Abegweit Crossing Golf Course
Par 70 Metriä 5947
Tätä Kanadalaista laaksokenttää ympäröivät kukkulat ja vuoret. Puistomainen kenttä on
todellinen golfarin testi. Kumpuilevat väylät ja Abegweit joki tekevät kentästä
mielenkiintoisen, mutta haastavan. Runsaat uudet puu-istutukset vaikeuttavat peliäsi,
mikäli et pysy väylillä.
Amber Golf Course
Par 72 Metriä 6573
Liettualainen golfkenttä, joka sijaitsee maan länsirannikolla, lähellä Klaipedan kaupunkia.
Tämä PGA tason kenttä on rakennettu suureelle puistoalueelle. Laajat väylät, tiukka ruoho
ja syvät bunkkerit antavat peliin oman haasteensa. Itämeren upeat aallot ja korkeat
näköalapaikat kruunaavat pelielämyksen.
Amendoeira - Faldo Golfkenttä
Par 71 Metriä 6438
Nick Faldon suunnittelema kenttä vaatii strategista osaamista. Kentältä kannattaa
huomioida huolellisesti vesistöt ja muut peliä vaikeuttavat esteet. Vuoriston
appelsiinilehdoissa pääsee realistiseen tunnelmaan, pelatessa tätä Portugalin yhtä
hienoimmista kentistä. Tämä uudehko kenttä avattiin Portugalissa vuonna 2008 ja se
luotiin GPS-simulaattoriin jo ennen avaamistaan.
Amendoeira - O'Connor Golfkenttä
Par 71 Metriä 6607
Christy O'Connor nuoremman suunnittelema kenttä sijaitsee samassa laaksossa kuin
Amendoeira – Faldo. Järvi ja purot tuovat haastetta pelaamiseen. Kenttä on iso haaste ja
vaatii tarkkaa peliä ja luovaa ajattelua pelaamiseen. Kenttä on avattu Portugalissa vuonna
2008.
Bro Balsta Golf Course
Par 73 Metriä 6390
2006 Bro Balstassa pelattiin Scandinavian Ladies TPC, jonka pääpromoottorina toimi itse
Annika Sörenstam. Bro Balsta sijaitsee lähellä Tukholmaa. Kenttä on arvostettu yhdeksi
Ruotsin parhaista. Tyypillinen puistokenttä, jossa on paljon vanhoja mäntyjä. Greenit ovat
nopeat, voimakkaasti muotoillut ja niitä reunustavat syvät bunkkerit.

Carrig Glas Golf Course
Par 72 Metriä 5893
Kenttä sijaitsee kuuluisan Carrigglas kartanon mailla, Longfordissa, Etelä-Irlannissa.
Kentän on yhteistyössä suunnitellut Retief Goosen ja Jeff Howes. Tämän Championship
tasoisen golfkentän ulkoasu on sekoitus metsää ja nummia. Kenttä on sijoitettu lähes 600
hehtaarin kokoiseen metsäiseen puistoon. Väylät ja viheriöt ovat aina erinomaisessa
kunnossa.
Chinook Cascadia Golf Course
Par 72 Metriä 6701
Tämä suhteellisen tasainen golfkenttä sijaitsee Washingtonissa, USA:ssa. Kenttää
ympäröi korkea vuorijono. Kenttä on erityisen kaunis, sillä atsaleat ja puut ympäröivät
väyliä. Kenttä on muotoiltu muistuttamaan kuuluisaa Chinook lohta.
Cougar Ridge Golf Course
Par 72 Metriä 6638
Tämä aaltoileva kenttä sijaitsee upean Manitoba vuorijonon kupeessa, Kanadassa.
Tiheiden mäntymetsien ympäröimät kapeat väylät ovat haastavia. Myös greenit on hyvin
suojattu männyin ja bunkkerein.
Devils Garden Golf Course
Par 72 Metriä 6377
Devils Garden on rankka kenttä, joka sijaitsee keskellä pelottavaa autiomaata Arizonassa,
Yhdysvalloissa. Tämä kenttä on sekoitus autiomaata, bunkkereita ja kaktuksia.
Autiomaassa pelaaminen luo uniikin tuntuman tällä mielenkiintoisella kentällä.
El Cortante Golf Course
Par 72 Metriä 6546
Tämä puistogolfkenttä sijaitsee Sierra Nevadan vuoristossa, Espanjassa. Kenttä on
tyyliltään avoin. Laaja valikoima perinteisiä espanjalaisia puita ja eläimiä sekä useat järvet
antavat oman mausteensa tähän hienoon kenttään.
English Oaks Golf Course
Par 72 Metriä 6519
Kaakkois-Englannin maaseudulla sijaitseva kenttä, jossa on valtavia bunkkereita ja
kiemurtelevia väyliä. Väyliä reunustaa suuri valikoima vanhoja puita, kuten tammia,
pyökkejä ja saarnea.

