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LONDON sid 14
Åtta höjdpunkter du inte 
får missa under en helg i 
den brittiska huvudstaden.

NORGE sid 7
Naturhotellet Juvet bjuder 
på ett lugnt som gör att vi 
aldrig vill åka hem igen.

MONTE CARLO sid 4
Prima ballerinan Anneli 
Alhanko guidar till sin 
gamla hemstads pärlor.

EN RUNDA I 
PARADISET
Balis golfbanor är en 
upplevelse utöver det 
vanliga.  sid 8

”Lucha libre får en huliganläktare 
på en fotbollsmatch att framstå 
som mjäkig”  BOBO KARLSSON sid 19
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Bana i världs-
klass. Bali 
National Golf 
Clubs mäster-
skapsbana vid 
kusten i Nusa 
Dua genomgick 
häromåret en 
omfattande 
renovering.

RESMÅLET BALI
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Golfa hos gudarna
Text: PETRA CARLSSON

Bali är så mycket mer än 
sol och bad. Den tropiska 
ön är också en fantastisk 
golfdestination med fyra 
mästerskapsbanor. Vi tog ett 
par rundor bland vulkaner, 
gudar och dimhöljda berg.

BILEN KÄMPAR SIG uppför den branta vägen och 
genom de öppna bilfönstren ser vi ut över djupgröna 
risterrasser, tät djungel och tempel insvepta i rö-
kelse. Någonstans där nere breder Balis stränder 
ut sig som lockar turister från hela världen. Bali-
neserna själva däremot vördar främst bergen. Det 
är där gudarna har sin boning medan demonerna 
huserar vid havet.

Vi är dock inte på flykt från demonerna. Vi är 
på väg mot öns bergiga inland för en golfrunda. 
Balis golfbanor är inte hemliga, men heller inget 
man ramlar över av en tillfällighet. En av banorna, 
Handara Golf & Resort, ligger inbäddad i kratern 
av en vilande vulkan på 1 100 meters höjd och det 
är dit vi är på väg när regnet tilltar och vi sveps in 
i en dimma. 

Handara är Balis veteran i golfsammanhang. Den 
unika, lätt kuperade banan anlades redan 1974, ritad 
av femfaldige British Open-vinnaren Peter Thomp-
son tillsammans med Michael Wolveridge och Ro-
nald Fream. På den tiden hade ön bara en niohåls-
bana, Bali Beach i Sanur, som idag främst används 
av folk som ”vill öva”. 

– Det måste ha varit svårt att bygga en golfbana 
här, men min farfar ville verkligen hjälpa de fattiga 
byborna. Han hade en vision om att Bali skulle kun-
na bli en destination dit folk kom från hela världen, 
berättar Aliza Salviandra vars farfar Ibnu Sutowo 
var en högt uppsatt politiker som sedermera blev en 
av landets rikaste invånare. Aliza flyttade häromåret 
till Bali för att vidareutveckla hans golfanläggning. 

Vi sitter i Handaras hotellobby. Genom de stora 

fönstren ser man ut över de kringliggande bergen 
och kratersjön Buyan, som utgör fond vid 18:e hå-
let. Farfar Ibnu tittar ner på oss från ett porträtt på 
väggen. Han fick många av sina önskningar förverk-
ligade, även om just golfen hamnade i turismens 
bakvatten. Ibnu Sutowo gjorde dock sitt bästa för att 
marknadsföra banan och under 70-talet lockade han 
åtskilliga statsöverhuvuden, politiker och affärsmän 
till Bali Handara Country Club, som banan hette då, 
för att dela hans golfpassion. Idag har mycket av 
70-talet försvunnit ur hotellets inredning. Fjolårets 
renovering resulterade i att Handara utnämndes till 
Indonesiens bästa golfhotell av prestigefulla World 
Golf Awards.

Den största utmaningen med att spela på Han-
dara är vädret, berättar golfproffset Komang Sujana 
som arbetat här i över 25 år och innehar banrekor-
det med 64 slag. Inte ens Miguel Angel Jimenez lyck-
ades slå det när han spelade här för några år sedan.

