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Bionic Relief Grip 
Handsken som  
støtter og hjælper  
golfspillere som  
lider af gigt  
i hænderne. 

•	 Fås til  
højre & venstre

•	 Specialsyede  
bøjningszoner

•	 Ekstra støttelag 

Er dobbelt så holdbar som alm. handsker.  
Damer: S-M-L-XL / Herrer: S-M-ML-L-XL Vejl. 249,-
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Design din egen golfrejse! NyhedFlex-rejser!

• 16 ugekurser med golf og højskole fra uge 18 
• 6 overnatninger inkl. helpension
• min. 4 X greenfee inkl. afslutningsmatch
• professionel gol�nstruktion 
• Golf for singler (uge 25, 31 & 36)  og Golf & Bridge (20 & 27)
• ud�ugt, foredrag, højskolesang, smagsaften og musikaften
• økologisk køkken, højskoleliv, samvær og godt humør
• fri svømmehal, sauna, �tness, 3D-golfsim. og internet m.m.

PRIS FRA 4.875 KR. (+ EVT VÆRELSESTILLÆG)          

  GOLF OG HØJSKOLE 2020          
  NØRGAARDS HØJSKOLE

 - golfuge af høj kvalitet 
- dygtige instruktører
  
 - stor højskoleoplevelse
   
   - fantastisk golfuge   - fantastisk golfuge
     -  det var første gang      -  det var første gang 
           på højskole, men           på højskole, men
     -  det var første gang 
           på højskole, men
     -  det var første gang      -  det var første gang 
           på højskole, men
     -  det var første gang 

             absolut ikke sidste             absolut ikke sidste             absolut ikke sidste
           på højskole, men
             absolut ikke sidste
           på højskole, men           på højskole, men
             absolut ikke sidste
           på højskole, men

        

Læs mere på www.nrgaard.dk
Bestil brochure på tlf. 86682300

GOLFSPORTEN 
I DVALE

...men masser af godt 
læsestof inde i bladet!

STORT 
UDSTYRS-
TILLÆG



HOLD ØJE MED VORES  
NYE                       PRISER!
Hot Shot-produkter – gælder t.o.m. d. 13.05.20

Følg løbende med i vores Hot Shot-priser på www.golfexperten.dk/hot-shots

TP5X BOLDE
normalpris 449 

PRO V1 BOLDE
normalpris 449

G410 DRIVER
normalpris 3.749 

TS1 DRIVER
normalpris 3.999 

379

379

3.499

3.799

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

STRIKE SKO
normalpris 1.599

PRO V1X BOLDE
normalpris 449

G410 PREMIUM DRIVER
normalpris 3.749

TS2 DRIVER
normalpris 3.999

1.299

379

3.499

3.799

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

PRO SL SKO NAVY/BLÅ
normalpris 1.599 

TP5 BOLDE
normalpris 449 

SUPERSOFT BOLDE
normalpris 239 

TS3 DRIVER
normalpris 3.999 

1.399

379

189

3.799

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

SIM DRIVER
normalpris 4.199 

LAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆT
6 STK. GRAFIT.6 STK. GRAFIT.6 STK. GRAFIT.
normalpris 5.799normalpris 5.799normalpris 5.799

S62 GPS-UR
normalpris 4.599

3.999

4.999

4.399Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:Hot Shot-pris:Hot Shot-pris:Hot Shot-pris:

Hot Shot-pris:

SIM MAX DRIVER
normalpris 3.799

H2NO LITE 14-WAY BÆREBAG
normalpris 2.199

3.599 1.999Hot Shot-pris: Hot Shot-pris:

MAVRIK DRIVER
normalpris 3.999

H2NO LITE VOGNBAG
normalpris 2.399

3.799 2.199Hot Shot-pris: Hot Shot-pris:

MAVRIK MAX DRIVER
normalpris 3.999

SM8 WEDGE
normalpris 1.399

3.799 1.199Hot Shot-pris: Hot Shot-pris:

SPEEDZONE DRIVER
normalpris 3.499

SPIDER X PUTTER
normalpris 2.699

3.299 2.399Hot Shot-pris: Hot Shot-pris:

SPEEDZONE X DRIVER
normalpris 3.499

JAWS WEDGE
normalpris 1.299

3.299 1.099Hot Shot-pris: Hot Shot-pris:

LAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆT

4.9994.9994.999

LAUNCH PAD JERNSÆTLAUNCH PAD JERNSÆT
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REGLER 30 PROTIPS 20 KLUBNYT 42

36

54

Hyggeligt samvær         
med andre golfspillere. 
Der er plads til alle          
på mine Golfskoler.

VIL DU OGSÅ 
GERNE BLIVE 

BEDRE TIL GOLF? 
Se mere på: 
www.jokgolf.dk

REJSE :

Sousse har 
spektakulære 
golfbaner

HIMMERLAND:

En bid af 
himmerige

Bobby 
the Pro

PORTRÆT:

Azhar 
Ali

16

26

29

Golfmessen 40

SKOVBO:

Ligner et 
guldaldermaleri

Nu fi ndes S-Cross og Vitara også i hybrid-udgaver. Med det eff ektive 48V hybridsystem kører de længere på literen og 
mindsker den gennemsnitlige CO₂-udledning med 13-18%. Udstyr og sikkerhed er der kun skruet op for, selv om det ikke 
ses på priserne! Vitara Hybrid fås fra kun 239.990 kr., mens S-Cross Hybrid starter på kun 244.990 kr. Begge kommer med en 
kraftfuld 1,4 turbomotor og fedt udstyr som fx bakkamera, adaptiv fartpilot og klimaanlæg m.m. Vitara har desuden skiltegen-
kendelse, slingreadvarsel og blind vinkel-advarsel. Oplev herlighederne, der nu er lidt mere hellige – hos din Suzuki-forhandler!
Find nærmeste på suzuki.dk

NU KAN DU 
KØRE SUV MED BEDRE 

SAMVITTIGHED
NU FÅS VITARA OG S-CROSS OGSÅ SOM HYBRID. FRA KUN 239.990 KR. 