Estonian Golf & Country Club
Par 72 Metriä 6461
Estonian Golf Club on EurooppaTour tason kenttä. Se on rakennettu meren rannalle ja on
pullollaan kiviaitoja, katajia ja kansallisesti suojattuja muinaismuistoja. Useita lampia,
tammia ja suuria esihistoriallisia kiviä löytyy jopa keskeltä väyliä. Itämeren ranta ja Jägala
joensuisto sekä Neuvostoliiton aikaan rakennettu riippusilta tekevät kentästä
poikkeuksellisen todellakin pelaamisen arvoisen golfkentän.
Le Fontainebleau Golf Course
Par 72 Metriä 6497
Yhdistää nykyaikaisen kentän modernit piirteet, kuten suuret kohtalaisen kumpuilevat,
vihreät ja leveät väylät. Kentälle on klassisesti sijoitettu rohkeita bunkkereita jo kypsään
ikään ehtineeseen metsään. Huxham on älykkäästi suunnitellut viisi sarjaa tee paikkoja,
joten kaikentasoiset pelaajat voivat nauttia ja haastaa itsensä. Le Fountainbleu siirtyy
kauniisti mäen yli laaksoon, läpi tiheän puuston, kohti kolmea viimeistä jännittävää reikää.
Foothill Lakes Golf Course
Par 70 Metriä 6463
Foothill Lakes Golf Course sijaitsee vuorijonon kupeessa Oregonissa. Kentän kovat ja
kuivat väylät haastavat kokeneemmankin pelaajan. Väyliä ympäröivät usein laajat
puualueet ja haastetta lisää Snake River, joka kulkee läpi alueen.
Kuala Views Golf Course
Par 70 Metriä 5797
Tämä Aasialainen kenttä on ihanteellinen aloittelijalle, koska se on varsin lyhyt. Kenttä on
epätavallinen muotoilultaan ja ulkoasultaan. Eksoottiset puulajit ja erikoinen eläimistö, joita
alueelta löytyy tekevät siitä unohtumattoman elämyksen.
Kungsangen - Kings Golf Course
Par 70 Metriä 6277
Kungsängen on toiminut Scandinavian Masters isäntäkenttänä jo kolmesti. Kungsängen
Golf Club on yksi Ruotsin johtavista golfkeskuksista, ja se sijaitsee vain 25 kilometrin
päässä Tukholmasta. Kings kentällä haastetta riittää, kapeat väylät ja runsas vesi haastaa
taatusti jokaisen. Ihanteellinen paikka nauttia kierros golfia ja testata omat kyvyt Euroopan
Tour pelaajia vastaan.

Linna Golf Course
Par 72 Metriä 6624
Viisinkertainen British Open voittaja Peter Thomson totesi pelikierroksensa jälkeen: "En
usko, että Skandinaviasta löytyy parempaa kenttää. Maasto on upea ja se on käytetty
parhaalla mahdollisella tavalla, tuloksena golfkenttä jossa hieno kokoelma erilaisia reikiä,
jotka haastavat kaiken tasoiset pelaajat. Aikanaan uskon, että Linna Golfista tulee Suomen
golfin kansallisaarre.”
Ruotsin Golf Digest arvio keväällä 2009 Vanajanlinnan ja Linna Golfin olevan koko
Pohjois-Euroopan hienoin golfkeskus, jolla on hyvin vähän vastineita muuallakaan
Euroopassa.
Tervetuloa testaamaan miltä tuntuu pelata European Tour tasoisella kentällä ja viheriöillä.
Lynx Golf Course
Par 72 Metriä 6407
Tämä 18 reikäinen kenttä on suunniteltu loistavasti ainutlaatuiseen New Brunswickiin. 10metrinen vesiputous 14. reiällä, jyhkeät kalliot, huimat bunkkerit ja märät suot. Rentoudu
New Brunswickin maisemien lomassa, lehtipuiden seassa ja nauti erikoisen värisistä
bunkkereista ja dramaattisista korkeuseroista.
Le Manoir Richelieu Golf Course
Par 72 Metriä 6784
Astu Kanadan luonnolliseen kauneuteen Charlevoix alueen Quebecissä. Golfelämys alkaa
ja upeat St. Lawrence-joen näkymät ovat vertaansa vailla. Tietenkin kentällä on monia
greeni- ja väylä bunkkereita, puita ja kumpuja, jotka ympäröivät lähes jokaisen reiän.
Väylät, jotka näyttävät melko leveiltä, ovat kuitenkin haastavia. Ylivoimaisesti suurin
haaste löytyy greeneiltä jotka ovat nopeat ja aaltoilevat.
Maori Heights Golf Course
Par 73 Metriä 6627
Maori Heights sijaitsee Uuden-Seelannin Etelä-Saarilla. Tämä vuoristoinen kenttä on
mukava sekoitus vanhoja puita ja vaativia väyliä. Todella upeat näkymät yli Mount
Teichelmanin ja ympäröivien huippujen. Rankka kenttä ei ole ihanteellinen aloittelijoille.
Oxie Golf Course
Par 68 Metriä 4852
Oxie sijaitsee Etelä-Ruotsissa ja se on ihanteellinen aloittelijoille. Siinä yhdistyvät links- ja
puistokentän kauneus. Pienet vesistöt ja pitkä ruohikko vaihtelevat kumpuilevilla väylillä.
Tulevaisuudessa kenttä on tarkoitus laajentaa18 reikäiseksi.

