Golfbanor på Bryngfjordens golfsimulator 2021/22
Nedan är en kortfattad beskrivning av de golfbanor som finns tillgängliga att spela. Namn, var de är
belägna (delstat i USA eller land), par (normalt 72 om inget annat skrivs), typ av bana med ev
svårigheter, inom parantes ungefärlig längd i meter från Champ resp amatörtee. (Det går att ställa in
spel utifrån 5 olika nivåer (champion, proffs,amatör, junior och dam) där det är hålens längd som
skiljer sig åt.)

Golfbanor Bryngans simulator
• Atunyote GC, New York, parkbana med en del små vattenhinder, (6700 / 6000)
•

Avaria Four Season, San Diego California, vacker böljande parkbana med vilda blommor,
vatten och bunkrar, (6400 / 5800)

•

Bandon Dunes, Oregon, högt rankad linksbana utmed havet, lite kuperad, (6575 m / 5665)

•

Banff Springs, Alberta Kanada, par 71, vackra vyer på denna skogs/parkbana med några
långa par 3 hål (6050 m / 5845)

•

Barton Creek- Fazio Foothill, Austin Texas, parkbana (6400 / 5300)

•

Bay Hill C & L, Orlando Florida, parkbana med mycket dammar/vatten (6600 / 5685)

•

Belfry, England, par 71, välkänd Ryder Cup o mästerskapsbana, lång parkbana, (6400 / 6040)

•

Bethpage Black, New York, par 70, lång parkbana med många bunkrar (6890 / 6630)

•

Bighorn Canyon C, California, vackra vyer i öken med omgivande berg, (6300 / 5700)

•

Bondiful Ridge, Salt Lake City, par 71 relativ kort bana, kuperad (5900 / 5415)

•

Cabo del Sol - Ocean Course, Mexico, par 71, fin bana vid kusten med palmer, sand och hav,
(6500 –/5750)

•

Castle Pines GC, Denver Colorado, kuperad skogs/parkbana, kräver strategi, (6900 –/5490)

•

Chateau Wistler, Alberta – Kanada, smal skogsbana med nivåskillnader, viktigt placera
utslagen rätt (6070 / 5200)

•

Club at Hukulia, Hawai, parkbana med många o stora bunkrar o en del vatten (6600 / 6000)

•

Club Le Golf Le Socier, Ottawa Kanada, par 71, mer som park- än skogsbana med korta hål,
(5875 / 4950)

•

Cog Hill - Dubsdread, Chicago, parkbana som kräver en del av spelarna, rätt långa hål, (6900
/5835)

•

Covered Bridge GC, Memphis, parkbana med vatten i spel på några hål, (6300 / 5800)

•

Dorado Beach - East C, Puerto Rico, havsnära bana m palmer o vattenhinder, (6300 / 5875)

•

Emerald Dunes, Florida, parkbana vars fairways omges av mycket vatten och många, stora
bunkrar (XX / XX)

•

Entrada at Snow Canyon, Great Canyon, lite kuperad ökenbana med buskar o låg växtlighet,
lava utanför fairway på de sista 4 hålen (6620 / 5700)

•

Firestone CC - South C, Ohio, par 70, parkbana med raka hål i trädkorridorer, ett rätt långt
par 5 hål (6500 –/5800)

•

Frankfurter GC, Tyskland, en av Tysklands äldsta banor, par 71, parkbana med många träd
som omger fairways (6170 / 5450)

•

Gleneagles - the Cendenary C, Skottland, mästerskapsbana, parkbana med förhöjda greener
o många bunkrar som fångar upp oprecisa slag ( xx / xx)

•

Golf Resort Kuneticka Hora, Tjeckien, parkbana, (6000 / 5400)

•

Greywolf, Panorama Kanada, väldigt kuperad bana med härliga berg mm (6535 / 5670)

•

Hapuna GC, Hawai, lite kuperad bana med få, men stora bunkrar (6200 / 5600)

•

Harbour Town, östkusten i S Carolina, par 71, sea-side bana med vattenhinder, högt rankad
bana i USA, (6200 / 5500)

•

Holtsmark GK, Asker Norge, par 72 med 5 st par 3-hål o 5 par 5-hål, rankad som Norges
bästa, skogsbana (6300 / 5800)