VITARA HYBRID 
FRA 239.990 KR. 
VITARA FÅS OGSÅ
FRA 197.990 KR.

S-CROSS HYBRID 
FRA 244.990 KR.

S-CROSS FÅS OGSÅ 
FRA 199.990 KR.

 Suzuki Vitara 1.4 Hybrid: 17,5 km/l, CO2 128-129 gram/km, Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid: 17,5-17,9 km/l, CO2 127-128 gram/km. Oplysninger om brændstoff orbrug 
er iht. den nye restriktive WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (4.080 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering. Foto viser biler med ekstraudstyr. Der tages 
forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.
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CORONAVIRUS

Næsten al golf 
udsat eller aflyst

Fra majors for såvel kvinder som mænd til danske klubturneringer 
og generalforsamlinger er aflyst eller udskudt.

TPC Sawgrass havde 
hverken spillere eller 

publikum, da The 
Players blev aflyst 
efter første runde.

A f  S v end  No v r up
F o t o :  Ge t t y  Images

D er bliver ikke meget golf i 
verden i dette forår, og 
golfspillere kommer til at 
mødes mindre end nogen sinde 

socialt som følge af COVID-19s 
hærgen.

Især 11-13. marts gik det stærkt. 
Meget var allerede aflyst, men nu 
blev foranstaltninger over den hele 
(sports)verden optrappet i forsøget 
på at få sundhedsvæsenet til at følge 
med i pandemiens udvikling.

PGA, LPGA, ET mm.
Et trist højdepunkt er, at Augusta 

National har måttet indse, at der 
ikke bliver mulighed for at afvikle 
Masters til normal tid. I mange 
dage havde man overvejet, om det 
ville være muligt at spille uden 
tilskuere; uden par-3-turnering, ja, 
sågar uden sponsorer; men til slut 
måtte Fred Ridley give sig og 
annoncere udsættelsen.

En dag tidligere havde først PGA 
Tour og derefter LPGA givet op. 
PGA endog efter første runde af The 
Players, hvor Hideki Matsuyama 
spillede en af sin karrieres fineste 
runder og førte i -9. Først hed det 
sig, at de sidste tre runder skulle 
spilles uden publikum, men derefter 
blev det til en fuldstændig aflysning 

– som også gjaldt de følgende tre 
turneringer.

Såvel Nicole Broch Larsen som 
Nanna Koerstz Madsen havde 
flybillet til USA dagen efter, at de 
endelig fik aflysning af yderligere 
tre turneringer – tre asiatiske 
turneringer havde allerede været 
aflyst. I det mindste strandede de 
ikke på den anden side af dammen.

På ET er i skrivende stund alle 
turneringer aflyst eller udsat frem 
til udgangen af april, og det siger sig 
selv, at vi må frygte, men krydse 
fingre, for Made in Denmark i maj.

På LET var det muligt at spille i 
Sydafrika 12-15. marts, men den 
følgende Aramco Saudi International 
med en præmiesum på 1 mio. $ er 
udsat, så der bliver ikke spillet før 
tidligst i maj.

I Danmark
Det eneste, der stadig ikke er 

frarådet i Danmark, er privat spil i 
to- eller firebolde, hvor man sørger 
for at holde god afstand til hinanden.

Generalforsamlinger, regelmøder, 
middagsarrangementer, foredrag og 
selv udendørs klubturneringer er 
udsat eller aflyst. Skal der være en 
enkelt trøst, må det være, at mange 
baner har det skidt i det vandbad, 
som naturen har udsat dem for.

Økonomiske følger
Det er uundgåeligt, at der bliver 
grimme økonomiske følger på alle 
planer: Arrangører, sælgere af 
golfudstyr, klubber, restauranter, 
ansatte i hele golfbranchen og for 
den sags skyld golftidsskrifter og 
-websites.

Der bliver brug for al den positive 
vilje, der kan opdrives, når alle 
aktiviteter og organisationer skal 
tilbage på sporet, efter at pandemien 
er brændt ud.

Putting Green til Haven, kælderen, 
eller virksomheden, Vi har det hele! 

 
www.enjoyresorts.dk

Vestergade 31, Havneby
DK-6792 Rømø
Tlf. +45 7475 5655

RØMØRØMØRØMØRØMØRØMØRØMØRØMØ

your golf

* Gælder ophold i Maj & Juni: 
ugerne 19, 20, 22, 23, 24 og 25 
Opholdsprisen inkluderer leje af 

feriebolig og slutrengøring. Fri 
adgang til pool, fitness, wellness 
afdeling (børn har adgang ifølge 

med voksne i udvalgte perioder) , 
lege- og aktivitetsrum. Fri adgang 

til internet i alle ferieboliger.  Ekskl. 
drikkevarer. El- og vandforbrug 

afregnes efter  forbrug ved afrejse 

. Tilbuddet skal bookes 
senest den 1. april 2020

4 dages 

GOLFi maj & juni
3 NÆTTER (tirsdag - fredag) 

Bo i 97 m2 feriebolig i 2 etager indrettet med køkken 
inkl. spiseplads og brændeovn,  2 soveværelser,  

badeværelse,  opholdsstue...  Opholdet er inkl.:
2 x aftensmad i Restaurant Ø Tirsdag: 2-retters

menu og onsdag: onsdagsklassiker eks. stegt flæsk,
4 x greenfee til Rømø Golf Links eller Pay & Play, 

2 x 1 times bowling inkl. skoleje

Pris pr. person - tilbud:

 1.495*kr.
v/4 personer 

Samlet pris for 4 personer: 
Normalpris: 8.257 kr.

Tilbudspris: 5.980 kr.

ENJOY GOLF

Rømø 
Golf 
Links
Rømø Golf Links ligger direkte ud til Vadehavet og Vesterhavet.  Banen er anlagt 
efter de gamle traditionelle skotske linksbaner. Golfbanen præges blandt andet af 13 søer, 
kuperede greens og gorsebeplantning med en fantastisk udsigt over havet og klitterne. Driving range, putting green samt 
indspilsgreen ligger lige uden for restauranten. Så du får rig mulighed for at øve alle facetter af dit spil. På Enjoy Resorts Rømø 
finder du forkælelse til både krop og sjæl med mange aktiviteter, som f.eks. wellness, pool, spaafdeling, bowling, aktivi-
tetsrum for børnene, fitness, restaurant og 2 golfbaner. Enjoy Resorts Rømø  ligger midt i naturen tæt på vandet og med højt
til himlen. Så der er god plads til masser  af samvær med dine nærmeste. 

