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kenya har deT MesTe, på godt og

vondt. Men mest på godt! den rustrøde jorden,

som afrikanere sier er farget rød av blodet som

er ofret i århundrers kamp for frihet, den

typiske topografien med de flate balanitetrærne,

de røde flammetrærne, de høyreiste og hellige

baobab trærne, den fargerike og stolte

masaikulturen, det ekstremt mangfoldige

dyrelivet og den vakre kysten med de praktfulle

strendene langs det indiske hav. når

kenyanerne ønsker deg karibu, så gjør de det

med hele hjertet, og du føler deg virkelig vel-

kommen.

TriveliG velkoMsT

vi flyr inn til nairobi en onsdag i februar.

kenya ligger to timer foran norge i tid, og vi

lengter etter sengen på Windsor Golf &

Country Club, 30 minutter fra flyplassen på

natten, og helt sikkert det firedobbelte i den

sinnsyke og kaotiske trafikken på dagtid. Men

vi er på Windsor Golf hotel & Country Club

på no time, rusler inn i en stor og høyloftet

resepsjon i typisk afrikanske jordfarger, og blir

tatt imot med de brede afrikanske hvite

smilene. det er mørkt når vi legger oss, men

når vi våkner og slår gardinene til side ligger

den der foran oss, denne smellvakre golfbanen

i morgendisen hvor den gryende solen glitrer i

det fuktige gresset mens fuglene kappes om å

synge vakrest og høyest.

Windsor GolF & CounTry

Club – den besTe

Golfbanen på Windsor Golf hotel & Country

Club regnes av mange som den beste av de 43

golfbanene i kenya. den er da også en anbefalt

bane av den europeiske pGa. en av grunnene

er at den er en naturlig golfbane. her er det

ikke gjort særlig annet enn å hogge skog.

ingenting er flyttet på, ikke jordmasser og ikke

sprengt ell. banen er bokstavelig talt skåret inn

i skogen - bortsett fra området foran hotellet og

klubbhuset hvor det ligger en nydelig ryddet

slette med et vakkert formet lite vann og gree-

nene til det niende og attende hullet som to

grønne smaragder mot det blå vannet. over

sletten svever store majestetiske ørner som

kjeppjages av hissige vadefugler som beskytter

sine små unger i vannkanten, og her ute gresser

egyptiske gjess og apekatter boltrer seg i

morgenstrålene. 

Min Caddy kennedy

vår trivelige kelner edward, svart som ibenholt,

rynkete som en gammel trerot, med glitrende

øyne og sitt hvite smil, vet ikke hva godt han

kan gjøre for oss til frokost. og her ute, bare få

meter fra frokostterrassen, ligger banens første

teeboks. her nyter jeg den gode afrikanske

kaffen og frokosten edward serverer meg i
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afrika – det aller vakreste kontinentet. Med sine farger, sine varme mennesker, sine stolte

stammekulturer og tradisjoner, sin storslåtte natur, sitt mangfold og sitt store hjerte – rotete, rått 

og levende. slik er afrika, og slik er kenya – som et tverrsnitt av det hele. 

nå også med 43 golfbaner – rotete, men vakre de også!

TeksT: Terje MyklebosT  |  FoTo: Windsor GolF & CounTry Club, baseCaMp explorer,

kinondo kWeTu, ellen & Terje MyklebosT

Når kenyanerne ønsker deg karibu, så gjør de det med 
hele hjertet, og du føler deg virkelig velkommen.
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morgensolen mens jeg studerer spilleres første

drive og venter på min egen teeoff. jeg har fått

tildelt kennedy. han skal være min caddy og

følgesvenn gjennom runden, og jeg setter straks

tonen ved å utrope ham til president for

flighten. Med det navnet bør han være en god

og demokratisk president. han ler og trives

med tittelen, og vi er igang. dette første hullet

er et glimrende åpningshull med en raus og

bred fairway som ender i et idyllisk lite vann

250 meter lenger fremme. legger du deg fram

mot kanten så har du fritt leide over vannet og

til greenen 130 meter mot høyre. Men unngå

treet i vannkanten på høyre side. det treffer jeg

og må ta en dropp. kennedy gjør sitt beste for

å finne ballen i sivet, men må gi opp. Men han

kompenserer for den ved å finne en annen

senere! det er viktig for ham med «no balls

lost!», da blir tipsen gjerne høyere! og han

finner alt som er, og mer til, som er godt gjort.

