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Ørkenbanerne i Abu Dhabi og Dubai hører til blandt 
verdens bedste og har lagt græs og sand til turneringer 
på Europa-touren. Det er golf på første klasse, men 
der er også et billigere alternativ i området

AF JAN ROSENTHAL

EMINENT I 
EMIRATERNE

 Reach for the sky: I Dubai 
City – hvor bygningerne er 
højere end de fleste andre 
steder. 

 9. hul på Saadiyat 
Beach Golf Clubs bane.

REJSEREJSE



47 NR. 03 2016 | GOLFmagasinetGOLFmagasinet  | NR. 03 201646

REJSEREJSE

H
ar lige forladt teeste-
det på 12. hul i bag-
ende sol på Saadiyat 
Beach Golf Club, Abu 
Dhabi. Foran mig står 
der pludselig en lille 
brun bjerggazelle og 

stirrer på mig i kanten af fairway. Den er 
tilsyneladende ikke halvt så overrasket, 
som jeg er ved at stå blot få meter fra et 
dyr, som jeg normalt forbinder med alt 
andet end et ørkenland. 

Første tanke: Den er vel importeret 
til emiraterne, ligesom græsset, inderne 
på byggepladserne og racerbilerne, der 
drøner rundt på den nærliggende Formel 
1-bane. Næste tanke: Hvordan kan sådan 
en lille skabning overhovedet overleve i så 
varmt og knastørt et klima? 

Helt forkert: De her gazeller har levet 
i Mellemøsten i årtusinder, før der var 
nogen, der drømte om at skabe byer som 
Dubai og Abu Dhabi i De Forenede Arabi-
ske Emirater. 

Dyrene boltrer sig i de bløde klitter på 
den links-agtige Saadiyat ø i Abu Dhabi 
City og er for længst holdt med at undre 
sig over golfspillende mennesker eller den 
udvikling, som emiraterne har gennemgå-
et i de sidste 50 år, hvor olie-milliarderne 
er strømmet ind i det tidligere uland.

Sheikerne har skudt penge i industri og 
turisme vel vidende, at selv den dybeste 
oliebrønd løber tør en skønne dag. De har 
gjort emiraterne til et attraktivt feriemål 
i luksusklassen, der har overtaget den 
rolle som turistparadis, Beirut havde i 
Mellemøsten i det forrige århundrede. 

Det nyder golfspillere fra hele verden 
godt af, for i Abu Dhabi og det nærliggen-
de Dubai har de bygget golfbaner i ver-
densklasse oven på det golde ørkensand. 

Prisbelønnet bane og hotel
Saadiyat Beach Golf Club hører til blandt 
de bedste i Abu Dhabi, især på grund af 
den betagende udsigt til den Persiske 

et kort besøg på hotellet og i buffetrestau-
ranten, hvor menuen er inspireret af det 
mellemøstlige køkken, og i betragtning 
af, at der var tale om en buffet, så var 
kvaliteten i top og servicen pletfri. 

Vand er dyrere end olie 
Priserne er derefter, man skal forberede 
sig på at hoste op med minimum 2.300 kr. 
for en overnatning. Jeg får dog en smags-
prøve på hotellets prisniveau allerede 
under golfrunden, hvor jeg løber tør for 
vand allerede efter fem huller i den 35 
grader varme novembersol. 

Til alt held skimter jeg en strandbar 
bag ved greenen på 6. hul, banens absolut 
smukkeste og et par 3 på 155 meter fra 
normal-tee – der er yderligere tre teebok-
se længere tilbage, hvis det skulle være. 

Mellem tee og green er der stort set kun 
kridhvidt sand samt nogle klitter med 
bevoksning, man bestemt ikke har lyst til 
at slå fra. To dybe bunkers beskytter hver 
side af greenen, men lidt fairway foran 

indgyder en smule håb til kortslående 
spillere. Langs højre side ligger hotellet, 
som de kommende huller løber rundt om.

På vej mod strandbaren trasker jeg godt 
dehydreret af sted blandt bikini-sild og 
Rolex-løver. Jeg henter tre liter vand og en 
cola – og slipper med 180 kr.! Men vand er 
trods alt billigere end både øl og vin. En 
øl koster gerne 70-80 kr. hernede, mens 
en flaske vin på en restaurant løber op i 
mindst 500 kr. – forudsat at de i det hele 
taget serverer alkohol, for det harmonerer 
nemlig ikke så godt med den form for 
islam, som emiraterne praktiserer. 

Jeg nyder min vand med stor omhu og 
tænker på de enorme mængder vand, der 
skal til for at holde golfbanerne grønne i 
denne del af verden. Jeg undrer mig over, 
at det overhovedet kan lade sig gøre, når 
temperaturerne om sommeren når op på 
de 50 grader. 

