
Leva

Det 17:e hålet på 
Tazegzout. Ett hål 

att minnas…
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Nybyggarna
Vid Atlantens kust, 
ovanför Agadir, har 
Kyle Phillips ritat en 
bana som kan bli 
Marockos bästa.
Tommy Jeppsson

”Det var en lång resa för att spela nio 
hål”, säger Danny, engelsmannen, när 
vi slår oss ned vid ett bord i klubb-
huset efter att ha spelat nio hål på 
Tazegzout. Inte de första nio, inte de 

sista nio utan de nio hål som var mest 
klara vid tiden för vårt besök. 

Plus det 17:e förstås, fast där var 
det bara närmast flagg som gällde.

Det 17:e är ett hål som det kommer  
att pratas mycket om när banan 
öppnar. Hålet är en egen klubbhus-
diskussion. En djup ravin skiljer tee 
från green men det ser mer skräck-
injagande ut än det är. Hålet är bara 
135 meter långt. Atlantvinden kan 
förstås ställa till det lite. Golfarna 
kan ha en kluven inställning till den 
men surfarna älskar vågorna. Det 
är framför allt de som satt den här 
platsen på kartan. När surfarna kom 
fanns bara sand och sten på den här 
platsen. Nu ska den förvandlas till ett 

semester paradis. I Marocko har man 
centralt satsat på fem områden som 
ska förvandlas  till lite mer exklusiva 
semesterområden.  Taghazout Bay 
är ett av dem. Stavade jag fel nu? Nej. 
Banan heter Tazegzout men området 
banan ligger i heter Taghazout Bay. 
Det finns en avancerad och estetisk 
detaljplan som  rymmer flera hotell, 
villor och lägenheter. Allt ska vara 
klart 2017. Banan öppnar i oktober 
i år. Hotellet bredvid  banan, Hyatt 
 Regency, slår upp  portarna i februari. 

Om du vill spela en fantastisk 
Kyle Phillips-bana är det läge att åka. 
 Väntar du till 2017 kan du få en av 
dina bästa semestrar någonsin.  

Då finns det dessutom 27 hål.
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