For jeg er like mye i skogen som på fairway.

skogen ligger tett langs fairway på de fleste av

hullene, og det er ikke småskog vi snakker om!

hull to er et herlig par fire over et idyllisk vann

med blå blomster i sivet. du bør ha et voksent

utslag for å nå fram i doglegen. derfra er det

nærmest fritt fall til en green 180 meter lenger

fram og ned. en morsom åpning på en flott

Kenya
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Du leter helst ikke etter
baller nede i krattet, for
her er det slanger. Lost
ball! – med mindre caddy
Kennedy er for stolt til 
å la den gå!



golfbane. Windsor golfbane er ikke veldig

kupert, men hull fire er et tøft par tre hull med

kraftig stigning til en green på en hylle 175

meter lenger fram og opp. derfra bærer det

utfor igjen på et par fem hull, og slik fortsetter

det med lett fall og stigning langs fairwayer som

skjærer gjennom den kraftige skogen. helt til

vi slår ut på det niende hullet – et nydelig par

fire hull ut på sletten og svakt oppover mot

hotellet og klubbhuset. legg deg mot venstre,

det er vann på høyre side av greenen! 

kaFFe oG arTiG GolF

«president» kennedy og jeg spiser en kjøttpai

og drikker en øl hos Caroline i den provisoriske

kaféen ved hull ti mens vi beundrer det

praktfulle hotellet bak sletten og før jeg slår inn

i vinden langs hekken som markerer ytter-

grensen av banen. bak hekken ligger en frodig

kaffeplantasje som er eid av hotellet, hvor

hotellet får all kaffen sin fra, og hvor gjestene

kan få en guidet tur om de vil. hull elleve er

banens vanskeligste, et  420 meter langt par fire.

vi fortsetter langs kaffeplantasjen til vi er ved

hull tretten, banens ytterste punkt. dette er et

morsomt par tre på 140 meter inn i vinden og

med kraftig fall til et lite smykke av en green.

på hull 14 fortsetter vi nedover. nå med utslag

fra en teeboks høyt oppe i en skråning med

landingsområde på en smal fairway med en elv

og kratt nedenfor på høyre side. du leter helst

ikke etter baller nede i krattet, for her er det

slanger. lost ball! – med mindre kennedy er for

stolt til å la den gå! driver du langt nok, og

ligger på fairway, så kan du slå tigerline fra en

høyde over elven til greenen nedenfor på den

andre siden. driver du for kort, så bør du spille

langs fairway rundt et stort tre med et tredje

slag ned mot greenen og satse på én putt for

par. et strålende golfhull på et herlig område av

banen. Fra hull femten starter vi stigningen mot

avslutningshullet, som er et flott, men tøft par

fire hull. smalt utslag ut av skogen og over en

bred bekk. derfra oppover en fairway full av

hvilende ørner og gressende egyptisk gjess til en

green som ligger på en halvvøy i vannet foran

klubbhuset og hotellets terrasse. en meget

vakker avslutning på en flott bane og med

trivelig selskap i «president» kennedy!

evas Gode hender

det vil si, avslutningen tar jeg på terrassen med

en Tusker beer. Tusker betyr støttannen til en

elefant og minner meg på min planlagte safari

et par dager senere. Men nå nyter jeg min øl i

solskinnet, som ikke er altfor drepende her i

1600 meters høyde. og en halv time senere

nyter jeg en fantastisk god massasje hos eva i

hennes lille velværesenter over proshopen. det

er kjølig og godt i behandlingsrommet, og eva

har gjort det stemningsfullt med stearinlys og

dempet musikk. her er det enkelt og rett fram,

kun litt duftende olje av oliven blandet med

eucalyptus og lavendel, og evas gode hender.

hun er ravnsvart med afrikanske fletter, vakker

og sterk, og begynner med ryggen min - myker

opp med lange drag. så går hun dypere,

arbeider mykt og sterkt om hverandre, følsomt

og med innlevelse. hun vet hvor hun kan legge

trykk og hvor hun skal gå varsomt fram.

hender og føtter får en god omgang, som er

ekstra behagelig når du har gått 18 golfhull og

slått mengder av slag. jeg vakler ned og flater

ut på solsengen under parasollen, løser opp

med noen lange tak i bassenget og begynner å

kjenne meg i form til middagen.

