
 
BOTKYRKA GOLFHALL - BANPRESENTATIONER        

Vår ranking av banorna: 

Svår. Långa hål mycket hinder. Använd mulligans? 

Medel. Större landningsytor. Fler tees att välja på. 

”Lätt”. Färre hinder. Många banlängder. Går snabbast att spela. 

 

Blue Bayou (Fantasy bana) Blue Bayou är en fiktiv bana som ligger i 
ett träsk med vatten överallt vart du än 
tittar. Vatten kommer i spel på 16 hål. 
Greenerna är extremt svåra på vissa 
ställen. Från tee på många hål kan det 
vara svårt att veta vilken spellinje du ska 
välja - att använda funktionen med 
inflygningsbilder är därför ett hett tips.


Broken Tree är en fiktiv bana som är 
extremt lång och är svår att spela. Det 
är en mycket vacker bana.

Broken Tree (Fantasy bana) 

Valderama
Valderama som anses vara Europas 
bästa golfbana fick arrangera Ryder Cup 
1997, och Volvo Masters i många år. En 
stolthet för Spanien som formgetts av 
Robert Trent Jones och är väl omskött 
av sina ägare.

Fairways är beräknade med matematisk 
precision och ramar in nästan hundra 
bunkrar och några förhöjda greener.

Svåraste banorna



 

På Coeur d’Alene har du en fantastiska 
utsikt över sjön från nästan alla hål. 
Banan har ett golfens mest ikoniska hål 
- The Floating Green. Upptäck en 
golfupplevelse som ingen annan i 
denna pärla i Idaho.

Coeur d’Alene

Doral Blue Monster Blue Monster har varit värd för 
prestigefyllda PGA TOUR-evenemang 
under de senaste 55 åren. Med en serie 
strategiskt placerade djupa bunkrar, 
Bermudagräs och ondulerade greener 
behövs både längd och finess för att 
göra ett bra resultat.

Kingsbarns

Wentworth 

Kingsbarns ligger intill St Andrews 
längs Nordsjö-kusten, varje hål 
omfamnar havet som med sin skönhet 
och utmaning förgyller varje runda. På 
den topp 100-rankade banan i världen 
kommer du verkligen att få testa dina 
färdigheter i linksgolf.


Wentworth Club är en känd 
mästerskapsbana som hållit många 
stora tävlingar sedan föregångaren till 
Ryder Cup spelades här 1926. Det var 
här Alex Norén vann BMW Open 2017 
genom att göra 62 slag på sista varvet, 
vilket fortfarande är tangerat 
banrekord. Kan du matcha Alex score?

Medel banor



Linfield National GC
Linfield National Golf Club är en 
offentlig bana i Pennsylvania USA. 
Layouten har en klassisk linksdesign 
som även innehåller träd. 
Nivåskillnaderna är det mest 
utmanande i banas layout. De många 
alternativen av tees och banlängder 
passar ett brett utbud av spelare. En 
av de lättaste banorna hos oss.


Tenton Pines
Teton Pines Country Club ligger vid foten av 
det fantastiska Teton-bergskedjan i 
Jackson Hole. Den mästerligt designade 
Arnold Palmer-banan är byggd för att 
bevara naturen och djurlivet i regionen. 
Teton Pines erbjuder en magnifik 
bergsupplevelse med fantastisk utsikt och 
en utmanande par 72-bana som sträcker 
sig 7412 meter. Att spela golf på en höjd av 
6200 fot gör att du kan slå bollen extra 
långt.


Willow Crest Spela vackra Willow Crest Golf Club. 
Med en naturlig miljö, mjukt böljande 
fairways och väl inbunkrade greener är 
18-håls mästerskapsbanan en av de 
finaste i Oak Brook, Illinois. Banan har 
flera tees och passar alla nivåer av 
spelare som längst spelas banan 5 850 
meter med par 70.


Lättaste banorna


