Drömspel

Himmelblå... och en skön grön
nyans där bollen helst ska ligga.

vilda
norden

årets golfhistoria är norsk – världens
nordligaste linksbana har fått 18 hål.
Av Tomas Hagfeldt Foto Kevin Murray
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Snäckskal, tång, potbunker och
andra hinder på andra hålet.

Möjligheterna är oändliga.
Här är nya tionde hålet.

nart kan skylten sättas upp igen:
”Öppet 0–24 – välkommen att
spela hur mycket du vill!”
Från och med sommaren 2015 kan ett
tillägg göras:
”Nu på 18 hål!”
En av golfvärldens mest unika 9-hålsbanor, Lofoten Golf Links, har blivit en av
golfvärldens mest unika 18-hålsbanor.
I en tid när väldigt få, knappast någon,
nya golfbanor byggs pågår en satsning som
inte bara är en snackis bland bergen och
havsstränderna i norra Norge.
Suzann Pettersen, världsfemman, är
klubbens ambassadör och en given gäst när
Lofoten under 2015 bjuder in till diverse
event för att visa sin skapelse för upplevelsesökande golfare från hela världen.
”As cool as it gets”, som Suzann själv
uttrycker det.
I visionen finns ingen gräns.
Det avlägsna läget, svårtillgängligheten,
klimatet… allt som kunde gjort projektet
omöjligt talar snarare till dess fördel.
Varför inte arrangera Solheim Cup? Inte
ens den tanken är främmande.
Den sista singelmatchen avgörs i

S
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 idnattssol klockan 00.30 lokal tid? Och
m
sedan Ryder Cup?
För tio år sedan gjorde jag min första
golfresa till Lofoten. Ett och annat golfslag
ute på bland tång och snäckskal på stränderna, de naturliga bunkrarna, blev minnen att dela med sig av. Drömmen om att
spela 144 golfhål under ett dygn, 16 varv på
9-hålsbanan, väcktes.
När jag sent på kvällen läste min puttlinje bländades jag av solen i norr.
Känslan var att denna plats hade skapats
för att någon till slut skulle förstå vad den
lämpar sig bäst för. Golf, alltså. Klubben
präglades av entusiasm och pionjäranda.
Golfintresset hade spridits till Lofoten, en
skiss för en framtida utbyggnad hade ritats,
det var början till något större.
”När pengar finns kan nästa dröm gå i
uppfyllelse”, skrev jag.
Nu kan uppföljaren göras. Investeringsfonden SIVA (det statliga sällskapet för
industriväxt) hade fått upp ögonen för den
oslipade diamanten vid Atlantens strand-

kant. Året var 2011. Det var genombrottet
för den fortsatta utvecklingen. Startskottet för nästa kapitel i Lofotens speciella
golfhistoria.
Skissen plockades fram, maskinerna
kördes ut till Gimsøya, ett intensivt arbete
startade.
”Utan hjälpen från SIVA hade detta
naturligtvis inte varit möjligt. Vi hade fortfarande kunnat bjuda på unik linksgolf på
en magisk plats – men med 18 hål får vi helt
andra möjligheter. Vår marknad är världen.
Många ska förstå vilken exotisk och annor
lunda plats detta år. Vi gör det för att utveckla hela regionen som resedestination.
Att vi ingår i managementbolaget Troon
Golf betyder andra stora fördelar. Troons
portfölj består av flera exklusiva golfbanor
– de talar med stora ord också om vad som
händer här”, berättar Frode Hov, eldsjälen
och entreprenören.
Det är på Frodes plats vi är.
Han växte upp här, marken där golfbanan byggts var hans lekplats. Byns namn
Hov är också familjens efternamn.
En vän till Frodes far kom i början
av 1990-talet med idén efter en resa till

Skottland: ”Det var helt fantastiskt, framför
allt golfen. Här på Gimsøya kan ni göra något liknande.”
Under en promenad ute på de egna markerna en kväll i midnattssol tände Frode, då
15 år, och hans far på förslaget, till en början
för kontroversiellt och politiskt ogenomförbart, senare möjligt då Frode återvände
från studier inom reseliv och lyckades få
lokala investerare på sin sida.
Sex hål skapades 1998. Sommaren 2001
fanns nio. Svensken Jeremy Turner hade
anlitats som arkitekt. ”Världens nordligaste
linksbana” började få uppmärksamhet.
Turner har fått nytt förtroende när
drömmen om en 18-hålsbana nu blivit verklighet. De befintliga hålen har fått en översyn, sträckningen har förändrats, de nya
hålen ska leva upp till förväntningarna.
Kraven handlar – än så länge – inte om
kvalitet i klass med Augusta, Royal Melbourne eller andra banor ett antal breddgrader på andra sidan polcirkeln.
Ännu är greenerna snabbare hos Oslo
GK och i Miklagård.
Lofoten har höga ambitioner att närma
sig och under sommarens bästa veckor

När jag sent
på kvällen
läste min
puttlinje
bländades
jag av solen.”
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Allt som
kunde g jort
projektet
omöjligt
talar snarare
till dess
fördel.”

Det största äventyret
fortsätter på det sjunde hålet.
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hålla en kvalitet som, tillsammans med
allt det spektakulära, skapar den starkaste
totalupplevelsen.
Golfströmmen värmer. När solen lyser
– gärna 24 timmar om dagen i två månader
– trivs gräset och ger sköna, gröna nyanser
åt det mäktiga landskapet.
Allra vackrast är eftermiddagarna i
augusti. Det är i ärlighetens namn inte helt
nödvändigt att spela golf mitt i natten.
Frode Hov kan njuta och nypa sig i
armen när han i sommar beger sig ut på
sin familjs marker och i skön takt vandrar
vidare med golfklubba och boll. Detta är
hans livsverk. En släktsaga. Nästan i klass
med historien om Tore Hjort, den stackars
vikingahövdingen som sägs ha bott här för
ungefär 1000 år sedan innan han förlorade
en tuff strid mot Olav Tryggvason.
Tore Hjort är nämnd i Snorres saga.
Vikingagravar och fornminnen finns det
gott om i Hov och på Gimsøya. Historien
leder till framtiden. Frode Hovs och regionens ambitioner är höga och handlar inte
enbart om golf.
De 18 hålen och spelet golf är grunden.
Det unika skapar förutsättningar i form
av marknadsföring och intresse. En skönt
rullande boll är i rullning. Alltfler är på väg
att upptäcka vad lyxen att få ta del av Lofotens upplevelsepaket kan handla om.
Planen är att även bygga ett hotell.
80–100 rum med bästa tänkbara bergs- och
havsutsikt ska det bli. Lofoten Golf Links
blir en anläggning att besöka året om.
Nordlys i januari och golf i midnattssol i
juni. Äventyret kan fortsätta.
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