Der er altid en anledning....

Fri
adgang til 
2.600 m2

wellness

Bravo 
Tours Open 

by Sydbank og 
Enjoy Resorts 

Den 20. og 21. april 2020 afholder 
vi  Pro-Am turnering.  Få dit eget 

hold - ring på tlf.  7475 5655 
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SIDEN SIDST
ved Mor ten Buckhøj F o t o :  Ge t t y  Image s ,  DGU ,  PG A o f  Denma r k  m . f l .

OL – nej tak!
Den tidligere verdensetter, Dustin Johnson, er den første golfstjerne, som nu 
officielt har meldt sig ud af kampen om olympisk guld til sommer.
Dustin Johnson, der netop nu er blandt de fire bedste amerikanere på verdens-
ranglisten, og derfor ville være kvalificeret, skippede også OL i Rio med frygt 
for Zika-virus som begrundelse. Denne gang er det dog det meget stramme 
turneringsprogram, der har fået ’DJ’ til at sige fra. I stedet vil han koncentrere 
sig 100 procent om FedEx Cup slutspillet, der starter et par uger efter OL-tur-
neringen.

Dustin 
Johnson 

tager ikke 
til OL.

OL – ja tak!
Med sjettepladsen i Oman Open, rykkede Rasmus Højgaard frem som nummer 185 
på verdensranglisten, og overhalede blandt andre Joachim B. Hansen som tredjebed-
ste dansker. Det betyder også, at den 18-årige tvilling fra Billund nu pludselig er 
alvorligt inde i varmen i kampen om en af de to danske OL-billetter. Foran ligger 
kun Lucas Bjerregaard (114) og Thorbjørn Olesen (137), men Olesen har ikke spillet i 
mere end et halvt år, og får tidligst lov til at genoptage karrieren midt i maj. OL-kva-
lifikationen slutter med udgangen af juni måned. Skulle det vise sig, at Rasmus 
kvalificerer sig, så er han helt klar til at rejse til Tokyo.

Rasmus Højgaard 
nærmer sig pludselig 

en OL-billet.

Ærefuld hæder
David Dickmeiss og Andreas Kali er begge 
blevet udpeget af det amerikanske Golf 
Digest, som værende blandt de bedste 
inter nationale trænere i verden uden for 
USA. Det er en ganske ærefuld hæder som 
ikke tildeles hvem som helst. Kali er 
tilknyttet Dansk  Golf Akademi og DJGA, 
mens Dickmeiss er en del af Dansk Golf 
Unions succesfulde landstrænerteam.

Andreas Kali, er træner I 
Dansk Golf Akademi.

David Dickmeiss, en del af 
DGU’s trænerteam.

IM-ponerende
Koreanske Sungjae Im er lidt af en historie. Den bare 
21-årige unge mand blev Rookie of the year på Korn Ferry 
Tour i 2018, vandt Rookie of the year på PGA Tour sidste 
sæson, hvor han var den eneste af årets debutanter, der 
kvalificerede sig til Tour Championship. Søndag 1. marts 
vandt han sin første sejr på PGA Tour, da han kom fra 
baghjul i fjerdesidste bold og med en runde i -4 og henvi-
ste vennen McKenzie Hughes og engelske Tommy Fleet-
wood til andenpladsen i Honda Classic. Ingen professionel 
golfspiller på højeste niveau spiller mere end Im. I 
2019-sæsonen spillede han 35 turneringer alene på PGA 
Tour, og han klarede næsten alle cuts. I de seneste 12 
måneder har han kun misset cuttet seks gange. Når han 
endelig har en friuge som inden PGA turneringen The CJ 
Cup i hjemlandet i efteråret, ja, så stilede han op i 
Genesis Championship på den koreanske tour – og vandt! 
Med til den skøre historie hører, at Sungjae Im ikke har 
et hjem i USA. Han rejser fra turnering til turnering og 
bor på hoteller hver uge. Også når der en sjælden gang er 
en uge, hvor han ikke spiller.

Sungjae Im, 
golfnomade, 
jernmand og 

vinder på 
PGA Tour.

Finsk sisu
21-årige Sami Välimäki blev først professionel i 2018 
efter en rigtig fin og succesfuld amatørkarriere, og 
spillede i begyndelse på Nordic League, bl.a. flere 
gange i Danmark, og Pro Golf Tour inden han gik hele 
den lange vej igennem de forskellige stadier af 
European Tours Q-school og sikrede sig et kort med 
en ottendeplads på Final Stage. I sin blot femte 
European Tour turnering som medlem af touren – og 
sjette i alt – vandt han Oman Open efter tre hullers 
intenst omspil med Brendon Stone. Undervejs viste 
Välimäki imponerende finsk sisu, da han kom tilbage 
fra en kluntet dobbeltbogey på 9. hul og til sidst 
sænkede et fire meter putt på sidste hul for at frem-
tvinge omspillet. Om finske Sami er et one-hit-wonder 
eller europæisk golfs nye guldfugl vil tiden vise.

Sami Välimäki skulle ikke bruge mange forsøg før han vandt 
på European Tour.

Patrick O’Neill – årets elev i PGA.

Nigel Willet – Årets Pro i Danmark

Klublegende årets pro
Traditionen tro uddeler PGA of Den-
mark altid et antal priser i forbindelse 
med foreningens årlige generalforsam-
ling med udgangen af februar. I år blev 
en særdeles erfaren herre tildelt prisen 
som ’årets pro’. Kokkedal Golfklubs 
Nigel Willett modtog prisen som ’Årets 
pro’. Han kommer oprindeligt fra 
England, men har i 39 år været chef 
pro i Kokkedal. Prisen som ’Årets elev’ 
gik til Patrick O’Neill, der siden han 
stoppede sin aktive tourspillerkarriere 
i 2017 har været elev i Mølleåens 
Golfklub. Kenneth Bloch-Egendal fra 
Golf Plaisir og PGA’s formand Marcus 
Brown overrakte priserne.

