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Golf och Skottland 

Skottland är onekligen golfens 
hemland – här finns fler än 580 
golfbanor. De första anlades redan 
på 1400-talet. Golf var först för-
bjudet på söndagar, då det tog tid 
från bågskytteträningen inför  
krigen med England. 

Andra berömda  
golfbanor
St Andrews Old Course är en  
av världens mest mytomspunna 
banor. Här började man spela golf 
för över 600 år sedan och än i dag 
ställs även de bästa golfarnas  
färdigheter på prov. Är den golf-
bana i världen som varit värd för 
flest internationella golf tävlingar.

Muirfield är hemmabana åt värl-
dens äldsta golfklubb ”The honou-
rable company of Edinburgh gol-
fers” som bildades redan 1744. 
British Open har hållits 15 gånger 
här, senast 2002. 

Royal Troon
En av de två banorna, Old Course, 
sägs vara en av världens svåraste 
golfbanor och det åttonde hålets 
green kallas ofta frimärket för att 
den är så liten. 

Mitt hotell GleneaGles

Slår ett slag för regionen

t
rots Gleneagles tyd
liga golfprofil är inte 
ens hälften av hotel
lets ordinarie gäster 
golfspelare. Många 

kommer till skotska Auchter
arder för att njuta av lugnet, 
 naturen och inte minst maten. 
Gleneagles har Skottlands enda 
tvåstjärniga restaurang, själv
betitlade Andrew Fairlie. Fairlie 
själv är född och uppvuxen näst
gårds i byn Perth och han har 
också valt att använda sig nästan 
uteslutande av lokala producen
ter, bland dem brodern som är 
lammuppfödare i trakten.  

På Gleneagles har man också 
valt att satsa på aktiviteter som 

alla har anknytning till regionen 
och dess historia. 

– Det handlar om att hålla liv  
i traditionerna, säger Philip Allen, 
instruktör på The British School 
of Falconry som ligger strax bak
om slottets huvudbyggnad. 

Falkjakt är en traditionell jakt
metod i Skottland, den var viktig 
för de bönder som inte hade råd 
med gevär. 

– Det var ett billigt sätt att få 
kött på bordet, och den som hade 
en väl tränad fågel kunde till och 
med leva på det, berättar Philip 
Allen. 

Han håller demonstrationer 
för gästerna hur man med en 

 svepande rörelse föser iväg 
 fågeln mot ett tänkt byte och 
lockar tillbaka henne med en 
 liten köttbit, innan de själva får 
dra på sig läderhandsken och 
lyfta den tunga fågeln på rak arm. 

Att kunna manövrera en Land
rover genom vattendrag och upp
för branta stigar är en livsnöd
vändig färdighet för den som 
 lever och bor i skotska höglandet. 
På en närbelägen naturbana kan 
vi gäster prova att själva köra off 
road. Efter några minuters  
instruktioner rullar vår bil på  
ettans växel ut över ett stup, där 
man omöjligt kan se var marken 
tar vägen. 

– Tryck inte ner kopplingen 
bara, för då störtar vi, säger 
 instruktören Derek lugnt. 

På hemvägen passerar vi fält 
där fasaner obekymrat struttar 
omkring. Samma fasaner ham
nar senare samma kväll i het
luften under matlagningskursen. 
Kocken styckar fåglarna snabbt, 
marinerar filéerna i grädde och 
enbär och brässerar dem i stek
pannan. Vildfågel var förr stapel
vara för bönderna i Auchterader, 
så även på matlagningskursen är 
traditionerna en viktig ingre
diens i hela upplevelsen Glen
eagles.
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Slottsliknande Gleneagles på skotska höglandet står i år värd för 
världens mest berömda golftävling, Ryder cup. Rummen har  
renoverats, greenerna trimmats och matsilvret putsats inför  
veckans anstormning av golfare, publik och journalister.
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