
Polen – Som balsam för golfsjälen

I vårt andra och avslutande besök i Polen har vi kommit till området runt
den gamla handelsstaden Gdansk. Vi har besökt Sierra Golf Club och
Gdansk Golf & Country Club. Två anläggningar som, om de legat i
Sverige, hade tillhört våra absolut bästa.

Ca 30 mil österut från Amber Baltic och Binowo som Golfbladet besökte i
förra numret kommer vi till tre städer som ligger som ett pärlband vid
Östersjökusten. Gdansk, Gdynia och den idylliska kurorten Sopot. Från
detta trestadsområde har man mindre än 20 minuter till dessa två smått
fantastiska golfbanor.

Gdansk Golf & Country Club ligger ca 3
mil söder om dessa städer vid den lilla
byn Postolowo och därför kallas den
allmänt för just Postolowo Golf Club. 
Golfbaneprojektet startade redan
1989 när svensken Matti Idman
tillsammans med några polska vänner
tyckte att den ekonomiska situationen
i Polen blev alltmer gynnsamt och
möjligheter öppnades för att bygga en
golfbana i området nära Gdansk. I
Sverige byggdes det banor på bred
front men i Polen fanns det vid denna
period ingen golfbana alls. Sagt och gjort, efter att ha letat mark en tid fann
man till slut ett vackert område vid Postolowo och genast satte man igång
byggandet av banan. Engelsmannen Jeremy Turner anlitades som arkitekt
och området han fick arbeta med passade perfekt för en golfbana. Hela
området ligger nämligen på sandmark. Tyvärr kom lågkonjunkturen i vägen i
början av 90-talet och byggandet fick läggas på is när bankerna sa stopp.
1995 kom exil-polacken William Siwek in i bilden. Han var uppväxt i
trestadsområdet och efter att ha tittat närmare på projektet och golfbanan
slog han till och blev majoritetsägare i bolaget som ägde projektet. Sedan
gick det fort och två år senare, 1997 stod banan klar.

När jag svänger in i klubbhusområdet
20 minuter efter det att jag lämnade
hotellet i badorten Sopot slås jag
direkt av hur välskött allting är.
Postolowos klubbhus är mycket
elegant och jag tas emot av William
Siwek som idag är klubbens president
och vi sätter oss på verandan med
utsikt över banan.
William berättar om den nya satsning
på golf som är på gång i Polen. ”Vi fick
en ny ordförande i Polska
Golfförbundet förra året som dragit in
nya sponsorer för framtiden” berättar han.
Denna nya ordförande vill även göra golfen tillgängligt för unga polacker
som vill prova på sporten. Genom samarbeten med TV och tidningar skall
man även se till att uppmärksamma sporten i landet.

Amber Baltic, First Warsaw och Postolowo var de tre första golfklubbarna i
Polen. Idag finns det nio 18-hålsbanor och ett antal nya byggs runtom i
landet. William hävdar bestämt att Postolowo är den bästa och när jag
tittar ut över banan från terrassen där vi sitter kan jag hålla med om att det
ser mycket bra ut därifrån vi sitter.
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Banan börjar lite lugnt och diskret med några relativt lätta hål som avklaras
utan problem. Greenerna är av Bentgräs och håller mycket bra kvalitet.
Vintern har även i Polen varit lång och kall och trots att greenerna faktiskt
är helt perfekta så har man valt att inte klippa ner dem så hårt. 4,5 mm
klipphöjd gäller vilket passar min vårputtning perfekt.

På det fjärde hålet börjar banan att visa sina huggtänder. Ett par-5 hål
med vatten längs hela vänstersidan. Från backtee är det över 200 meter
carry för att komma till torra land på andra sidan. Från herr- resp damtee
gäller det att hålla höger. Banan är överlag smart designad då
svårigheterna mest ligger för den långtslående singelhandicaparen. Flera
gånger under vårt varv pekar William på olika jordhögar som ligger långt
bakom herrtee. Det är nya backtees som ska byggas under året och som
kommer att göra banan över 7000 meter lång för dem som vill.
”Vi har haft representanter från Europatouren här som tyckte att vår bana
var fantastiskt fin men de ville göra den ännu svårare för proffsen”, säger
William. ”Vi siktar på att arrangera antingen en Challengetourtävling eller
Seniortourtävling de närmaste åren, därför förlänger vi banan i år.”
2002 var Postolowo värd för Europamästerskapet för pojkar och fick då
mycket beröm för sin bana av deltagarna.

Vårt varv fortsätter i trivsamt tempo. Det är så gott som tomt på banan
trots att det är en helg i maj och vädret är strålande. Vi ser några svenskar
några hål bort men i övrigt är vi nästan helt ensamma på banan. Tänk att få
ha en sådan här kanonbana nästan helt för sig själv!
Avlutningen på Postolowo är magnifik. Vatten är på olika sätt i spel på alla
de sista sex hålen men återigen är det från backtee som dessa
vattenhinder ligger mest i vägen. Det sextonde är ett fantastiskt vackert
korthål som mäter 207 meter från backtee där säkert 205 av dem är över
vatten. Från herr- och damtee går det att spela runt detta vatten men hålet
är inte mycket lättare för det. Det 17: e är ett relativt kort men ack så
klurigt par 4: a och det avslutande hålet är som sig bör ett bra par-5 med
vatten innan där man frestas att nå green på två slag. Vill man inte spela
denna relativt tuffa bana så finns det andra alternativ. Här finns nämligen
en korthålsbana för nybörjaren och till och med en ”babybana” där de
yngsta kan få möjligheter att slå sina första slag på en golfbana. Smart och
trevligt!

