Tur til Carnoustie Golflinks
9. April – 13. april 2018

3 dager med linksgolf i verdensklasse
▪

Vi spiller alle tre banene på Carnoustie
▪

Buddon, Brunside og Championship

▪

147th. The Open Championship spilles på Carnoustie i juli 2018

▪

Opplev ekte linksgolf

▪

Vi bor på banen på Carnoustie Golf Hotel

Reiseplan
▪

9. april – Avreise Gardermoen kl. 14:50 – ankomst Edinburgh Airport kl. 15:40
▪

Transport til Carnoustie Golf Hotel (ca. 1 t 45 min)

▪

Ankomst hotellet ca. kl. 18:00

▪

10. april – spill på Buddon Links Course

▪

11. april – spill på Burnside Course

▪

12. april – spill på Championship Course

▪

13. april – avreise Edinburgh Airport kl. 11:25 – ankomst Gardermoen kl. 14:10
▪

Avreise fra hotellet ca. kl. 08:00

Byen Carnoustie
▪

Carnoustie er en liten by i Angus, Skottland.

▪

Den er særlig kjent for Carnoustie Golf Club. Man
spilte angivelig golf der allerede i 1527, mens den
tidligste referansen til golf i St. Andrews er fra 1552.

▪

På begynnelsen av det 20. århundre ble byen et
kursted, da det kom på moten å reise til sjøen for å
få frisk luft og bade i saltvann. Dette førte til enorm
aktivitet, som ble avbrutt av utbruddet av første
verdenskrig i 1914.

▪

Etter krigens slutt i 1918 tok turistnæringen seg opp
igjen, og i dag er turisme svært viktig for byen.

▪

Svært mange av de som kommer dit nå er på
golfferie; da det etter andre verdenskrig ble mulig å
reise på billige pakketurer til varmere strøk var det
få som valgte å legge strandferie så langt nord.

Carnoustie Golf Hotel
▪

Dette hotellet ligger 2 minutters gange
fra stranden. Golf Hotel ligger helt inntil
mesterskapsbanen Carnoustie Golf Links,
mindre enn 200 meter fra sandstranden.
På fritidssenteret finner du oppvarmet
innendørsbasseng, badstue, dampbad og
trimrom.

▪

Lokale råvarer serveres i Calders Bistro,
som gir utsikt over golfbanen. Du kan
slappe av med noe å drikke i Carnoustie
Golf Hotels uformelle Calders Lounge
eller beundre utsikten fra sittehjørnet på
uteserveringen.

▪

De romslige rommene har kaffe- og
tekoker og eget bad. Noen av rommene
gir vakker utsikt over sjøen, eller
golfbanen.

Carnoustie Golflinks
▪

Carnoustie Golf Club er
en golfklubb i Carnoustie, Skottland,
grunnlagt i 1842. Den er en av verdens 10
eldste golfklubber. Det har vært spilt golf på
Carnoustie siden 1500-tallet, og den eldste
opptegnelsen, fra 1527, forteller om jarlen av
Panmure, sir Robert Maule, som «Exercisest
the Gowf» på linksområdet.

▪

Den opprinnelige banen på Carnoustie var på
10 hull, frem og tilbake over en bekk.
Innvielsen av jernbanen langs kysten
fra Dundee til Arbroath i 1838 førte med seg
en tilstrømning av nye golfere langveisfra.
Dette resulterte i at banen ble ombygget og
utvidet i 1867 til det som i mellomtiden var
blitt standard 18 hull. Siden har Carnoustie
fått to nye 18-hullsbaner – Burnside Course
(1892) og den noe kortere Buddon Links
(1979).

The Open Championship på Carnoustie Golflinks (7 ganger)
▪

The Championship Course på Carnoustie har vært scene
for The Open Championship ved flere anledninger.
Første gang var i 1931, da Tommy Armour fra Edinburgh
vant. Senere vinnere på Carnoustie er Henry Cotton i
1936, Ben Hogan i 1953, Gary Player i 1968, Tom Watson
i 1976, Paul Lawrie i 1999 og Padraig Harrington i 2007.

▪

I USA har banen fått kallenavnet «Car-Nasty» på grunn
av de meget vanskelige spilleforholdene. Begrepet
«Carnoustie-effekten» stammer fra The Open i 1999, da
mange av verdens beste golfspillere, oppfostret på jevne
amerikanske golfbaner, ble frustrert av de uforutsette
problemene på linksbanen.

▪

Mens store golfmesterskap som regel vinnes med en
score langt under par, eller rett under par i US Open, ble
vinnerscoren på Carnoustie i 1999 seks over par. Det var
også her i 1999 at John Van der Velde ‘’tapte’’ The Open
etter å ha havnet i the burn, og prøvde å slå seg ut.

▪

I juli 2018 holdes The Open Championship for 8. gang på
Carnoustie Championship Course. Forsvarende mester
vil være Jordan Spieth.

Buddon Links Course
▪

Par 68

▪

Hvit – 5414 m

▪

Blå – 5168 m

▪

Rød – 4599 m (par 67)

▪

Bygd i 1978 (Peter Allis og
David Thomas)

▪

6x par 3 hull

▪

10x par 4 hull

▪

2x par 5 hull

Burnside Course
▪

Gul – 5512 m (par 68)

▪

Rød – 4937 m (par 71)

▪

Bygd i 1892

▪

5x par 3 hull

▪

12x par 4 hull

▪

1x par 5 hull

Championship Course
▪

Par 72

▪

Championship (Blå) – 6779 m

▪

Hvit – 6353 m

▪

Gul – 6030 m (par 70)

▪

Rød – 5618 m (ladies par 74)

▪

Bygd i 1842

▪

2x par 3 hull

▪

14x par 4 hull (12 fra Blå)

▪

1x par 5 hull (3 fra Blå)

Annen info
▪

Reiseleder er PGA Pro Marius Bjone

▪

Reisen er i samarbeid med Golf made simple in Scotland v/ Martin Strain

▪

Prisen inkluderer:
▪

Fly tur-retur Edinburgh m/ golfbag (maks 20 kg.)

▪

Transport tur-retur Carnoustie Golf Hotel

▪

En runde på hver av de tre banene på Carnoustie Golflinks

▪

4 netter på Carnoustie Golf Hotel med oppgraderte rom med utsikt over golfbanen

Håper du vil bli med oss!
Påmelding til proshop@gronmogk.no

