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Teksti Sami Sarpakunnas Kuvat Sami Sarpakunnas ja kentät

Itävalta

Mutkamäen alla
ITÄVALLASSA SUUNNISTETAAN TALVELLA ALPEILLE JA KESÄLLÄ
KYLPYLÄÄN. NAUTISKELIJALLE TARJOLLA ON TAVANOMAISESTA
POIKKEAVIA VAIHTOEHTOJA MYÖS GOLFIN SARALLA.
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09_Kuvateksti

yystä kyllä, ur
heilusta puhut
taessa Itävalta
yhdistetään
lähinnä alppi
hiihtoon ja
mäkihyppyyn.
Golfmaana se on melko
tuntematon. Ammatti
laiskentillä Bernd Wiesberger on muistuttanut
siitä, että maassa pela
taan huippugolfiakin.
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Bad Tatzmannsdorfissa
olosuhteet
harjoittelulle ovat
huippuluokkaa.

GOLF & COUNTRY CLUB
BAD TATZMANNSDORF,
PAR 73
▶▶ Kahdesti Itävallan parhaaksi
golfkohteeksi valittu Bad Tatzmannsdorf on hulppea golfkeskus.
Puistomaisen Championship-kentän väylät ovat suhteellisen leveitä
ja kentän lay out on monipuolinen.
Pinnanmuotoja on käytetty hyväksi
luontevasti. Väylät ovat melko
pitkiä ja viheriöt vesiesteiden sekä
bunkkereiden ympäröimiä. Kentän
par 3 -reiät ovat poikkeuksellisen
hankalia. Ympyränmuotoiseen,
massiiviseen rangeen sekä muihin
harjoitusalueisiin on satsattu
paljon.

Väkiluvultaan puolitoista kertaa Suomen ko
koisessa Itävallassa golfin harrastajia on noin
satatuhatta. Saksankielisessä Euroopassa laji on
leimallisesti edelleen ylempien sosiaaliluokkien
hupia. Harrastaminen keskittyy lomakausiin ja
oman kotikentän ohella erilaiset lomaresortit
ovat erittäin suosittuja.
Itävallassa on yli 150 golfkent
tää. Maan suurin golfkeskus on
45-reikäinen Reiters Golfschaukel
Stegersbach. Se sijaitsee Itävallan
kaakkoiskolkassa, Burgenlandin
maakunnassa.
Slovakiaan, Unkariin ja Sloveni
aan rajoittuva maakunta on Itävallan
pienimpiä. Lähinnä maanviljelystä
elävässä Burgenlandissa ei mainit
tavammin ole teollisuutta tai suuria
kaupunkeja. Sen sijaan maissi- ja
kurpitsapeltojen sekä viinitarhojen
lomasta löytyy vielä koskemattomia
niittyjä ja metsiä, joista monet on
suojeltu luonnonpuistoiksi.
Itävaltalaisilla on sanonta, jonka mukaan tal
vella suunnataan Alpeille ja kesällä kylpylään.
Burgenlandin ja maaseutuidylliä pursuavan
Stegersbachin vetovoima perustuu juuri kyl
pylöihin. Burgenlandista etsittiin 1980-luvun
alussa öljyä. Mustaa kultaa ei löytynyt, mutta
maaperästä alkoi pulputa lämmintä ja mineraa
lipitoista vettä. Löytö piristi matkailuelinkeinoa
merkittävästi, kun kylpylöitä rakennettiin niin
Unkariin ja Sloveniaan kuin Itävaltaankin. Bur
genlandissa niitä on useita. Huomattavin keskit

tymä on maakunnan eteläosassa, Stegersbachin
kylässä sijaitseva neljän kylpylähotellin keidas.
Golfarin näkökulmasta alue on kiinnostava,
koska kylpylöiden takapihalle on rakennettu
golfkokonaisuus, jonka kaksi täysmittaista kent
tää, Panorama ja Südburgerlander, 9-reikäinen
Fun&Play Course sekä viiden reiän
mittainen harjoituskenttä tarjoa
vat uusia pelikokemuksia useak
si päiväksi. Noin puolen tunnin
ajomatkan päässä on lisäksi pari
muutakin kenttää, joista varsinkin
Bad Tatzmannsdorfissa sijaitseva
tasokas Reiters GC on vierailemisen
arvoinen.

Vehreä
luonto on
etenkin
aamuusvan vielä
viipyillessä
kukkuloilla
viiltävän
kaunista.
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MÄKIÄ JA KALLISTUKSIA

Vaikka Burgenlandissa ei alppi
maisemista nautita, ovat kentät
poikkeuksetta melko mäkisiä, Itä
vallassa kun ollaan. Useat väylät
kallistuvat ylös, alas ja sivuille.
Kentät eivät välttämättä haasta
pelaajia pituudellaan, mutta väylät ovat usein
kapeita. Myös korkeuserot pakottavat miet
timään mailavalintoja hartaasti. Pitkälyön
tisten pommittajien unelmia kentät eivät ole
– paremminkin ne muistuttavat siitä, että golf
on tarkkuuslaji.
Mäkisyydestä johtuen golfauton käyttö
Stegersbachin kentillä on enemmän kuin suo
siteltavaa. Varsinkin Panorama-kentällä myös
siirtymät ovat paikoitellen hämmentävän pitkiä.
Kätevimmin auton voi vuokrata omasta hotellis

GOLFSCHAUKEL
PANORAMAKURS,
PAR 70
▶▶ Panoramakurs on eriskummallinen kenttä. Kapeilla, metsien ja
jyrkänteiden reunustamilla väylillä
lisämetrien havittelu riskillä ei
hyödytä, vaan pallo kannattaa pitää
visusti väylällä. Pienet viheriöt ja
useat sokkolyönnit tuovat oman
haasteensa. Kentän toimivin osuus
on sen takaysi, jolla on useita
hienoja golfväyliä. Etulenkki muistuttaa golfkentän sijaan monessa
kohtaa vuoristorataa. Persoonallisesta lay outista kannattaa ottaa ilo
irti kokemuksena ja unohtaa tulos
suosiolla.