Tillbaks till det trevliga hotellet ”Rezydent” i den lika
trevliga staden Sopot. Sopot kan liknas med Polens
Båstad eller Tylösand dit polackerna åker på
sommaren för att bada och roa sig. Staden är full av
restauranger och barer och stränderna är vita och
inbjudande. En badkruka som jag får man dock inte
ner i Östersjön så lätt utan istället går jag ut på
den drygt 500 meter långa piren som sticker ut i
havet och ser ut över den vackra staden.
Från piren promenerar jag sedan upp på Monte
Cassino, som är ett promenadstråk fullt av caféer,
gallerier och affärer.

Frågar du en polack om hur långt det är från Sopot
till Sierra Golf Club kommer han att säga att det är ca 10-15 minuters bilväg
västerut. Här kör man dock som om vore fri fart på motorvägarna (det är
förvisso 130km/h som gäller) så därför ska du nog räkna med minst 20
minuter innan du kommer fram till den oerhört pampiga infarten till Sierra
Golf Club. 
Efter att ha hälsat på vakten och åkt igenom den fantastiska allén dyker
klubbhuset upp och det känns som att jag plötsligt är på en lyxanläggning i
Florida. 
Klubben har en mycket hög ambitionsnivå vilket märks tydligt. Även Sierra
vill arrangera stora tävlingar i framtiden och banans initiativtagare och
ägare Tadeusz Siek vill sätta Gdansk på den Europeiska golfkartan.
Affärsmannen Siek har investerat hårt i denna anläggning och har
inspirerats både av USA och Storbritannien. Klubbdirektören heter Hubert
Kowalski och i år har klubben haft en svensk pro, vilket varit passande då
relativt många besökare på Sierra är svenskar.
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Klubbhuset är otroligt vackert och
bjuder på ett antal överraskningar.
Bland annat finns två golfsimulatorer
på undervåningen där man spela 18
virtuella hål på kända banor om vädret
inte skulle vara det bästa.
Banan är ung, den invigdes 2002
vilket märks. Många träd som satts
längs hålen har inte hunnit växa upp
och ge hålen dess karaktär men att
banan har enorm potential råder det
inga tvivel om. Den är betydligt
öppnare än Postolowo och har en
nästan brittisk prägel över sig. Vilket är ganska naturligt då banarkitekten
heter Cameron Sinclair, en skotte som designat en mängd banor i
Storbritannien. Vatten finns på många hål tack vare de många små dammar
som man har tagit vara på, fräschat och rensat upp och byggt banan runt.
Fairwaybunkrarna är smart och därmed elakt placerade och många gånger
måste man tänka sig för rejält innan man slår ut. Hålens kvalitet växer ju
längre man spelar och således är avslutningen suverän. Det sjuttonde är
ett relativt lätt par-5 där det dock gäller att undvika bäcken som följer med
fairway på höger sida. Som vanligt när det gäller par-5 frestas de
långtslående att nå greenen på två slag. Det kan gå, men greenen vaktas
av tre djupa bunkrar.
Från det 18: e utslaget har man fin utsikt över hela hålet och klubbhuset i
bakgrunden. Det är en ganska kort par-4 med en bäck som korsar fairway.
Man gör klokt i att lägga sig kort denna bäck inför andraslaget men som vi
alla vet är vi golfare sällan kloka.

Det är sannerligen en fröjd för ögat och golfsjälen att komma till Polen och
upptäckta dessa fantastiska anläggningar. Tänk dig Barsebäck, Tylösand
eller Ullna nästan helt folktomma och som bara väntar på ditt besök. Så ser
det ut på andra sidan Östersjön!

Postolowo Golf Club
Greenfee:
Vardagar/Helg
Vuxna: 500/630
Junior: 270/400
Greenfee gäller hela dagen.
Tidsbokning : Tfn: +48 58 683 71 00
E-post: postgolf@golf.com.pl
Hemsida: www.golf.com.pl
Handicapkrav: Grönt kort
Banarkitekt: Jeremy Turner
Träning: Postolowo har en stor range där 50 bollar kostar
ca: 35 kr. En mycket bra korthålsbana och en bana för barn finns också.

Faciliteter:
Driving range
Putting green
Övningsbana
Golfshop
Restaurang & bar
Konferensrum
Omklädningsrum med dusch

Uthyrning av golfklubbor, vagnar och golfbilar finns.

Avstånd:
Ystad 300 km, Warsawa 300 km, Gdansk 26 km

Sierra Golf Club
Greenfee
Vardag/Helg
Vuxna: 330/560
Junior: 170/280
Tidsbokning: Tfn: +48 58 778 49 00
E-post: info@sierragolf.pl
Hemsida: www.sierragolf.pl



Banarkitekt: Cameron Sinclair
Träning: Sierra har en stor drivingrange med tak till varje matta. 
Det finns även möjligheter till att spela in sin sving på video på rangen.

Faciliteter:
Driving range
Putting green
Golfshop
Golfsimulator
Restaurang & bar
Konferensrum
Omklädningsrum med dusch

Uthyrning av golfklubbor, vagnar och golfbilar finns.

Avstånd: Gdansk 25 km.

 