– Om det regnar eller är dimma kan du inte slå 
bollen lika långt på grund av luftens densitet. Men 
om det är soligt kan bollen komma längre än vanligt 
på grund av den tunnare luften på dessa höjder.

Regnet har upphört och luften är sval när vi hop-
par in i golfbilen. Som sällskap har vi den svenske 
golfaren Olle Karneman som spelat på många banor 
runtom i världen.

– Handara tar nästan andan ur mig på grund av 
sin skönhet, medger han.  

Det är svårt att inte hålla med honom. Den väl-
skötta, lätt kuperade banan omges 
av tropisk regnskog med palmer och >

RESMÅLET BALI
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Balis caddies 
är oerhört 
hjälpsamma 
och utbrister 
gärna i glada 
påhejningar. 

Den baline
siska maten 
är smakrik, 
spännande 

– och nyttig. 
Utbudet av 

ekologiska och 
vegetariska 

restauranger 
är stort. 

RESMÅLET BALI
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Handaras bana 
ligger inbäd-
dad i en krater 
på 1 100 meters 
höjd. Bergstop-
parna försvin-
ner stundtals 
bakom dimma.

Konst är en 
viktig del av 
vardagslivet 
på Bali. Även 
barn ägnar sig 
åt målning och 
hantverk. 

På Bali finns 
många olika typer 
av stränder, från 
familjevänliga 
paradissträckor 
till tuffare 
varianter för 
surfare.

>

RESMÅLET BALI



SvD Resor söndag 6 november 201612

FOTO: PETRA CARLSSON

Granne med 
banan. I fjol 
invigde Bali 
National 
Golf Club sju 
exklusiva villor 
med utsikt över 
greenerna.

Alizia Salviandra 
driver Handara 
Golf & Resort.

Bali Nationals 
beryktat svåra 
17:e hål.

blommande träd. Bortom dem reser sig bergen mot 
himlens molnformationer. Bergstopparna försvin-
ner stundtals bakom dimma och moln som glider 
förbi.

Det är tyst och rofyllt, det enda som hörs är fågel-
kvitter och ljudet när klubban träffar bollen.

Det blir förstås en hel del prat och skratt med cad-
dien Komang som berättar om avstånd till bunkrar 
och flaggor och hur greenerna lutar. Allt som oftast 
utbrister hon i påhejningar som ”bra slag, sir!”.  När 
Olle missar putten och bollen går förbi hålet är hon 
dock tyst och visar med hela sitt kroppsspråk sin 
besvikelse.

Följande morgon ringer klockan tidigt för några 
timmar på utrundan. Det känns ovanligt, men skönt, 
att klä sig i varm tröja. Medeltemperaturen uppe i 
höglandet ligger mellan 15 och 20 grader. Daggen 
får fotspåren att dröja kvar på green långt efter att 
spelaren slagit ut från nästa tee. 

Det är en upplevelse i sig att gå runt på en golf-

bana på Bali. Bäckar och små raviner genombryter 
landskapet. Tuppar och hönor sprätter runt på fair-
ways och hundar tar för sig av bunkrarnas behagliga 
skugga. Golf kan tyckas vara en exklusiv sport, men 
på banorna stängs ingen ute. Byborna är välkomna 
att promenera på stigarna, plocka gräs och grödor 
till sina djur och hålla ceremonier i de tempel som 
kantar en och annan bana. 

På Bali National Golf Club, dit vi åker några dagar 
senare, är ett tempel beläget precis vid damernas 
sjunde tee. Här, vid kusten i Nusa Dua, kommer man 
upp ett par nivåer vad gäller finish och banlayout. 
Det är en bana i världsklass. Här finns inte ett ogräs 
på fairway, semiruff eller greener. Synnerligen väl-
förtjänt utsågs Bali National till bästa nyrenoverade 
bana i Asien och Stillahavsområdet när man här-
omåret öppnade på nytt efter ett ansiktslyft signerat 
Nelson & Hawarth golf course architects.  