Hyggeligt samvær         
med andre golfspillere. 
Der er plads til alle          
på mine Golfskoler.

VIL DU OGSÅ 
GERNE BLIVE 

BEDRE TIL GOLF? 
Se mere på: 
www.jokgolf.dk

HJARBÆK FJORD GOLFCENTER DIREKTE  VED LIMFJORDEN

        Stavildvej 2A  |  8832 Skals  |  Tlf. + 45 8669 6288  |  www.hfgc.dk  |  info@hfgc.dk Følg os på Facebook

ÅRETS GOLFKLUB 
2016 & 2018 
KÅRET AF 

GOLFHÆFTETS 
KUNDER

138,- Tillæg ved ophold fredag og lørdag og helligdage kr. 200,- pr. pers. pr. dag.
Enkeltværelsestillæg kr. 300,-.

995,-Pris kr. pr. person pr. dag

Golfophold med middag 
Vælg 1-4 overnatninger – efter eget ønske 

Opholdet indeholder
�  Overnatning i velindrettede lejligheder beliggende

direkte på golfbanen.
�  Morgenmad
�  2-retters golfmenu
�  Fri greenfee – også på afrejsedagen
     Husk tidsbestilling i Golbox 995,-

BOOK 
NU

PÅSKE TILBUDSPAR 20% på alle opholdTilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.Tilbuddet gælder fra 5. april til den 15. april 2020.

Nyd din frokost
i Restaurant Hjarbæk Fjord
Prøv f.eks.: 
Et lækkert stjerneskud
En pariserbøf på 200 gram
Hjarbæk Fjord Burger med pommes frites

FRIT VALG VALG V
Husk Bordbestilling på 86 69 62 88

Supertilbud på greenfee 

Ring til Jan på 86 69 62 88 og bestil nu

Uge 21
Køb en 4-bold

        KUN KR.800,-
Køb en 4-bold

        KUN KR.800,-

Supertilbud på greenfee 
SPAROP TIL OP TIL 50%50%

Sommertilbud fra uge 28 til uge 31



STUDSGADE 5 - 8000 AARHUS C

INFO@GREEN2GREEN.DK - TLF. 86 11 49 55

LISSABON, PORTUGALLISSABON, PORTUGAL
Tab dit hjerte til vidunderlige Lissabon

Montado Hotel 
& Golf Resort

Campo Real
Lisboa

Montado ligger i flotte landlige omgivelser, blot en 

kort køretur fra den skønne kystby Setubal. Hotellet

består af 93 værelser, alle med udsigt over golfbanen.

Eftermiddagen kan bruges i hotellets spa eller nydes

med en drink i lounge baren.

Golfbanen er lige udenfor døren. En hyggelig  

resortbane, som er omkranset af vinmarker.  Specielt

skal 18. hul nævnes, som er karakteriseret af en stor

ø-green.

Campo Real er et enestående 5-stjernet resort,

beliggende nord for Lissabon. Her findes både hotel, 

lejligheder og villaer. Hotellet er klassisk indrettet og 

byder på indendørs og udendørs pool.

Golfbanen, som er designet af Donald Steel ligger lige

udenfor døren og er en herlig parkbane. Tag på 

udflugt til Lissabon eller de små hyggelige byer i 

området. Måske en lokal vinsmagning kunne friste?

Pris per person fra DKK 7.995
Pris per person fra DKK 7.995

Prisen inkluderer flyrejsen, 7 nætter i dobbelt-
værelse, halvpension, 5 runder golf og transfers.

Prisen inkluderer flyrejsen, 7 nætter i dobbelt-
værelse, 4 middage, 5 runder golf og transfers.

DIREKTE FLY FRA KØBENHAVN OG AALBORG
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VERDENSRANGLISTEN

Spænding om 
Verdensranglistens top
Efter at Brooks Koepka havde ligget øverst i 38 uger, kom Rory McIlroy tilbage efter 4½ år, men Jon Rahm og flere andre truer hans værdighed.

A f  S v end  No v r up
F o t o :  Ge t t y  Images

F or de fleste golfspillere er der to store 
mål: At vinde en major eller at erobre 
førstepladsen på Verdensranglisten.

I perioder har en spiller siddet så 
sikkert på den, at man næsten har glemt 
den. Tænk blot på, at Tiger Woods har 
været nr. 1 i 683 uger – bl.a. i perioder på 
281 og 264 uger i træk; men fra midten af 
september 2018 til 19. maj 2019 vekslede 
føringen 12 gange blandt fire spillere, og 
dermed var der maksimalt fokus på denne 
post turnering for turnering.

 Derefter tog Brooks Koepka over i 38 
uger, før Rory McIlroy efter mange års 
fravær kom tilbage som nr. 1 fra 9. februar 
i år og foreløbig har været der i fem uger, 
hvilket har givet ham et fint jubilæum. 9. 
marts nåede han 100 uger som nr. 1. 

Listens udvikling
Der havde været uofficielle forsøg på at 
lave ranglister, før den første officielle blev 
publiceret 6. april 1986 med Bernhard 
Langer øverst. Det siger meget om, hvor 
gode verdens bedste er, at kun 23 spillere 
har oplevet at stå som nr. 1 i løbet af 24 år.

På denne side finder du en liste, der 
viser udviklingen frem imod den aktuelle 
top, som med angivelse af de gennemsnits-
point, der afgør placeringerne, er (9/3):

1. Rory Mcilroy 9,4164. 2. Jon Rahm 
8,6096. 3. Brooks Koepka 8,2346. 4. Justin 
Thomas 7,9094. 5. Dustin Johnson 6,5909. 
6. Patrick Cantley 5,9706. 7. Patrick Reed 
5,9276. 8. Webb Simpson 5,9408. 9. Adam 
Scott 5,9096. 10. Tommy Fleetwood 5,6650. 

Som nr. 11 ligger imponerende Tiger 
Woods med 5,5567.