lekkerT i vikToriansk sTil

den inntar vi i Windsor room på hotellet. et

lekkert høyloftet rom innenfor terrassen i beige

og hvitt med søyler, stukkaturer, kulerunde

lampetter i messing, hvite duker og kelnere i

sort og hvitt. hele hotellet er holdt i engelsk

viktoriansk stil, i tre etasjer med tarracotta tegls-

tenstak, rutete vinduer og høye skorsteiner. og

menyen i the Windsor room holder tritt med

stilen forøvrig, solid, fyldig og helt utmerket ak-

kompagnert av deilige viner fra sør-afrika. selv

har kenya bare et par røde og hvite viner som

holder mål. Mens ølet deres er av topp klasse.

kaffen, som er produsert av kaffebønner fra

plantasjen bak hekken, tar vi i e library

lounge, en stemningsfull bar gjort i solid

mørkt oljet treverk, med knirkende mørkt

tregulv, malerier med riddermotiv og møbler i

engelsk stil. langs bardisken er det et kraftig

skinnende blankt rekkverk i messing og bak

disken kan de diske opp med de beste cognac'er

av eldgamle, gode årganger. og hadde jeg ikke

visst at hotellet ble bygget for 15 år siden,

hadde jeg trodd det var fra det 16. århundret!

Medlemsloungen, som også er åpen for

hotellets gjester, hvis du bare er kledt som du

skal på en stilfull golfbane i afrika, er i samme

stil som biblioteksbaren, med tilsvarende flott

og lang bardisk med messing og speil, sitte-

grupper i et lekkert høyt rom og direkte utgang

til terrassen og golfbanen. Feiende flott alt

sammen.

MuThaiGa – FalMeT sTorheT

Muthaiga Golf Club en ti minutters kjøretur

fra Windsor, er en litt falmet storhet. Men det

Muthaiga mangler av storslått prakt tar banen

igjen i afrikansk shabby sjarm. banen er bygget

i 1936 og er blant de eldste i kenya, og har da

også vært vertskap for en rekke større

turneringer i landet, også kenya open. klubb-

huset er stort, åpent og afrikansk i sin kolonis-

til, lett nedslitt. Men det er tydelig at denne

banen har sett store dager og har huset de fleste

notabiliteter. her ble man servert med hvite

hansker på!  

banen er også litt slitt, og helt annerledes

enn Windsor. langt mer som en parkbane,

med lekre blomsterdekorasjoner, spredte trær

og små vann over alt, som er nokså plagsomt,

men som gjør denne banen ganske så spenn-

ende. Frontnine er litt mer kupert og spenn-

ende enn backnine. det hele åpner med et slag

ut i løse luften, bratt nedover en skrånende

farway. Temmelig blindt, og umulig å vite hvor

du skal legge ballen. lytt til caddien og klin til!

helt i bunnen, men nokså langt fram, ligger et

vann, og greenen ligger en lang pitch til høyre

hvis du har gjort som caddien sier. et artig hull,

men artigst når du har spilt der noen ganger før.

hull to er like morsomt - et langt 180 meter

par tre over det samme vannet med kraftig stig-

ning til en green på en hylle omgitt av dype

bunkere. vi fortsetter litt oppover, men så flater

banen ut, snor seg rundt og over vann, og inn

og ut av skog. Til vi kommer til hull ni hvor vi

igjen kommer i kontakt med vannet fra det

første hullet. Men her slår vi over elven som

leverer vannet. et høyt og langt utslag over

Kenya
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Når vi våkner og slår gardinene til side ligger den der
foran oss, denne smellvakre golfbanen i morgendisen hvor
den gryende solen glitrer i det fuktige gresset.

   

Muthaiga Golfklubb er lett nedslitt, men det er tydelig
at denne banen har huset de fleste notabiliteter. 

Kenya
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ravinen med elven i bunnen, og opp i en

fairway som stiger kraftig til en lang og smal

green. en herlig avslutning på de første ni.

de siste ni er en nokså flat affære – gjennom

en parkbane, men med blomsterprakt og

mengder av vannhull. hull 13 er det beste 

eksemplet – 150 meter over vann, inn i vinden

og med carry til greenkanten. i det hele tatt en

bra golfbane, selv om jeg nok var mer imponert

over Windsor. 