Her har emiraterne været nødt til at 
finde på alternative løsninger ved at gen-
anvende vand fra industriproduktionen. 

AL AIN: HELT NY    
DESTINATION
Priserne i Abu Dhabi og Dubai har efter-
hånden nået et niveau, hvor kreditkortet 
gløder om kap med ørkensandet, men en 
ny golfdestination kan få kortet til at kølne 
en smule. Al Ain hedder området, det lig-
ger blot et par timers kørsel ud i ørkenen 
fra Abu Dhabi City. 

Her er det ikke det hurtige og smarte, 
som lokker turisterne til, men derimod 
den oprindelige arabiske kultur, som 
den har taget sig ud i århundreder. Man 
kan prøve at prutte om priserne i den 
nyrestaurerede ’souk’, markedspladsen, 
besøge dadelplantager og gå på opdagelse 
i oldtidsborge. Eller gøre en god handel på 
emiraternes eneste kamelmarked ... 

Byens golfklubs fulde navn er Al Ain 
Equestrian, Shooting & Golf Club, og som 
navnet antyder, skal man passere både 
ride- og skydeklub, før man når frem til 
det ydmyge golfklubhus. Skyderi hørte jeg 
ikke noget af på banens to sløjfer, hvor 
bagni er den nyeste af de to og den mest 
udfordrende. Derimod skød jeg mig selv i 
sænk på 10. hul, et langt par 5, som måler 
620 meter fra de bageste klodser. 

Det er en varieret bane med mange 
waste-områder, og der er vandhazarder på 
12 af hullerne. Når solen er gået ned, og 
temperaturen er mere behagelig, kan man 
spille bagni badet i projektørlys. Ret sjovt 
at prøve, men lidt svært at følge boldene. 

Al Ain er en fin golfbane, som 
kvalitetsmæssigt ligger et stykke fra de 
øvrige baner i de Forenede Arabiske 
Emirater.

Bugt, som man er tæt på adskillige steder 
på banen. Fairways bugter sig blidt mel-
lem lyngbakkerne og de mange bunkere, 
og der er en hel del vand i spil. 

Hverken fairways eller greens er dog på 
nogen måde hårde, som man kender det 
fra traditionelle linksbaner. De er bløde 
og lækre, og naturen er lige så bjergta-
gende som gazellerne. 

Og kan man ikke få nok af det azurblå 
hav, kan man indkvartere sig på et af 
verdens bedste hoteller, St. Regis, som 
ligger lige ud til 6. hul med den Persiske 
Bugt i baggrunden. Faktisk blev St. Regis 
Saadiyat Island Resort kåret til det bedste 
golfhotel i hele verden i 2015 – måske på 
grund af de udsøgte værelser og den frem-
ragende betjening. Og med det krystalblå 
hav og den kridhvide strand er det ikke 
svært at forelske sig i stedet. Mens vi er 
ved prisuddelingerne: Saadiyat Beach Golf 
Club blev ved samme lejlighed kåret til 
den bedste golfbane i emiraterne. 

For mit vedkommende bliver det kun til 

 14. green på Abu Dhabi Golf 
Clubs bane med den ikoniske 
klubhus-falk i baggrunden.

 18. green på Arabian Ranches-banen.

 Verdens første 
syvstjernede 
hotel: Burj Al 
Arab i Dubai.

Aluminiumsindustrien bruger f.eks. store 
mængder vand til at producere alumi-
nium, men når de mange millioner liter 
spildevand er blevet renset, kan det snildt 
bruges til tørstige golfbaner. Havvand 
kan også udnyttes ved at afsalte det – det 
kræver bare, at man har viljen og ikke 
mindst midlerne til at kunne gøre det. Og 
emiraterne løber hverken tør for penge 
eller havvand foreløbig. 

Sheikens legeplads 
Abu Dhabi er hovedstaden i De Forenede 
Arabiske Emirater. Det er her, præsi-
denten bor, sheiken over alle de andre 
sheiker, sheik Khalifa al-Nahyan, søn af 
landets første præsident sheik Zayed. 

Hans far tilskrives en stor andel i 
områdets udvikling, og hans navn er 
solidt repræsenteret i bybilledet: Zayed 
Sports City, Sheik Zayed-broen og den ot-
tesporede motorvej gennem Dubai, Sheik 
Mohammed Bin Zayed Road. Man skulle 
jo nødigt glemme ham. 
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TIL EMIRATERNE MED 
KRONE GOLF TOURS
En pakkerejse til De Forenede Arabiske 
Emirater kan f.eks. omfatte flyrejse Køben-
havn-Dubai nonstop tur-retur med Emira-
tes ombord på kæmpeflyet Airbus A380, 
syv overnatninger i dobbeltværelse med 
morgenmad på The Address Montgomerie, 
3 x 18 hullers greenfee på The Address 
Montgomerie, 2 x 18 hullers greenfee på 
Arabian Ranches samt en Dune Dinner 
Safari. Pris: fra 17.995 kr. pr. person.
kronegolftours.dk