•

Innisbrook - Copperhead, Florida, par 71, skogsbana med en del vatten i spel, (6400 / 5600)

•

Junior Challance Course, par xx, korta hål (xx – xx)

•

Kapalua Bay, Hawai, vacker mästerskapsbana, sea-side där 17:e spelas över del av Stilla
Havet, (6000 / 5450)

•

Kapalua Village, Hawai, par 70, mer öppen o kortare bana än Bay, (5750 / 5200)

•

Kauri Cliff, New South Wales Australien, väldigt kuperad bana, men inget direkt vatten i
spel, out till vänster på 17:e, (6500 / 5350)

•

Kiawah Island - Ocean C, South Carolina, platt, havsnära bana med fairways omgivna av sand
och mycket vatten, vilket kan ge problem för de med kraftiga högerkrokar, 17:e tufft par 3
hål med vatten hela vägen till green (6700 / 5925)

•

King and Bear, Florida, vatten, vatten och mer vatten finns på denna bana, (6500 / 5400)

•

Kuala Lampur West C, Malaysia, kuperad parkbana, högt rankad mästerskapsbana med lite
upphöjda greener (6500 / 5400)

•

Lakeside GC, Salt Lake City, par 71, relativt kort parkbana, (5530 / 5080)

•

Latrobe CC - Falls, Pennsylvania, Arnold Palmers uppvuxen här, böljande skogsbana, ( xx / xx)

•

Le Grand Georg, Sydafrika, par 70, kuperad parkbana, 8:e hålet (par 5) starkt nedåt o kan ge
lång rull o möjlig att nå på två slag, (6000 / 5215)

•

Loch Lomond, Skottland, vacker parkbana där Scottish Open spelats flera gånger, sjönära,
(6425 / 5670)

•

Long Drive Range

•

Losby GK, Norge, mer av parkbana än skogs-, en del vatten i spel (6400 / 5400)

•

Mauna Kea Resort, Hawai, rel kort o kuperad bana som ej har mycket vatten i spel förutom
korthålet (3), (6550 / 5785)

•

Mauna Lani – South C, Hawai, parkbana med mycket lavasten utanför fairway, på några par
3-hål är det vatten i spel, (6345 / 5430)

•

New South Wales, Australien, parkbana med pottbunkrar o havsutsikt, men vatten ej i spel,
(6200 / 5950)

•

Oakmont Country C, Pennsylvania, mästerskapsbana med över 200 bunkrar, bland de bästa i
USA (6500 / 5600)

•

Oslo GK, Norge, parkbana med lite vatten på de sista 6 hålen, (6325 / 5820)

•

Owl Creek GC, Kentucky, parkbana, eg 9 hål med olika tees, (6325 / 5645)

•

Pacific Dunes, New South Wales Australien, 1:a 9 skogsbana, 2:a 9 parkbana med en del
vatten, (6400 / 5770)

•

Pacific RIM C - C, fantasibana som skapats utifrån berömda hål

•

Panther Lake, Florida, par 71, parkbana som kräver precision, vatten o höga ruffar (6670 /
5760)

•

Par 3 Mountain Course – par 58, påhittad bana, mestadels par 3 hål, vissa rätt långa (3570 /
3445)

•

Par 3 Ocean Course, par 54, påhittad bana m korta par 3-hål med en del vatten (1970 m
endast en tee!)

•

Paradise Palm Resort, Queensland, Australien, parkbana med få dammar (xx m)

•

Pebble Beach, California, berömd o högt rankad mästerskapsbana med hål längs Stilla
Oceanen, (6160 / 5800)

•

Pelican Hill GC, California, par 70, buskage, smala raviner o bunkrar finns på denna vackra
bana (6250 / )

•

PGA National Champion C, Palm Beach Florida, tuff bana med mycket vatten i spel, (6445 /
5830)

•

Phoenix CC, Japan, parkbana kantat av glest med träd, vissa i spellinjen på fairway, (6370 /
6630)

•

Pine Canyon GC, Arizona, naturskön skogs-/parkbana med breda fairways, bergen bildar en
vacker fond, (6550 / )

•

Pinehurst nr 2, N Carolina, par 70, välkänd bana, rel lång o smala hål omgivna av träd, (6385
/ 6385)