Mara – en sjelseTTende 

opplevelse

etter å ha akklimatisert oss på Windsor resort

i nairobi et par dager, gjør vi oss klar til safari.

det er jo ikke mulig å besøke kenya uten å få

med seg villdyrene! etter å ha holdt på hatten

gjennom 45 minutter i kaotisk trafikk, svinger

taxisjåføren inn foran en unseelig inngang til

safarilink på Wilson flyplass. vi kryper ombord

i et lite 12 seters fly, tar av mot nasjonalparken

Mara og flyr lavt innover de øde savannene.

vi settes ned på en smal gruslagt landings-

stripe og takser inn til en åpen stråtekket byg-

ning og noen jeeps. på et treskilt stukket i

bakken står det olkiombo air strip, og på den

ene land Cruiseren står det basecamp explorer.

vår bil. ut hopper vår mann – steve, eller

olologilala, som er hans virkelige navn. For

steve er en blodekte masai, høy og slank og

kledt som seg hør og bør i rødt heldekkende

klede og pyntet med fargerike smykker rundt

halsen, armene og anklene. vakkert mot hans

beksvarte hud.

all verdens dyr

vi hiver bagene inn i den åpne bilen og legger

avgårde på vår første safari, på vei mot

basecamp Masai Mara. jeg har allerede sett

flodhester, giraffer, gaseller og gnu under

landing, men etter en halv time i bilen finner

vi to løver som hviler i skyggen av en busk. en

hunnløve og hennes unge. de er dovne i

varmen og litt vanskelige å se i skjulestedet i

busken. Men vi er igang, og dyr er det overalt!

vi kikker forgjeves etter noas ark. den må ha

strandet her! på vår vei til basecamp kommer

vi tett på alt fra løver, elefanter, gaseller, topy og

antiloper til gnu, bøfler, struts og giraffer. Mara

er helt fantastisk frodig og levende og langt

bedre enn den beste dyrehave!

etter et par timers kjøretur svinger vi inn

mot basecamp, og gjør store øyne når vi pas-

serer noen skilt som forteller at hele familien

obama har plantet hvert sitt tre i en liten have.

de bodde på basecamp Masai Mara i 2006.

kanskje ikke så rart forresten, når deres familier

faktisk er fra kenya.

rusTikk luksus

Men nå er det vi som er her, og vi blir møtt av

sally, også hun masai som alle de 40 ansatte i

leiren. vi blir fulgt til teltet som viser seg å ligge

flott til med utsikt ned til en lille Talek river og

med apekatter svingende i trærne rett utenfor

terrassen vår. Teltet er hengt opp under et

stråtak og utgjør to rom – et soverom og et bad

Kenya

med tørrklosett, vask og utendørs dusj.

luksuriøst til telt å være, men likevel rustikk og

deilig primitivt. perfekt for vårt formål – å bo

og oppleve afrikas rikholdige dyreliv. 

basecamp Masai Mara ligger i et skogholt,

tett til elven og med teltene spredt rundt en

åpen gresslette. resepsjonen er så enkel som det

går an, og restauranten i motsatt ende er også

enkel og åpen under et stråtak. her serveres

herlige retter, som nok er tilpasset våre vestlige

ganer, og som smaker deilig etter en lang og

varm safari på slettene. Gjerne med et glass

rødvin til, og en kald gin tonic på terrassen i

solnedgangen etter middag. Men her vandrer

du ikke rundt etter mørkets frembrudd. du

påkaller en askari, en masai vaktmann som med

lommelykt og spyd følger deg dit du skal. For

her er det ingen gjerder, og dyrene jakter i

mørket. vi gjør som vi blir bedt om!

eaGle vieW – vilT oG vakkerT

på game drive er det opp med solen og ut i

naturen. vi er ikke her for å sove bort dagen.

Men for å oppleve afrikas praktfulle dyreliv. og

Masai Mara er fantastisk. her får du the big

five, eller i hvert fall fire av dem, uten problem.

bøfler er det horder av, elefanter også, 13 løver

ser vi i løpet av to dager, og vi er heldige og

kommer svært tett på en black rino, et

nesehorn, som det kun er 40 igjen av i Mara.

Men det er min tredje safari og jeg har fortsatt

til gode å oppleve en leopard. de er der, men

de er så sky. vakre cheetah derimot, er en god

erstatning.

denne ettermiddagen kjører vi et par timer

innover og oppover, og tar inn på basecamp

eagle view. en ny leir helt ute på en åskant

med en praktfull utsikt over slettene nedenfor –

fulle av ville dyr. her kan vi sitte i timevis og

bare stirre ut over slettene. det er som å stirre

utover havet! bare med den forskjellen at her

rusler løver, sebraer, bavianer, elefanter, giraffer,

villsvin, sjakaler og giraffer forbi. om natten, i

teltet, som forøvrig er riktig så velutstyrt med

baderom med vannklosett, dusj og to servanter

og soverom med dobbeltseng, elektrisk lys og

muligheter for opplading av mobiler, pC'er og

kameraer, hører vi elefantene brase forbi,

hyenene hyle og løvene brøle. like utenfor

teltduken! og apene er smarte nok til å trekke

opp glidlåsen, så her må det låses. 

