HURTIGRUTEN

DEN ALTID

TIL GOLF I ABERDEEN

FLYVENDE GOLFSPILLER

Hvis man spiller godt på golfbane, hedder det sig i golfterminologien, at man
er flyvende. Det er ejeren af det danske
flyselskab DAT, Jesper Rungholm, som regel
altid - både på vej til, på og fra golfbanen.
Han har nemlig sat sig for, at han vil spille
alle Danmarks golfbaner - med sin egen
helikopter som transportmiddel til og fra
golfbanerne fra DAT-hovedsædet i Kolding
Lufthavn i Vamdrup!

- Jeg elsker at spille golf, men det er aldrig
kun for sjov, jeg spiller. Jeg hader at slå
dårlige slag og vil helst spille til mit handicap

eller bedre hver gang. Det gælder også, når
jeg spiller 9 huller alene, og dét gør jeg tit,
fortæller Jesper Rungholm. Han dropper
derfor én af de tre ugentlige runder og går
i stedet på træningsbanen, hvis hans sving
ikke fungerer tilfredsstillende. Det gør det
heldigvis det meste af tiden, fordi han besidder en god fysik, der genererer et kompakt
sving - og tilmed også lange slag i forholdsvis til hans alder. Golfhandicappet lyder i
øjeblikket på 12,0, men det ville formentlig
være én-cifret, hvis han havde endnu mere
tid til at spille, end han har i dag.

Foto: Poul Christian Madsen

Det lyder som en vild ide, men det er kun
den seneste af mange vilde ideer, som snart
60-årige Jesper Rungholm har haft og udført
i sit begivenhedsrige liv. Trods en travl
hverdag som luftkaptajn i sine egne fly har

De fleste danske golfspillere, der rejser på golfferier til udlandet med
fly, føler det besværligt at medbringe deres egne golfkøller, fordi disse
skal tjekkes ind to timer før afgang ved én skranke i lufthavnen sammen
med deres almindelige kufferter, hvorefter man selv skal transportere
golfbag'en til og aflevere den ved et oversize luggage-transportbånd
et andet sted i lufthavnen. Dét er ikke tilfældet i den lille og fredelige
Esbjerg Lufthavn, hvor man blot skal møde 45 minutter før afgang for at
indtjekke og aflevere både golfbag og kuffert ved samme skranke.

DAT har allerede fløjet en del sydjyske golfspillere til Aberdeen,
men pudsigt nok ikke chefen selv, Jesper Rungholm, som til
gengæld har spillet flere andre steder i Skotland

SPECIELLE GOLFBANER
Jesper Rungholm slog sine første golfslag i 2005
i Royal Oak Golf Club, hvortil han blev lokket af en bekendt fra erhvervslivet i Vamdrup,
Knud Kock Jensen, formand for en fond, som
dengang ejede Royal Oak-banen. Han var ellers advaret mod at blive golfspiller af andre
erhvervsfolk, der mente, at han ville komme til
at brug mere tid på golfbanen end på arbejdspladsen. Advarslerne blev ignoreret lige så
snart, han havde sendt sit første slag af sted på
træningsbanen!
- I mine første golfsæsoner stod jeg ofte så
tidligt op i mit hjem i Vamdrup, at jeg kunne nå
at køre til Jels og spille seks-syv huller, inden
jeg skulle møde på kontoret kl. 9, husker Jesper
Rungholm, der senere enten spillede ni huller
eller trænede et par timer efter arbejdstiden,
når dét var muligt i forhold til hans flyvende
opgaver. Disse har ført ham til en række specielle golfbaner verden over - med en bane i
kongedømmet Bhutan i Himalaya-bjergene,
én militærbane i Bangladesh, Etiopiens eneste
golfbane og en bane mellem klipperne i Nuuk
i Grønland som de største ekstremiteter. Alle