Danskerne
Kun en enkelt dansk spiller har været 
fremme i top-10, og det var Thomas Bjørn 
som nr. 10. Netop nu ser de bedste danske 
placeringer således ud: 118. Lucas Bjerre-
gaard. 142. Thorbjørn Olesen. 184. Rasmus 
Højgaard. 257. Jeff Winther. 193. J. B. 
Hansen. 327. Sebastian Cappelen. 401. 
Søren Kjeldsen. 435 Nicolai Højgaard. 463 
Benjamin Poke. 480. Niklas Nørgaard 
Møller.

Altså ti spillere i top-500, men ingen 
rigtigt med fremme aktuelt. Det bliver der 
formentlig hurtigt ændret på. Jeff Winther 
er fx på hastig fremmarch. Han startede 
året som nr. 323.

Thomas Bjørn – eneste dansker, der 
har været i verdens top-10.

Jeff Winther er nu tæt på verdens 
top-250.

McIlroy – nr. 1, men positionen er 
truet.

Jon Rahm – førsteudfordrer. Tiger Woods – 683 uger som nr. 1 i verden.

15/8-1999  Tiger Woods  USA  264 (6-334)
6/9-2004  Vijay Singh   Fiji  26
6/3-2005  Tiger Woods  USA  2 (7-336)
20/3-2005  Vijay Singh  Fiji  3 (2-29)
4/4-2005  Tiger Woods  USA  6 (8-342)
22/3-2005  Vijay Singh  Fiji  3 (3-32)
12/6-2005  Tiger Woods  USA  281 (9-623)
31/10-2010  Lee Westwood   England  17
27/2-2011  Martin Kaymer  Tyskland  8
25/4-2011 Lee Westwood England  5 (2-22)
30/5-2011 Luke Donald England  40
15/3-2012 Rory McIlroy Nordirland  2
19/3-2012 Luke Donald England  4 (44)
16/4-2012 Rory McIlroy Nordirland  2 (2-4)
30/4-2012 Luke Donald England  1 (45)
6/5-2012 Rory McIlroy Nordirland  3 (3-7)
27/5-2012 Luke Donald England  11 (56)
13/8-2012 Rory McIlroy Nordirland  32 (4-39)
25/3-2013 Tiger Woods USA  60 (10-63)
18/5-2014 Adam Scott Australien  11
5/8-2014 Rory McIlroy Nordirland  54 (5-93)
16/8-2015 Jordan Spieth USA  2
30/8-2015 Rory McIlroy Nordirland  1 (6-94)
6/9-2015 Jordan Spieth USA  1 (2-3)
13/9-2015 Rory McIlroy Nordirland  1 (7-95)
20/9-2015 Jason Day Australien  1
27/9-2015 Jordan Spieth USA  3 (3-6)
18/10-2015 Jason Day Australien  3 (2-4)
8/11-2015 Jordan Spieth USA  20 (4-26)
27/3-2016 Jason Day Australien  47 (3-51)
19/2-2017 Dustin Johnson USA  64
14/5-2018 Justin Thomas USA  4
11/6-2018 Dustin Johnson USA  13 (2-77)
11/9-2018 Justin Rose England  2
23/9-2018 Dustin Johnson USA  4 (3-81)
21/10-2018 Brooks Koepka USA  2
4/11-2018 Justin Rose England  1 (2-3)
11/11-2018 Brooks Koepka USA  1 (2-3)
18/11-2019 Justin Rose England  8 (3-4)
25/11-2019 Brooks Koepka USA  6 (3-9)
6/1-2019 Justin Rose England  8 (4-12)
3/3-2019 Dustin Johnsen USA  5 (5-86)
7/4-2019 Justin Rose England  1 (5-13)
14/4-2019 Dustin Johnson USA  5 (6-91)
19/5-2019 Brooks Koepka USA  38 (4-47)
9/2-2020 Rory McIlroy Nordirland  ? (8-100+)

Verdensranglisten 1999-2020

 FÅ EN PERFEKT 
GOLFDAG I SORØ

BOOK NU!
Ring på 57 84 90 93

eller skriv til

rn@soroegolf.dk

Bemærk at der lægges 50,- kr. til pr. person i weekend 
og på helligdage. Vi gør opmærksom på, at antal 
spisende gæster er bindende en dag før arrangementet. 
Pakketilbud er for min. 12 personer.

Sammen med kunder,
samarbejdspartnere eller 

gode venner

Få hjælp til at sammensætte 
den perfekte golfdag til jeres arrangement.

Vi står klar til at modtage og servicere jer
Kontakt koordinator René Nielsen i Golfshoppen for yderligere information og booking.  

PAKKE 01
18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Frokostbuffet

349 kr. pr. pers.

PAKKE 02
18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Morgenbuffet
Frokostbuffet

399 kr. pr. pers.

PAKKE 03
18-hullers golfmatch
Gratis træningsbolde
Gratis baneguide
Udlevering af scorekort 
samt resultatopgørelse
2 stk. golfcars
Morgenbuffet
Luksus frokostbuffet

499 kr. pr. pers.

* BOOK NU PÅ:
Ring på 57 84 90 93 eller skriv til rn@soroegolf.dk

Suserupvej 7 | DK-4180 Sorø | soroegolf.dk

*
*

*

n
is

te
d

-b
ru

u
n

.d
k



D A N M A R K S  S T Ø R S T E  G O L F A V I S

14

BANEPLEJE

Ukrudtet har bidt 
sig fast på 
danske golfbaner

For 20 år siden skulle man lede langt efter en mælkebøtte, kløver eller vejbred. Anderledes i dag, hvor greenkeeperne skal 
opfylde strengere miljøkrav end deres udenlandske kolleger i EU.

A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  K l aus  H y b l e r  og  DGU 

N ogle vil sige, at der ikke er 
sket så meget med deres 
golfbane, at den ser lige så 
godt ud for 10 år eller 20 år 

siden, men der er også golfspillere, 
som mener det modsatte: ”At der er 
kommet en masse ukrudt på banen, 
og det ikke længere er så godt at 
spille.”

Faktum er, at der er kommet 
mere ukrudt på de danske golf-
baner, men også at det opleves 
meget forskelligt.