Men for et liv det er, og hvilken spennende

opplevelse Masai Mara gir. det er helt magisk.

og vår guide steve bidrar til dette. han harEt høyt og langt utslag over ravinen med elven i bunnen,
og opp i en fairway som stiger kraftig til en lang og smal
green. En herlig avslutning på de første ni.

Steve er en blodekte masai – høy og slank og kledt 
som seg hør og bør i rødt heldekkende klede og pyntet 
med fargerike smykker rundt halsen, armene og anklene. 

Kenya
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øyne som en masai, og ser ting vi aldri ville

oppdaget. også en kobraslange som soler seg i

gresset eller en cheetah i skyggen av et tre flere

hundre meter unna. og når vi tar en sund-

owner, som er en iskald Tusker, ved et balanite

tre og nyter den vakre solnedgangen over sa-

vannen, med elefanter og giraffer i siluett mot

den gnistrende himmelen, er det hele som en

drøm. Men en drøm fra virkeligheten – fra 

afrikansk virkelighet. 

kinondo kWeTu – herliG

hideaWay

kinondo kwetu er også som en drøm. dette

lille hotellet på diani beach på kysten sør for

Mombasa er en herlig liten hideaway, og helt

ypperlig som en avslutning på en fantastisk

reise i kenya. en liten times flytur fra nairobi

og vi er i et helt annet klima, og modus. For her

er det sol og saltvann, sand, palmer og senkede

skuldre det handler om. dessuten god mat,

golf, livet i havet, en god bok og herlig massasje

hos njeri og pauline.

kinondo kwetu, som betyr ditt hjem i

kinondo, eies av det unge svenske ekteparet

Filip og ida andersson og Filips foreldre.

Familien er i slekt med karen blixen, så det er

ikke det minste rart at du får litt av denne føl-

elsen og atmosfæren når du dukker inn i denne

deilige afrikanske oasen. Å entre hotellet er som

å komme inn i et privat hjem. så er da deres

motto også «a home away from home». som

ida sier – her er det slow luxury som gjelder.

det er gjennomført afrikansk her, i en slags

colonial swahili stil med hvitkalkede murvegger

under flettet palmetak, etter mønster fra af-

rikanske leirehytter, mørke tredører, brede

knirkende gulvbord og mørke skodder, tepper,

krukker, tremøbler, gamle fotografier, lekre

masker, malerier og raust med puter i vakre

mønster. lekkert, innbydende og hjemme -

koselig. de hvitkalkede, stråtekte bygningene

ligger spredt i en frodig have ned mot stranden,

og i bygningene ligger gjesterommene, like

trivelige, vakre og innbydende som den gamle

originale hovedbygningen, med soverom med

himmelseng trukket med florlett moskitonett,

lekre sengetepper, bøker om kenya og afrika,

afrikansk kunst og brukskunst og utsikt fra

verandaen til det indiske hav. baderommene

er i naturstein med alt som trengs av såper,

lotions og tykke håndklær. Gjennomført

lekkert alt sammen. ida og Filip bruker møbel-

snekker til å snekre egendesignede møbler og

lamper i afrikansk stil, en spesialist til å finne

masker og afrikansk kunst og en skredder til å

sy puter og tepper, rett og slett fordi det er vans-

kelig å finne større partier av det de trenger.

dessuten får de alt akkurat slik de ønsker på

denne måten. og det de ønsker er helt perfekt

i dette bitelille hotellet med 22 rom. kinondo

kwetu er en herlig liten kenyansk perle, et

smykke av et hotell med en nydelig have ned

mot en deilig sandstrand. haven er full av

skyggefulle afrikanske trær og to store hellige

baobab trær hvor apekattene svinger seg i

grenene over deg mens du spiser frokost i den

svale morgensolen. og havet er fullt av fargerik

fisk, koraller og vakre skjell. på stranden, i

brisen fra havet, er det spredt hjemmelagede,

brede og rause solsenger i tre med madrasser og

puter, som innbyr til slow luxury med en god

bok fra det velfylte biblioteket i hovedhuset. vil

du ikke vasse i den myke sanden, så er det to

bassenger i haven – et større myntet på familier,

og et mindre omgitt av madrasser og puter for

dem som vil nyte stillheten i haven.  