•

Pinehurst nr 8, N Carolina, skogs-/parkbana (6400 / 5700)

•

Prairie Dunes CC, Kansas, parkbana med linkskaraktär, ondulerade greener och böljande
kullar, hög ruff så håll bollen på fairway, (6100 / 5550)

•

Princeville, Hawai, bred och vacker bana utmed havet där vissa hål slås över raviner, (6500 /
5520)

•

R Trent Jones - Cambrian, Alabama

•

R Trent Jones - Judge, Alabama

•

R Trent Jones - Links, Alabama

•

Raven GC, Phoenix Arizona, vacker parkbana med många stora bunkrar och svagt upphöjda
greener, South Mountain i bakgrunden, (6300 / 5650)

•

Royal Melbourne GC, Australien, rel lång bana med upphöjda greener, (6345 / 6345)

•

RTJ Silver Lakes – Backbreaker, Alabama, eg 3 st 9 hålsslingor som kombineras ihop, par 72

•

RTJ Silver Lakes – Heartbreaker, ej så långa hål m greener ligger ofta högt (6800 / 5450)

•

RTJ Silver Lakes – Mindbreaker – se ovan

•

Sanctuary, Colorado, kuperad bana i underbar miljö, en av de mest exklusiva klubbar som
finns (6400 / 5800)

•

Scottsdale North, par 71, fantasibana i park/ öken-miljö en del träd/ kaktusar (6400 / 5600)

•

Sea Island GC, Georgia, sägs vara linksbana men känns mer som en parkbana (6200 / 5400)

•

Skeleton Coast, lång fantasibana som ställer krav på spelarna ( xx m)

•

Skill Shot Challange, xx

•

Spyglass, Pebble Beach California, seaside-bana m sand, bunkrar o gles tallskog, (6275 /
5530)

•

St Andrews Link – Jubilee, linksbana med små pottbunkrar (ej så många), out till vänster på
10:an, (6100 / 5800)

•

St Andrews Link - New Course, par 71, linksbana som de andra, (6000 / 5725)

•

St Andrews Link - Old Course, klassisk o legendarisk linksbana med många dubbelgreener,
out till höger på många av de sista hålen, (6050 / 5450)

•

Stone Canyon C, Arizona, kuperad ökenbana m mycket sten utanför fairway, hål 10 fin par5:a – dogleg med damm (6600 / 5800)

•

Superstition Mountain, Arizona, ökenbana med buskar och mindre träd utanför fairways,
(6580 / 5700)

•

Taghazout, Agadir Marocko, par 73, rätt lång och öppen bana, (6800 / 6100)

•

Thanksgiving Point, Utah, öppen parkbana där de flesta hålen ligger längs ett slingrande
vattendrag vilket kan ställa till problem för snedslag, (6950 / 6100)

•

The Gallery North GC, Arizona, vacker kuperad ökenbana m många o djupa bunkrar (6800 /
5585)

•

The GC of Houston, Texas, parkbana med dammar, (6700 / 5730)

•

The Links at Spanish Bay, Pebble Beach California, bana utmed kusten, ej så långa hål (6235
/ 5525)

•

Three Canyons, par xx, fantaisbana (xx / xx)

•

Torrey Pines - South C, San Diego California, mästerskapsbana längs kustlinjen, tuff bana
som kräver precisa slag in mot upphöjda greener som vaktas av många, stora bunkrar, rätt
långa hål, (6400 / 6150)

•

Tribute at the Otsego Club, Michigan, rätt vacker och öppen bana med stora höjdskillnader
och en del träd som dock inte ställer till problem, (6715 / 5765)

•

Troon North - Monumental C, kuperad ökenbana, rätt öppen, rel korta par 5 hål från herrtee
(6400 / 5460)

•

Valderama GC, Spanien, par 71, mästerskapsbana, högst rankad i Europa, (6300 / xx)

•

Wade Hampton GC, North Carolina, bland USAs 100 bästa, naturskön skogsbana, (6600 /
5880)

•

Westfields GC, Washington DC, par 71, skogsbana (6330 / 5520)

•

Yellowstone GC, Montana, skogsbana med fantastiska vyer, (6550 / 5700)