Banechef i Dansk Golf Union, 
Torben Kastrup Petersen, har netop 
spurgt en lang række greenkeepere, 
og svaret er entydigt: ”Ja, der er 
kommet mere ukrudt og græskvali-
teten er blevet dårligere igennem de 
senere år.” 

Der er ingen tvivl om, at det først 
og fremmest skyldes begrænsning i 
brugen af midler til bekæmpelse af 
ukrudt, svampe og insekter. Men 
nedskæringen i antallet af green-

keepere i denne periode kan således 
også være en medvirkende årsag, 
ifølge banechefen.

”Siden den nye bekendtgørelse i 
2013, hvor der blev indført belast-
ningslofter, har golfklubberne 
reduceret mængderne mellem 50 og 
60 procent. Men i takt med at 
græskvaliteten er blevet dårligere, så 
er tilfredsheden med banen den 
samme. Det viser vores medlems-
undersøgelse,” siger Torben Kastrup 
Petersen med det forbehold, at 
andre parametre som fx flow, ledetid 
og hastighed på greens også indgår i 
medlemmernes vurdering af banen.

EU har bestemt, at greenkeeperne 
skal holde igen med at skrue låget 
af bøtten med bekæmpelsesmidler, 
men i Danmark er regeringen og 
Miljøministeriet gået videre og 
vedtaget en mere stram lov.

”Vi er de eneste i EU som har et 
loft over forbruget af bekæmpelses-
midler, så forudsætningerne for 
banepleje er anderledes i for eksem-
pel Spanien. Det skal man vide,” 
siger banechefen og fortsætter:

”Et meget vigtigt budskab at få 
fortalt golfspillere er, at reglerne jo 
ikke er indført for at få dårligere 
golfbaner, men især for at passe på 
vores grundvand.”

Krigen mod sprøjtegifte
De danske greenkeepere har været 
underlagt regler for brug af midler 
til bekæmpelse af ukrudt, svampe 
og insekter i snart 10 år. Reglerne 
for brug af bekæmpelsesmidlerne og 
især hvor store mængder en green-
keeper må sprøjte er blevet skærpet 
flere gange, og hele vejen har 
greenkeeperne haltet efter. Og, det 
til trods er forbruget af bekæmpelses- 
midler kun gået nedad.

I begyndelsen gik det meget 
dårligt med at opfylde den aftale 
som DGU havde indgået med 
Miljøministeriet. Det var delmålet 
at nå en 75 procents reduktion i 
forbruget af pesticider senest med 
udgangen af i 2008, fremgår det af 
aftalen fra 2005, men aftalen blev 
opsagt, fordi klubberne kun nåede 
omkring halvvejs. 

De næste par år gik det bedre 
med at reducere pesticidforbruget 
som i perioden fra 2009-2011 blev 
reduceret med hele 30 procent, men 
det var langt fra nok til at tilfreds-
stille den daværende regerings 
ambitioner om at skrue helt ned for 
forbruget, og ordlyden i aftalen fra 
2011 mellem Dansk Golf Union, 
miljøministeren og Kommunernes 
Landsforening er skræmmende 
læsning for landets greenkeepere.

”Der er enighed om, at den lang-
sigtede målsætning er en udfasning 
af pesticidforbruget på danske 
golfbaner i takt med, at der udvikles 
erfaringer med pesticidfri pleje samt 
anvendelse af alternative metoder, 
bl.a. i form af mekanisk ukrudts-
bekæmpelse.”

Mangler alternativer til        
ukrudtsmidler
Miljøministeriet gik i gang med at 
udarbejde en ny bekendtgørelse, som 
går ud på at begrænse brugen af 
pesticider mest muligt. Ikke bare i 
tons, men også i giftighed. Nu var 
der for alvor erklæret krig mod 
pesticiderne, idet de kommende 
belastningslofter som skulle gælde 
fra 2013 lå milevidt fra det golf-
klubberne kunne præstere i 2012. 
Dansk Golf Union havde netop 
opgjort 146 grønne regnskaber fra 
danske golfklubber, og de viste, at 
golfklubberne i gennemsnit brugte 
116 procent for meget ukrudts-
middel og 22 procent for meget 
svampemiddel i forhold til de  tilladte 
grænser for 2013.  

Det fik dengang Torben Kastrup 
Petersen, banechef i Dansk Golf 
Union, til at udtale:

”Niveauet for overskridelsen 
overasker. Det er en større udfordring, 
end jeg havde ventet,” sagde Torben 
Kastrup Petersen og fortsatte:

”Problemet er, at vi i dag ikke har 
noget alternativ til pesticider, hvis vi 
vil have en ordentlig kvalitet på 
banerne. Vi har igennem flere år 
eksperimenteret med pesticidfri pleje, 
men forsøgene har vist en meget 
begrænset effekt på ukrudtet. 
 Golfspillere må indstille sig på, at 
deres golfbane kommer til at se helt 
anderledes ud,” lyder det nedslående 
budskab fra banechefen.

Faktisk viser adskillige forsøg, at 
den pesticidfri pleje kun har en 
effekt på 5-6 procent i forhold brug 
af pesticider.”

I dag – dvs. efter en periode på 
otte år otte – bekræfter DGU’s bane-
chef, at udviklingen er gået som han 
forudsagde:

”Vi er ikke kommet markant 
nærmere alternative løsninger til 
pesticidfri pleje. Det tager lang tid at 
drage nytte af al den forskning, der 
er på området,” siger Torben Ka-
strup Petersen og peger på, at det er 
vigtigt, at klubberne kommunikerer 
ud til medlemmerne, hvorfor der er 
kommet mere ukrudt på banen.

Omkostninger til at erstatte pesticider med alternative metoder kommer til at koste golfklubberne dyrt, hvis kvaliteten skal være som nu. 

Nyhed
Flex-rejser!

Nu kan du nemt designe din egen golfrejse med 	 y, hotel og star� ider. 
Alt på et og samme sted. Rejs når du vil, hvorhen og hvor længe du vil. 