da ida og Filip overtok tomten og hoved-

huset i 2004, som var det eneste på tomten, og

før de utvidet ved å kjøpe nabotomten og bygge

nye små runde bygninger, funderte de på hva

de kunne bidra med til det lokale samfunnet.

de hadde dype følelser for menneskene her,

som tok så godt imot dem, og mange av de an-

satte er engasjert fra nærområdet. valget falt på

å starte en fødselsklinikk, kinondo kwetu

Clinic. idag er det 30 ansatte på klinikken, som

nå også bidrar med vaksiner og behandler hiv

smittede og aids syke i samarbeid med us

aid. klinikken er benevnt som den beste lege-

stasjonen i området og bare i januar ble det født

116 babier på klinikken. så klinikken er et

meget viktig innslag i lokalsamfunnet, og det

er godt å vite at alle vi som bor på kinondo

kwetu, er med på å støtte det lille lokale

samfunnet utenfor hotellet gjennom klinikken.

Men også gjennom hotellets fond, kinondo

kwetu Trust Fund, som gir bidrag til skoler i

området og også er med på å starte en dataskole

med mål om å lære både unge og voksne å

kommunisere på pC.

leisure GolF Club 

– pussiG byrÅkraTi

du må ta afrika for det det er. her er ikke alt

helt på stell. heller ikke alle golfbanene i

kenya. Men når det er sagt, så må jeg si at jeg

er positivt overrasket over standarden på

golfbanene jeg spilte. også på leisure Golf

Club på  diani beach. dette er et av de mest

turistvennlige områdene i kenya, og da må de

selvfølgelig også ha en 18-hulls golfbane her.

den ligger en liten 15 minutters biltur fra

kinondo kwetu, like nord for den bitelille fly-

Kinondo Kwetu er som en drøm. Dette lille hotellet på
Diani Beach er en herlig liten hideaway, og helt ypperlig
som en avslutning på en fantastisk reise i Kenya.

Det er godt å vite at alle vi som bor på Kinondo Kwetu,
er med på å støtte det lille lokale samfunnet.

KenyaKenya



plassen, på venstre side av veien. altså ikke ned

mot stranden. klubbhuset er litt ruskete og rus-

tikk, som de fleste klubbhus i kenya. enkelt,

halvmørkt, åpent og med litt loslitte møbler.

Men blid betjening og en trivelig proshop. 

jeg river meg løs fra strandlivet på kinondo

kwetu en formiddag, må røre litt på meg, og

sjekker inn på leisure Golf Club. her får jeg

tildelt evelyne som caddy - ung, blid og veldig

høyreist afrikansk. hun møter meg med det

åpne, hvite smilet og viser vei til starteren. det

er her den virkelige innsjekkingen foregår. det

tar et kvarter for ham å fyre opp en sliten pC,

lete fram navnet mitt, registrere evelyne og meg

og anvise meg til hull 1. byråkrati skal være et

fransk ord, men praktiseres også i kenya! så

tålmodighet, dere! en viktig og nødvendig

egenskap når du besøker afrika.

aper oG slanGer

Men banen er fin den! når vi først kommer ut.

riktignok litt tørr under den brennhete af-

rikanske solen, men fairwayer og greener er for-

holdsvis grønne og bunkerne har utmerket

sand. ingenting å si på denne banen, for-

holdene og klimaet tatt i betraktning. og full

av apekatter, ikke bare oss spillere, men lang-

halete, lekne apekatter. slanger skal det også

være nok av, caddiene drepte en kobra på banen

igår. Men evelyne og jeg ser ingen kobraer eller

andre slanger der vi rusler langs fairwayene på

en forholdsvis flat bane, som heldigvis er lett å

gå i varmen. det første hullet har et litt høyt

utslag med ørlite fall mot en avsluttende dogleg

mot høyre og en green godt pakket inn av

sandbunkere. en grei åpning. hull to er om

mulig enda enklere - et flatt og åpent par fem,

også det med en avsluttende liten dogleg mot

høyre. og slik fortsetter det, med forholdsvis

korte hull, mange bunkere og en god del skog

langs fairway. det sjette er banens vanskeligste,

smalt gjennom skog med dogleg venstre, og det

niende er et langt par fem over en liten ravine

og stigning til green. litt svett under capsen

fyller jeg penger på et kort og får kjøpt litt kald

drikke til evelyne og meg i baren, og så er det

ut på de siste ni.