disse baner var så usædvanligt udformet, at
Jesper Rungholm hverken før eller siden har
spillet nogle lignende.
- Men jeg besøger også gerne berømte golfbaner. Dét sørger min ikke-golfspillende hustru
gerne for, lyder det med en skævt smil fra
Jesper Rungholm, som til sin 50 års fødselsdag
ønskede sig en tur til de berømte St. Andrewsbaner i Skotland af konen. Hun gav ham en
uges pakketur, The Links Experience, der inkluderede en runde på hver af de daværende fem
St. Andrews-baner, hvor han på selveste Old
Course scorede sit livs første eagle. Det skete
på et par 4-hul, hvor han sendte andenslaget
direkte i hul med en 3-wood fra 209 meters
afstand!

NYT FØDSELSDAGSØNSKE
Jesper Rungholm: - Jeg blev så glad for at spille
linksbanerne i St. Andrews, at jeg forlængede
mit ophold med seks dage, hvor jeg spillede
seks andre linksbaner og dermed spillede golf
11 dage i træk.
Han vendte senere tilbage Skotland og spillede to af de mest historiske linksbaner, Royal

Dornoch og Nairn, hvor han vandt en todages turnering indenfor netværket Danske
Aktive Virksomheder i trekant-området
Kolding-Vejle-Fredericia.
Det er dog ikke en golftur til Skotland, Jesper
Rungholm ønsker sig af hustruen Kisser, når
han fylder 60 år. Han største fødselsdagsønske
lyder nemlig på en runde på Augusta National i
Georgia, USA, der hvert år lægger græs til majorturneringen US Masters. Det er imidlertid en privat klub, der ejer banen og derfor normalt ikke
lukker greenfeespillere ind. Hvis denne vilde ide
trods alt ikke lykkes for Jesper Rungholm, ønsker
han sig i stedet en runde på den ikoniske Pebble
Beach Golf Links i Carmel i Californien på kanten
af Stillehavet, gerne som en del af en familietur.
Måske en højtflyvende ide for mange andre golfspillere, men næppe for den flyvende golfspiller
og luftkaptajn fra Vamdrup, der lige nu er gang
med at gøre sin egen seneste højtflyvende ide
til virkelighed - at flyve rundt i egen helikopter til
alle danske golfbaner og spille dem. Foreløbig
har han nået 18 - med Marbæk-banen i Esbjerg
Golf Klub som den seneste.

Der er direkte afkørsel fra motorvej E20 til Esbjerg Lufthavn,
der ligger otte kilometer nordøst for Esbjerg

NYT KUNDESEGMENT
Det eneste danske flyselskab,
der flyver fra Esbjerg, er DAT,
som i flere år har fløjet rutefart til
Norges vigtigste olieby Stavanger,
men som fra slutningen af maj
i år også har haft rutefart fem
gange om ugen - mandag, onsdag,
torsdag, fredag og søndag - til
og fra Skotlands vigtigste olieby,
Aberdeen.
Selvom det hovedsageligt er
offshore-arbejdere, der benytter begge ruter, har åbningen af
Aberdeen-ruten også medført en
oplagt og spændende mulighed for
et andet segment af kunder, nemlig
danske golfspillere, der bogstaveligt vil slå et hurtigt slag til og i golfspillets oprindelsesland, Skotland.
For at gøre netop danske golfspillere opmærksomme på sin
nye rute har DAT's golfspillende
ejer, Jesper Rungholm, i samarbejde med turistorganisationen VisitAberdeenshire fået en
rabataftale på greenfee i stand
med foreløbig tre golfklubber i

Denne hurtige ekspedition i samme arbejdsgang skyldes, at der aldrig
hersker den store travlhed ved de to indtjekningsskranker i lufthavnen, fordi kun to flyselskaber driver ruteflyvning fra lufthavnen, der
først og fremmest benyttes af 10 helikoptere fra selskaberne Nordzee
Helikopters Vlaanderen, Bel Air Aviation og KN Helicopters med plads til
16 mand ad gangen - helikoptere, der primært flyver danske offshorearbejdere til og fra de danske oliefelter mellem Danmark og Skotland.
Årligt betjener Esbjerg Lufthavn 80.000 mennesker - heraf 60.000 med
helikoptertransport.