Se mere om Flex-rejser på golfplaisir.dk

Design din egen golfrejse!
Vælg frit mellem mere end 3000 hoteller, 

700 golfbaner og 10 millioner startider

FLEXEMPEL: PARIS FLEXEMPEL: COSTA DEL SOL FLEXEMPEL: PRAG

Få en kulinarisk oplevelse i det 
franske køkken, gå på opdagelse i 
kunstmuseerne og nyd atmosfæren 
i byernes by. Vælg � y, mere end 500 
hoteller og næsten 100 golfbaner.

Tag med vennerne til Costa del Sol 
og spil al den golf du vil på nogle 
af Spaniens bedste golfbaner. 
Vælg mellem 500 hoteller og mere 
end 50 golfbaner.

Prag er oplagt til en weekendrejse
med en kort og smidig � yrejse. Bo i
den gamle kulturhovedstad og spil
nogle af Tjekkiets i alt 84 golfbaner.
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Tunesien

REJSE

Sousse har 
spektakulære 
golfbaner
Sousse byder på udfordrende og spektakulære golfbaner, 
kilometervis af hvide sandstrande, tingel-tangel i Medinaen og 
masser af friske fisk og skaldyr.
A f  K l aus  H y b l e r 
F o t o :  Tun i s i a n  Na t i ona l  Tou r i s t  O f f i c e , 
E l  K an t aou i  go l f  c ou r se ,  K l aus  H y b l e r

T unesien har 10 golfbaner med 
den største koncentration af 
baner omkring badebyerne 
Sousse og Hammamet. 

Revolutionen i 2011 og ikke 
mindst flere terroranslag i turist-

områderne, senest i 2015, satte 
turiststrømmen fuldstændigt i stå. 
Heldigvis er Tunesien igen et 
sikkert land at rejse til, og igen er 
turismen kommet på fode, endda så 
meget at antallet af turister slog 
rekord i 2018.

Golfspillerne er også vendt tilbage 
i stor stil. Dét mærker vi denne 
søndag formiddag på El Kantaoui 

golf course , hvor starteren ikke kan 
knibe flere firebolde ind.

El Kantaoui som ligger 8 km fra 
Sousse har to 18-hullers baner. Det 
hvide klubhus har automatiske 
glasdøre. De åbner til reception, 
golfshop og en restaurant, der 
senere viser sig, at kunne noget helt 
særligt, når det kommer til tapas. 

El Kantaoui golf course består af 
Sea Course og Panorama Course, og 
golfanlægget har lagt græs til flere 
åbne golfturneringer. Beliggenheden 
lige op af den smukke marina og 
hotellerne med direkte adgang til 
stranden gør stedet særligt popu-
lært. 

Vi spiller Panorama Course, som 
bedst kan betegnes som en open 
parkland course, og er ganske 

kuperet.  Arkitekten er den ameri-
kanske Ronald Fream, som er en 
aldeles velkendt designer i Tunesi-
en. Det er lykkedes for ham at få 
maksimalt ud af det specielle 
terræn, der groft kan opdeles i et 
område som er lavt og spiller ud til 
havet og et højtliggende område, 
som ligger på en højderyg. Det giver 
nogle vidunderlige huller, hvor man 
spiller over kløfter og i bakkedal, 
samtidig med at man mange steder 
på banen kan nyde en eventyrlig 
udsigt til havet. Det gælder ikke 
mindst når man har kørt den stejle 
vej op af hul 8 og skal spille de 
følgende huller på et højtliggende 
plateau.

El Kantaoui golf 
course består af Sea 
Course og Panorama 

Course, og golfan-
lægget har hele tre 
gange lagt græs til 

Tunesian Seniors 
Open. 

Der kan være 
trængsel på gaderne 
og ikke mindst på 
stranden i Sousse.

Én kilometer ad gangen
Hvordan føles frihed? Er det, at man kan gøre
præcis, hvad man vil? Selv bestemme hasti g-
heden, målet, hvor længe man er om at nå det? 
Er det følelsen af, ikke at have travlt? At droppe 
slutmålet og bare se, hvor turen tager én hen? 
Eller er det, bare at tage ti ngene som de kommer 
– én kilometer ad gangen?

Med en Hobby autocamper er du kommet meget 
tætt ere på friheden ti l selv at vælge, hvor du vil 
hen, og hvor lang ti d du ønsker bruge på det.

Friheden ti l at gøre holdt, når du har lyst ti l det og 
blive der lige så længe, du synes. 

Forhandlere: Jan Heiselberg Automobiler, Esbjerg  ·  Silkeborg Caravan Center, Silkeborg.
Svendborg Camping Center, Svendborg  ·  Bije Friti d & Camping, Helsinge. Se også mere på www.hobby.dk

Den danske afgift 
på autocampere er

faldet markant, og du kan
nu få veludstyrede 

autocampere helt ned ti l

472.950,-
inkl. lev.omk.

Kom og se de nye Hobby autocampere på
Ferie For Alle 21.-23. februar 2020. Hal K stand 8050.
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Tunesien

REJSE

De forvredne oliventræer, der 
omkranser hovedparten af hullerne 
på Panorama Course, er mere end 
hundrede år gamle og udgør en 
markant del af banens design. 
Fairways er forholdsvis smalle og 
der skal derfor ikke meget til at nå 
oliventræerne i enten den ene eller 
den anden side. Banen er også rig på 
agave, kaktus, mimoser i flor og 8-10 
meter høje palmetræer.

Greens er i topform, men derimod 
halter det med fairways, hvor 
græsset simpelthen har svært ved at 
komme ordentlig i vækst. Der er 
pletter, hvor ukrudt har taget over, 
men det er trods alt til at leve med. 

Smukt bølgende fairways
De første syv huller på Panorama er 
forholdsvis flade med let bølgende 
fairways. Der er ikke de store 
udfordringer, men banen træder for 
alvor i karakter på bagni. 

Hul 13  – et par4-hul  på 343 
meter fra gul – er et godt bud på et 
signaturhul. Her skal du carry 
mindst 125 meter over en afgrunds-
dyb kløft, og har du mod kan du 
skære en god bid af længden ved at 
krydse kløften længere mod højre. 
Men du har stadig et vanskeligt 
indspil mod en green, der er godt 
beskyttes af to bunkers i forkant. 