Pine Springs Golf Course
Par 72 Metriä 6397
Perinteinen puistogolfkenttä Etelä-Dakotan alangoilla, Yhdysvalloissa. Tämä on erittäin
kaunis ja hyvin hoidettu golfkenttä. Kentällä on useita tuhansia mäntyjä ja havunneulaset
ovatkin riesana. Bunkkerit ovat haastavia, joten vältä niitä.
The Preserve Golf Course
Par 72 Metriä 6855
Preserve sijaitsee Keniassa Yokka National Parkissa ja on poikkeuksellinen kenttä.
Kentällä on runsaasti luonnon ruohoa, puita, kallioita ja jokia. Tämä Afrikkalainen kenttä
voi tarjota suuria palkintoja niille, jotka haluavat kokeilla, onnistua ja kesyttää tämän villin
kentän.
Quinault Golf Course
Par 72 Metriä 6661
Tällä puistokentällä on tietysti paljon lehtipuita. Väylät ovat leveitä ja pitkiä, mikä antaa
mahdollisuuden laulattaa lähdöt driverin kanssa. Kuitenkin voimakkaat tuulet tekevät
avaukset haastaviksi. Kenttä sijaitsee Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa, jossa Appalakit
komeine lumihuippuineen luovat upean tunnelman.
Ranmore Downs Golf Course
Par 72 Metriä 6511
Kenttä löytyy Surrey Hillssistä, Englannista. Liukkaat ja kovat väylät aaltoilevat vihreänä
sekä lammet ja syvä metsä ovat tunnusomaisia tälle kentälle. Kenttä sopii aloittelijoille,
koska se on lyhyt, niinpä se on avoinna kaikentasoisille pelaajille ympäri vuoden.
Renaissance Golf Course
Par 71 Metriä 6393
Renaissance Course sijaitsee tasangoilla Ohiossa, Yhdysvalloissa. Nopeat, rullaavat
väylät ovat avoimia ja nopeahkot muotoillut greenit on ympäröity bunkkerin. Väyliä
reunustaa suuret paikalliset puut ja villit kukat.
Richland Golf Course
Par 71 Metriä 6515
Tämä kenttä sijaitsee Floridassa, Yhdysvalloissa. Useat väylät kulkevat järvien ja vanhojen
puiden välissä. Kenttä on haastava ja hyvin huollettu. Richland näyttää parhaat puolensa
Yhdysvaltain Floridan järvikentistä.

Russet Hills Golf Course
Par 72 Metriä 6535
Dramaattinen kumpuilevassa maastossa oleva golfkenttä Connecticutissa Yhdysvalloissa.
Kenttä on mallinnettu syksyllä, joka osoittaa selvästi rikkaan ja värikkään kasviston ja
eläimistön. Tämä kenttä pyyhkäisee läpi laidunten ja päättyy tiheään puuston peittämille
kukkuloille.
Sharjah Golf Course
Par 72 Metriä 6840
Sharjah Golf Course sijaitsee Arabiemiraateissa. Sen on suunnitellut Peter Harradine.
Tämä kenttä on ainutlaatuinen, koska se on yö-valaistu, joten golfia voi pelata 24 tuntia
vuorokaudessa. Vuonna 2007 avattu 9- reikäinen kenttä kannustaa niin paikallisia kuin
turistejakin kokemaan tämä helmi.
Spruce Plains Golf Course
Par 71 Metriä 6119
Tällä USA:ssa sijaitsevalla Pohjois-Dakotalaisella kentällä kapeat väylät on reunustettu
runsailla antiikin mäntymetsäisillä puilla. Erittäin pehmeät greenit toimivat hyvin tarkoilla
lähestymislyönneillä. Tilanne saattaa muuttua, kun petollinen tuuli nousee laaksoissa.
La Tempete Golf Course
Par 72 Metriä 6489
2009 Telus World Skins Games näyttämö. La tempete on hienoimpia kenttiä Quebecissä.
Darryl J. Huxham on tämän maineikkaan kentän suunnittelija, Yli 200 hehtaarin alue on
ainutlaatuinen muotoilultaan. Hulppea klubitalo kruunaa La Tempeten varmasti yhtenä
alueen upeimmista golfkentistä, kyselemättä. Haasta itsesi.

.