idylliske vann

røffen på denne banen er svært tørr og hard,

så fairway er å foretrekke, som alltid! det finnes

ikke vann i spill på de første ni, og greenene er

faktisk ganske så trege. det klippes nok ikke

hver dag her!

backnine er like flat som frontnine - men

fortsatt en hyggelig golfopplevelse. de fem

første hullene er som en fortsettelse av front -

nine. Åpne fairways, svake doglegs og greener

pakket inn av bunkere. Fra og med det

femtende hullet får banen imidlertid en annen

karakter. i dette området ligger de to eneste

vannene på banen, blå og idylliske med siv,

vannliljer og vakre vadefugler. Men giftige hull,

for på det femtende har du 130 meter carry

over vannet til greenkanten - inn i motvind.

her kan du fort bli lurt, så legg på en kølle. det

neste hullet er et herlig par fire, kort, men med

en dogleg rundt et imponerende stort baobab

tre som vokser midt i en stor bunker. dette er

et hellig tre, så du må gjerne legge inn en liten

bønn om bedre spill, selv om det er noe sent!

det andre baobab treet står ved siden av tee-

boksen på det syttende hullet, som er et enket

par fire, rakt fram til en litt opphøyet green. på

det attende må jeg igjen slå over vannet, inn i

vinden. dette er et flott avslutningshull, et par

fem hull hvor du bør ha en god drive for å nå

over et nytt vann til området foran greenen. da

får du en grei chip inn til en opphøyet green
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foran klubbhuset og kan endelig slikke sårene

og skyggen med en iskald Tusker på terrassen -

tenke gjennom alle de gode slagene, og glemme

de andre! Trivelig var det i alle fall, både banen

og selskapet med evelyne.

njeri, pauline oG Fire sTerke

hender

returen til hotellet går langs hovedveien som

er kranset av små falleferdige skur av trestokker

og planker, hvor alt fra dagligvarer og frukt til

klær og afrikansk kunst selges. her er det et

yrende liv langs veien - rotete, støvete, fargerikt

og sjarmerende.

svett og sliten etter golfrunden under af-

rikansk sol, rusler jeg opp til njeri og pauline

på den hellige klippen, Mama heri Cliff.

klippen deler stranden her på kinondo kwetu,

og på toppen av denne ligger et åpent hus med

stråtak. her utøves yoga i morgensolen, og her

har de to ferme og smilende blide kvinnene et

par massasjebenker i små åpne rom trukket

med stoff i afrikansk mønster. de vet ikke hva

godt de kan gjøre for meg, og kaster seg derfor

over meg med alle fire hender, og gir meg en

uforglemmmelig time der på klippekanten.

njeri tar seg av overkroppen, mine såre armer

og slitne hender, mens pauline rydder i

benmuskulaturen og gir meg en fotmassasje jeg

sent vil glemme. jeg flater ut på den rause

solsengen på stranden og nyter en sen ettermid-

dagstime i skyggen av et susende nåletre mens

bølgene slår dovent mot stranden. det blir ikke

stort bedre enn dette. bortsett fra når jeg hygger

meg med et glass iskald rosévin i den milde

kvelden på den trivelige hovedterrassen, full av

puter og deilige tunge møbler og med duften fra

de oppvarmede trærne i haven. selv apekattene

nyter denne stille skumringstimen i fred og ro.

hiMMelske sMaker

på kinondo kwetu har de ingen spisesal. her

får du beskjed om hvor de har dekket opp til

deg mens du nyter aperitifen. det kan være på

en av terrassene, i haven, på stranden eller foran

hovedhuset. det er forskjellige steder hver

kveld, og uansett hvor det måtte være, er det

riktig så romantisk med tente lys og fakler og

lekkert dekket opp med duker og blomster.

Med tærne i sanden og vår egen kelner for

kvelden, alice, som steller godt for oss og

serverer fantastisk god mat, tilberedt i Middel-

havsstil, men med de deiligste afrikanske

krydder, urter, frukter, grønnsaker og smaker -

koriander, lime, chili, mango, ingefær, cashew.

himmelske smaker og sammensetninger. alice

gjør kvelden til en herlig opplevelse, og ler godt

når jeg nevner at hun for oss er alice in

Wonderland!

og med smaken av afrika, duften av kenya,

bildet av masaien steve og alle hans ville venner

i Masai Mara og golfbanene i nairobi og på

diani beach friskt i minnet og på netthinnen,

nyter vi den siste kvelden på kinondo kwetu –

og vet samtidig at det ikke blir siste gangen vi

besøker dette varme og vakre landet og dette

deilige lille hotellet på stranden.