Och det är inte enbart banan som rustats upp. 
På anläggningen finns också sju nybyggda lyxvillor 

för den som vill övernatta. Bara några buskar skiljer 
de privata trädgårdarna med pool från teebox 17. 
Ytterligare en villa var planerad, men för att bygga 
den behövde man hugga ned ett heligt banyanträd 
– och det är uteslutet på Bali. 

– Gränsen gick vid att såga av en gren som slog 
mot taket på en av villorna. Men först kom en präst 
som välsignade kapandet av grenen, berättar Bali 
Nationals marknadschef Ika Suwandi. 

Banans 17:e hål är det mentalt svåraste; ett par 
3-hål där många undrar: ”var är fairway?” Svaret: 
det finns ingen. Från tee gäller det att slå ett precist 
slag över en stor damm för att få bollen att landa på 
green som utgörs av en liten ö. Och det är värt att 
fokusera lite extra.  Lyckas man med hole-in-one har 
man chans att vinna en flygresa till valfri europeisk 
destination.

Många dränker sina bollar på 18:e hålet – ett par 
4 dogleg runt en damm. Väl på green blir påfrest-
ningen av annat slag. Den är perfekt placerad för att 

Det är tyst och rofyllt, det enda som hörs är fågelkvitter 
och ljudet när klubban träffar bollen.

”

RESMÅLET BALI
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Soluppgång 
över Bali Natio-
nal Golf Clubs 
3:e hål, med de 
ständigt närva-
rande bergen i 
fjärran.

RES HIT
■ Flyg till 
Denpasar med 
Qatar, via Doha, 
från cirka 
6 000 kronor. 
Charter med 
Apollo från 
cirka 14 000 
kronor inkl. 13 
nätter med del i 
dubbelrum. 

NÄR
■ Varmt året 
runt. Torr-
säsong juni-
september, 
regnsäsong 
oktober-mars. 
Regnskurarna 
varar dock 
sällan längre  
än ett par 
timmar. 
Svalt uppe 
i höglands-
områdena.

man från klubbhusets veranda ska kunna sitta och 
kommentera puttarna medan man tar sin kvälls-
drink. 

Vid ett av borden träffar vi golfaren Cahaya Ok-
tora som nyligen startade Bali Ladies Golfer.

– Anledningen var enkel: jag kände mig ensam 
bland alla manliga golfare. Nu har jag fått med mig 
en mängd duktiga kvinnliga golfare, både proffs och 
amatörer, berättar hon.

Mycket har hänt sedan Ibnu Sutowo satte spaden 
i vulkanjorden för drygt 40 år sedan. Idag är Bali en 
idealisk golfdestination med sina fyra mästerskaps-
banor. Den vackra ön bjuder dessutom på många 
andra upplevelser: underbar mat, vackra tempel, 
stränder, dans och kultur. Samt inte minst ett om-
fattande utbud av massage och kroppsterapi, något 
som balineserna är experter på. Ett bättre sätt att av-
sluta en lång dag på golfbanan är svårt att tänka sig. 

BO
■ Handara Golf & Resort: 
Nyrenoverat hotell med utsikt 
över golfbana, trädgårdar, berg 
och kratersjö. Ligger uppe i bergen 
vid Bedugul, två timmar från Nusa 
Dua. handaragolfresort.com

■ Bali National Golf Club & 
Resort: Bra läge i turistorten  
Nusa Dua på sydkusten. Lyxiga 
villor med flera sovrum, butler  
och chaufför. Med golfbil tar 
man sig lätt till stranden. 
balinationalgolf.com

■ Bejiubud Resort: Traditionellt 
bungalowhotell som ligger 
inbäddat i en trädgård med utsikt 
över risterrasser och palmskog. 
Perfekt för den som vill utforska 
Balis kulturella centrum Ubud. 
bejiubudresort.com

AUSTRALIEN

MALAYSIA

THAILAND

INDONESIEN

Bali

Indonesien

RESMÅLET BALI
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