GOLF I DE FORENEDE 
ARABISKE EMIRATER
(alle greefee-priser er for hverdage)

THE ADDRESS MONTGOMERIE
Herre-dametee: 5.637/ 4.953 meter
Greenfee: 1.750 kr. 
themontgomerie.com

ARABIAN RANCHES 
Herre-dametee: 5.971/5.032 meter
Greenfee: 950 kr.
arabianranchesgolfdubai.com

SAADIYAT BEACH 
Herre-dametee: 5.479/4.837 meter
Greenfee: 1.770 kr.
sbgolfclub.ae

ABU DHABI 
Herre-dametee: 5.714/5.285 meter
Greenfee: 1.770 kr.
adgolfclub.com

AL ZORAH 
Herre-dametee: 5.963/4.830 meter
Greenfee: 950 kr.
alzorah.ae

AL ZAIN
Herre-dametee: 5.295/4.822 meter
Greenfee: 750 kr.
aesgc.com 

 10. hul på Abu Dhabi GC.

 Ikke importeret: Gazeller som 
denne kom til Emiraterne længe 
før golfspillerne.  

 Helt ned til Golfen: 5. green 
på Saadiyat Beach-banen ligger 
ved Den Persiske Golf.

Det var også ham, der besluttede, at 
Abu Dhabi skal have deres eget Louvre- og 
Guggenheim-museum. Begge museer vil 
stå færdigbygget om få år på den ø, som 
tillige rummer Saadiyat Beach Golf Club. 

Byen Abu Dhabi består af en række 
mindre øer, hvor Saadiyat er en af dem. 
Overalt er det dog de tårnhøje skyskra-
bere i den centrale del af byen, som 
dominerer landskabet. Her er der et hav 
af kunstgallerier og indkøbscentre, men 
også små parker, hvor øjet kan hvile på 
noget grønt. Er man til fart og kubik, 
finder man en racerbane til bl.a. Formel 
1-løb i Yas Marina og verdens hurtigste 
rutsjebane i Ferrari World. 

Hvis man ønsker at slippe væk fra stor-
bylivet, kan man tage hen i den mangro-
vesump midt i byen, hvor man selv kan 
sejle rundt i små soldrevne både og opleve 
et rigt fugle- og dyreliv. 

Falkeblikket fra gavlen
Det er dog en anden slags fugl, jeg er på 
udkig efter i Abu Dhabi, nemlig falken 
– og en ganske særlig én af slagsen: Abu 
Dhabi Golf Clubs kæmpe falk, som mange 
formentlig husker fra golfturneringen 
HSBC Championship, der spilles hvert år 
i januar. 

Turneringen er en af Europa-tourens 
flagskibe, og der bliver ikke sparet på 
noget. En del af spillerne indlogerer 
sig på det prangende Emirates Palace i 
downtown, hvor suiteprisen nærmer sig 
de 100.000 kr. for en overnatning. 

Men hvorfor tage derhen, når man kan 
bo på det luksuriøse Westin Abu Dhabi 
Golf Resort lige ved siden af den ikoniske 
falk med klubhuset under sine vinger. 
Herfra har jeg blot en wedge til 1. teested, 
og jeg kan nyde den oplyste driving range 
til langt ud på aftenen.

Abu Dhabi Golf Clubs bane er stor 
udfordring – som den selvfølgelig skal 

være, når den er med på Europa-touren. 
Forsøger man at finde ud af, hvor de 
professionelle skal slå ud fra, skal man se 
godt efter, for deres teesteder er placeret 
langt tilbage i forhold til de øvrige. 

Der er ikke en finger at sætte på kva-
liteten af banen. Sansen for detaljer er 
fantastisk, og især greens er fnugfri og 
spejlglatte. Banen prydes af spektakulære 
træer og palmer og rummer desuden syv 
saltvandssøer. Men det er 18. hul med 
klubhuset i baggrunden, som brænder sig 
fast i hukommelsen. 

Den opmærksomme fugl skuler ud mod 
spillerne og synes at gøre dem opmærk-
somme på, at der hviler mange øjne på 
deres mindste bevægelse – hvis de skulle 
have glemt det et øjeblik. Og nemt er 
hullet ikke. Det er et par 5 hul 438 meter 
fra klubtee (pro’erne har 518 meter), hvor 
udfordringerne består i at holde sig fri af 
søen i højre side samt undgå fairwaybun-
kerne i den snævre indgang til greenen. 
For alle os dødelige er et lay up det eneste 
rigtige – ellers står man med et langt 
bunkerslag. Et flot afslutningshul! 