Litt om Basecamp expLorer: 

Basecamp explorer ble etablert i begynnelsen på 1998 og er moderselskapet til datterselskaper/turistselskaper i

Norge, Kenya og Frankrike. Gruppen fokuserer på ansvarlig turisme/øko-turisme i deler av verden der det er

grunnlag for bevaring, samt der muligheter til å oppleve den mest spennende kulturen og naturen eksisterer.

Basecamp explorers visjon er å hjelpe ulike kulturer til å jobbe sammen, beskytte biologisk mangfold, fremme

bærekraftig bruk av miljøet og ivareta naturen. 

Basecamp explorer Kenya er en del av Basecamp explorer gruppen og det første reisemålet grunnlagt var

Basecamp masai mara i 1998. Basecamp explorer Kenya har vokst opp igjennom årene, og kan nå tilby tre unike

camper i masai mara. Følgende verdier er kjernen i vår virksomhet:

Do it JUst: Basecamp «forskjellen» er ofte beskrevet som en spesiell blanding av unike destinasjoner med et

sterkt fokus på bærekraftig utvikling, med en kjernesatsning på lokalsamfunn og miljø. Derfor er vårt slagord «Do

it Just... leave a positive footprint».

Fair traVeL: turisme kan ha negative konsekvenser for lokalsamfunn og miljø. Hos Basecamp explorer har vi

derfor utviklet en modell for ansvarlig turisme i nært samarbeid med sentrale partnere og lokalsamfunnet. 

co2: Klimaendringene er en alvorlig trussel mot planter, dyr og menneskelige samfunn over hele verden. Basecamp

startet sitt «eget» karbon-fangst-prosjekt gjennom en treplantasje hvor de planter trær for å binde co2, og dermed

utligne de utslippene som forårsakes av vår virksomhet. Dette er basert på våre prinsipper: reduksjon, Gjenbruk

og resirkulering (reduce, reuse and recycle).

VerDt å Vite:

Great Golf valgte å fly med Brussels airlines via Brüssel til Nairobi i Kenya. Flyselskapet har en rekke gateways 

i afrika, med Nairobi som et av dem. Fire ukentlige avganger fra Gardermoen kl 06:35 og pris fra ca kr 4.700.

www.brusselsairlines.com. Windsor Golf Hotel & country club, www.windsorgolfresort.com, regnes som den

beste golfresorten i Kenya. manta reiser i Norge har Windsor i sin portefølje og kan gi detaljert informasjon om

sesonger, priser og reiser. se informasjon på www.mantareiser.no. Greenfeepriser i Kenya ligger på ca kr 300, og kr

200 for leie av køller. Det er nærmest obligatorisk og svært viktig å hyre en caddy til golfrunden. caddien lever kun

av den tipsen han får fra spillerne, og normal tips ligger på ca kr 60 for en runde. en hundrelapp er han alltids

verdt! prisene med Basecamp explorer varierer i forhold til sesong. overnatting på Basecamp masai mara i mel-

lomsesong: UsD 300 per pers per natt i delt dobbeltrom. inkl helpensjon (ex drikke) transport fra flystripen, to

game drives per dag. Basecamp eagle View: UsD 430 per pers per natt. Helpensjon inkl drikke, transport, walking

safari + to game drives. park fees UsD 100. innenlands flyreise tur/retur Nairobi-masai mara ca 340 per pers.

mer informasjon: www.basecampkenya.com Kinondo Kwetu på Diani Beach er mer enn verdt et besøk. sjekk

priser og bestilling på www.kinondo-kwetu.com. innenlands fly, med safarilink, på strekningen Nairobi-masai

mara/retur, og Nairobi-Diani Beach/retur koster ca kr 5.500. Basecamp explorer kan organisere dette. Valuta er

Kenyansk shilling og du får ca 1000 kes for 100 kroner. Det finnes minibanker på flyplassen og i de største hotellene,

men det er også lurt å ha noen dollar i cash når du skal på safari i nasjonalparkene. Kreditkort er akseptert på

hoteller og i de største byene. Visum får du ved ankomst mot UsD 50, som du må ha i cash.

Byråkrati skal være et fransk ord, men praktiseres også 
i Kenya! Så tålmodighet, dere! En viktig og nødvendig
egenskap når du besøker Afrika.

KenyaKenya