GOLFSCHAUKEL
SÜDBURGENLANDKURS,
PAR 69
▶▶ Stegersbachin kentistä alavampi
ja puistomaisempi, sekä lay outiltaan perinteisempi Südburgenlandkurs on miellyttävä lomakenttä. Sen
erikoisuus on peräti kuusi par 3
-reikää. Kentän reikien vaikeustaso
vaihtelee huomattavasti: välillä on
mahdollisuus hengähtää ja kerätä
voimia, kun taas paikoitellen tarvitaan sekä todella pitkiä että suoria
lyöntejä. Single-pelaajalle kenttä
on varsin vaikea. Virheet maksavat
herkästi liikaa, mutta pitkillä väylillä
paria joutuu välillä hakemaan uhkarohkeastikin. Jos väylillä on varaa
välilyöntiin, muuttuu kentän luonne
selkeästi helpommaksi.

ta. Puolijuoksulla läpivietyihin pikakierroksiin
paikka ei sovellu, mutta lupsakalla golflomalla
se tuskin lienee tarkoituskaan. Kun aikataulun
suunnittelee väljäksi, aikaa jää myös maisemista
nauttimiseen. Vehreä luonto on etenkin aamuusvan vielä viipyillessä kukkuloilla viiltävän
kaunista.
Golf ei ole Stegersbachissa kaikki kaikessa.
Keskiössä on rentoutuminen, kylpylät, erilaiset
hieronnat ja hoidot sekä hyvä ruoka – unoh
tamatta paikallisia viinejä. Sürburgenlandin
erikoisuus on omaleimaisen mansikkainen
Uhuder-viini. Sitä saa punaisena, valkoisena
ja kuohuvana versiona. Ruokalistalla on paljon
sieniruokia, lihaa, kalaa ja riistaa – sesongin mu
kaan. Lähi- ja luomuruoan ystäville Stegersbach
on unelmakohde.
Stegersbach sijaitsee noin 150 kilometrin pääs
sä Wienistä. Graziin matkaa on 75 kilometriä.
Hotellit järjestävät viikkolomalaisille kuljetuk
sen lentokentältä, eikä taksikaan maksa maltai
ta. Lentoliikenne Wieniin on vilkasta ja lentojen
hinnat siksi varsin edullisia. Stegersbachissa on
neljä hotellia, joissa kaikissa on oma kylpylä.
Lisäksi käytössä on myös hotellien yhteinen
kylpyläkeskus. Se on erityisesti lapsiperheiden
mieleen, mutta palautuminen pelikierroksesta
hoituu todennäköisesti rauhallisemmin oman
hotellin altailla. Hotellit ovat profiloituneet voi
makkaasti ja siksi oman majapaikan valintaan
kannattaa käyttää hieman aikaa. Hotellit varaa
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Noin 104 000 harrastajaa
Naisia noin 40 000
Senioreita noin 51 000
Junioreita (alle 21-vuotiaita)
noin 9500
Itävallassa on pelattu
European Tourin kilpailu
yhtäjaksoisesti vuodesta 2006
alkaen ja Callenge Tourin kilpailu yhtäjaksoisesti vuodesta
2001 alkaen
Maan vanhin golfkenttä,
vuonna 1926 avattu GC
Semmering sijaitsee Stegersbachista noin sata kilometriä
pohjoiseen
Itävallan uusin kenttä on
Wienin kupeessa sijaitseva
Bockfliess, joka avattiin heinäkuussa 2013
Itävallassa on 52 9-reikäistä
ja 84 18-reikäistä golfkenttää.
Kahdessakymmenessä reikiä
on 27 tai enemmän.
Ylivoimaisesti menestynein
itävaltalaisgolfari on European
Tourilla pelaava Bernd Wiesberger. 28-vuotias Wiesberger
on kotoisin Wienistä, mutta
asuu Burgenlandin Oberwartissa ja edustaa Reiter Golf &
Country Clubia. Wiesberger on
voittanut ET:llä kaksi kilpailua.
Lisäksi hän on ollut kahdesti
paras Challenge Tourilla ja
kerran Asian Tourilla.

vat lähtöajat ja auttavat kaikessa pelaamiseen
liittyvässä. Range ja harjoitusalueet sijaitsevat
hotellien välittömässä läheisyydessä.
Stegersbach on toistaiseksi omatoimikohde,
sillä matkanjärjestäjien listoilta sinne ei juuri
löydy valmiita paketteja. Sähköpostiliikentees
sä ja paikan päällä kaiken palvelun saa sujuval
la englannilla, mutta internetissä saksan kielen
osaaminen on suuri etu ellei välttämättömyys.
Jos suosituimmat golfkohteet on jo tullut ko
luttua läpi, tarjoaa Itävalta virkistävän erilaisen
golfkokemuksen. Stegersbachissa lomalainen on
niin kaukana maailman murheista, että keskit
tyminen olennaiseen, golfiin ja rentoutumiseen,
käy kuin itsestään.

Stegerbachissa
riittää
toinen
toistaan
komeampia
kylpylöitä ja
uimaaltaita.

Sis. majoitus/2hh, aamiainen ja green fee Linna Golfin kentälle.
www.vanajanlinna.fi

Hotel & Restaurant I Golf & Country Club
-K aikki kohdallaan -

vanajanlinna@vanajanlinna.fi I Tel. 0600 550 120 (0,8 €/min+pvm/mpm)
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