Fart på Dubai, plads på 
Montgomerie
Hvis dasetilværelsen i Abu Dhabi bliver 
for meget af det gode, så er der mas-
ser af liv, forlystelser og overvældende 
bygningsværker at opleve i naboemiratet 
Dubai. Her har man valgt satse massivt på 
turisme, så emiratet bruger formuer på 
at opføre bygninger, som enten er størst 
eller i særklasse enestående. 

Her finder man f.eks. verdens højeste 
bygning, Burj Khalifa på 828 meter, og 
verdens første syvstjernede hotel. Du kan 
stå på ski indendørs på en 400 meter lang 
skiløjpe eller køre ’dune bashing’ i ørke-
nen i en firhjulstrækker. 

Satsningen har været en succes. Turi-
sterne strømmer til området. Det gælder 

også golfturisterne. Og med god grund: 
Temperaturen fra oktober til april ligger 
omkring de 30 grader, og man er sikker 
på at få rigeligt med solskinstimer under 
besøget. 

Man skal dog, hvis ikke man køber en 
all inclusive-rejse, være opmærksom på, 
at priserne på greenfee, overnatning og 
forplejning er særdeles høje.

I den billigere ende af greenfee-skalaen 
– men trods alt knap 1.000 kr. – finder 
man Arabian Ranches, som ligger et 
stykke fra Dubais larm og smog. Det er en 
ørkenbane, som man kender det fra f.eks. 
Arizona i USA, og en udfordrende en af 
slagsen, skal man forberede sig på. 

Banedesigneren Ian Baker-Finch, Open-
vinder i 1991, har brugt det oprindelige 
ørkensand til at indramme de smalle, 
bugtede fairways, og rammer man dem 
ikke, ligger bolden enten i et af de utal-
lige waste-områder eller i uspillelig 
ørkenrough, kaldet ’scrub’. Til gengæld er 
disse waste-områder de eneste former for 
bunkers, man finder på banen, også rundt 
om greens. 

For mange vil banen være en stor 
mundfuld, men den indbyggede gps i 
samtlige buggies kan være en stor hjælp, 

når du forsøger at finde et fornuftigt 
sted at lande bolden. For spillere med et 
lavt handicap er banen en lækkerbisken. 
Fairways er hårde, og græsset på greens er 
klippet i bund. Der er kælet for detaljerne, 
og eneste minus er de endeløse rækker af 
ensformige huse, som omgiver store dele 
af banen. 

Så er der straks mere plads til begej-
string på den nærliggende The Address 
Montgomerie Dubai Golf Club. Banen er 
anlagt på et kolossalt stort område og 
er en fryd for øjet med sine 14 søer, 81 
kæmpe bunkers og let kuperede terræn. 

Fairways er meget brede, og faktisk tror 
jeg, at et af signaturhullerne på banen, 
det 4., rummer den bredeste fairway, jeg 
nogen sinde har spillet – visse steder langt 
over 100 meter bred og med en højderyg 
midt i fairway. Ret overvældende. Også 
greens er meget store, og ø-greenen på 13. 
hul er blandt de største i verden. 

I det hele taget er det lykkedes Montgo-
merie at skabe en bane, hvor bakkerne, 
søerne og den megen plads får én til at 
glemme, at man faktisk opholder sig midt 
i et ørkenland. 

GOLFmagasinet var inviteret til Emiraterne 
af Krone Golf Tours. 

Et smalt hul om morgenen, men med god plads 
om eftermiddagen. Det lyder mærkeligt, men 
sådan er det på den spritnye bane i Al Zorah Golf 
Club. 

Den skifter karakter, alt efter om det er høj- 
eller lavvande. Om morgenen kan tidevandet stå 
højt og dække et waste-område fuldstændig, mens 
det om eftermiddagen, når vandet har trukket 
sig tilbage, er muligt at spille bolden fra samme 
område. Tørskoet.

Jack Nicklaus Design har tegnet banen, og 
det er der kommet en mesterskabsbane ud af. 

Her er mange hazarder, og bunkers er store og 
dybe, men typisk for Nicklaus kan man se alle 
forhindringer fra teestedet. Terrænet er smukt 
med bløde bakker, mange vandhuller og en kæmpe 
mangrovesump med et rigt dyre- og fugleliv gan-
ske tæt på banen. 

GOLFmagasinet besøgte ikke Al Zorah. Den 
har hjemme i emiratet Ajman cirka 20 km nord 
for Dubai, og den åbnede i december. Der er gået 
seks år, siden den seneste bane så dagens lys i de 
Forenede Arabiske Emirater. Med Al Zorah er der 
nu en lille snes forskellige anlæg at vælge imellem.

AL ZORAH: MED TIDEVANDET I SPIL