Aberdeen-området, Murcar Golf
Links Club, Peterculter Golf Club og
Aboyne Golf Club.

Foto: Per Pedersen

Af Jens Christensen

han efterhånden spillet golf i 14 år med så
glødende interesse, at han helst skal svinge
golfkøllerne mindst tre gange om ugen. Det
kan han faktisk gøre i tre forskellige klubber,
Royal Oak Golf Club i Jels, Benniksgaard Golf
Klub i Rinkenæs og Sønderjyllands Golfklub.
De to førstnævnte er han medlem af, og den
sidstnævnte kan han spille, fordi den har en
samarbejdsaftale med Royal Oak.

Man får 20 procent rabat på
greenfeeprisen, hvis man flyver til
Aberdeen med DAT.

CENTRAL PLACERING
Når DAT-flyruten Esbjerg-Aberdeen
med rette kan betegnes som hurtigruten til golf i Skotland, skyldes
det ikke kun, at flyveturen med
ATR 42-fly med plads til op til 48
personer kun tager en time og
45 minutter, men også at Esbjerg
Lufthavn ligger centralt otte kilometer nordøst for Esbjerg med direkte
afkørsel fra motorvej E20, så en
million mennesker i de sydvestjyske kommuner har mindre end
eller lige omkring en times bilkørsel
til lufthavnen. Dertil kommer, at
man parkerer sin bil på en indhegnet og bevogtet parkeringsplads
på John Tranums Vej, som man
blot skal krydse for at komme ind i
lufthavnens afgangshal.

Foto: Per Pedersen

DAT-ejeren Jesper Rungholm
har udført mange vilde ideer
og gør det nu igen

DAT-kunder får efter åbningen af ruten
Esbjerg-Aberdeen greenfee-rabat på tre
golfbaner i Aberdeen-området
Af Jens Christensen

Man indtjekker og afleverer sin golfbag sammen med sin kuffert ved
samme skranke i Esbjerg Lufthavn

Personalet i lufthavnens café laver frisk smørrebrød til passagerne
på strækningen Esbjerg-Aberdeen

Da DAT også flyver EsbjergAberdeen både tidligt forår og sent
efterår, synes det oplagt for mindre, lukkede klubber i klubben at
lave en kort tur til Aberdeen i disse
perioder. Det kan f.eks. sagtens
lade sig gøre at spille to af de tre
baner med DAT-rabat med afgang
fra Esbjerg onsdag formiddag og
hjemkomst fredag middag. Den
ene kan så spilles onsdag eftermiddag, mens man så har hele torsdag
til at spille den anden.
Murcar Golf Links ligger i
Aberdeen-forstaden Don of Bridge
et kvarters kørsel øst for Aberdeen
Lufthavn, mens Peterculter Golf
Club og Aboyne Golf ligger et kvarters kørsel syd for lufthavnen.

Det hører med til historien, at
der serveres nylavet dansk smørrebrød, et bæger med is og gratis
drikkevarer på Esbjerg-Aberdeenflyveturen. Smørrebrødet laves
simpelthen af køkkenpersonalet i
Esbjerg Lufthavns café. På strækningen Aberdeen-Esbjerg serveres friskbagte rundstykker og
snegle - og naturligvis også gratis
drikkevarer.
Billetpriserne starter ved 449 kr.
enkeltvejs.
DAT
www.dat.dk
Esbjerg Lufthavn
Johan TranumsVej 20
6705 Esbjerg Ø
www.esbjerg-lufthavn.dk

Flyvende i 30 år.
Tak for tilliden.