Der er en eminent udsigt fra Hul 
13 til havet, hvis man lige vender 
sig om, og fra tee på Hul 14 har man 
nok den allerbedste udsigt. Hul 14 
spillet ned i kløften med bjerget til 
højre og sø til venstre, og hvis du 
kan lide at stå højt og slå ned i en 
bakkedal, så kan du glæde dig til 
hul 18, der også er et pragthul med 
en masse vand i spil. 

 Efter runden sidder vi på klub-
husets terrasse. Vi sætter os i 

skyggen – i slutningen af marts er 
det for varmt i solen – og får ser-
veret små appetitvækkere; oliven, 
småtskåret agurker og tomat, og 
harissa; en rød dip bestående af 
stærke pepper blandet mad oliven-
olie og hvidløg. Og en fadøl til 
omkring 20 kr. - man får rigtigt 
meget for pengene i Tunesien, og det 
gælder både hotel, greenfee samt 
mad og drikke.

Flamingo Golf Course 
Flamingo-banen som ligger ca. 25 
minutter fra Sousse er uden tvivl 
den mest spektakulære bane i 
området, og vi får syn for sagn 
allerede fra 1. tee: Vi står på et 
klippefremspring, langt under os 
har vi udsigt til den grønne fairway 
med oliventræer, agaver og kaktus, 
og et stykke borte kan vi se søen, 
der indimellem bliver besøgt af 
flamingoer i hundredevis og har lagt 
navn til banen. Ronald Fream har 
også designet denne bane, som 
virker meget anderledes og helt 
givet vanskeligere end El Kantaoui. 

De første huller spiller i et rigt 
kuperet terræn, og i selskab med 
masser af oliventræer. Spiller man 
fra de bagerste klodser på Flamingo 
har man 6.402 meter at boltre sig 
på. Vi vælger at spille fra gul tee og 
den har en total længde på 6.029 
meter. Flere af hullerne er ganske 
lange. Ikke mindst banens sværeste 
hul 6., et par5-hul på 530 meter, 
som spiller omkring en kæmpe sø. 
Min makkers bold lander i en 
hulning i et oliventræ – og så er det 
er pokkers svært slå!

Det er uden tvivl de forreste ni 
huller, som er de mest spændende og 
mest spektakulære at spille. Læg 
især mærke til hul 8 og hul 9. Begge 

huller spiller på 
højderyggen med en 
herlig udsigt til dalen 
langt under, hvor vi 
netop er kommet fra. 
Hul 8, et par4-hul på 
360 meter med dogleg 
er ”risk eller reward”. 
Du skal drive solidt 
midt i fairway, og 
lykkes det, kan du 
skære doglegget ved 
at spille over kløften. 
Det er ikke nok at 
komme over, du skal 
også sætte den solidt 

på green, ellers ligger du på den 
anden side og langt under flaget. 

Fairways kunne godt være i lidt 
bedre stand. Der er indimellem bare 
pletter med brunt ørkensand,         
men derimod er greens og green-
områderne umanerligt flotte. 
Greens er meget ondulerede – og 
kan være vanskelige at tackle – men 
græsset er lækkert og overfladen er 
meget ensartet. 

SOUSSE

Sousse er Tunesiens tredje største 
by med ca. 600.000 indbyggere. Den 
er udover at være en badeby også en 
moderne storby med shopping og er 
tilmed rig på masser af kultur - 
oplevelser. Sousse blev grundlagt af 
fønikerne ca. år 900 f.kr. 

Man kan besøge Medinaen i den 
gamle bydel, som er med på 
Unescos's verdensarvsliste, den 
store moské som er et historisk levn 
fra 800-tallet samt bymusseet, der 
har en imponerende samling af flotte 
historiske mosaikker. 

GREENFEE 
El Kantaoui golf course 
(18. huller i højsæson): ca. 500 kr.  
Flamingo golf course 
(18. huller i højsæson): ca. 450 kr. 

El Kantouai Sea Course spiller helt ned til den kridhvide strand.

Det kan anbefales at bestille Grillet 
Dorade, som findes på de fleste 
restauranter.  

Flamingo golf course ca. 25 minutter fra Sousse er den mest spektakulære bane i området. 

Golfkursus på 
højskole ...for livsnydere

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med de fantastiske nordjyske golfbaner.  
Og opleve forkælelse for krop og sjæl med velsmagende mad, golf og højskole?  

Hvis ja, så vil fem dage på Aalborg Sportshøjskoles golfkursus i sommerperioden  
helt sikkert være noget for dig. 

 
På højskole og golf vil både begyndere og etablerede golfspillere få undervisning af erfarne 
golf-pro’er, som hver dag vil finpudse dine evner i den teknisk svære sport. Derudover får 
du mulighed for, at spille på nogle af de bedste golfbaner i Nordjylland sammen med de 

andre kursister.  

Pris 5.595 kr. pr. person incl. kost, logi, undervisning og greenfee.
Tilmeld dig allerede nu eller læs mere på  

www.sportshojskolen.dk/ugekursus/golfkursus

Aalborg Sportshøjskole

Annebergvej 55

9000 Aalborg

Tlf. + 45 98 13 13 11

www.sportshojskolen.dk

sph@sportshojskolen.dk

www.facebook.com/AalborgSPH

www.youtube.com/Sportshojskole

@aalborgsportshøjskole

>> Hvis du ønsker en aktiv og indholdsrig ferieuge, så kan vi anbefale ophold på Aalborg Sportshøjskole. Fin træning og  
spændende golfbaner, formidabel forplejning, skønne fysiske og underholdende aktiviteter. Kan varmt anbefales                  <<  

Susanne Larsen og Knud Larsen

KursusugerUGE 28 UGE 29 UGE 30
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PROTIPS
ved Knud Storgaard

Lavet i samarbejde med:

Hvordan finder jeg 
den rigtige afstand 
til bolden?

Å rets andet golftekniske 
spørgsmål er et spørgsmål, 
som på mange måder deler 
vandene mellem den gode 

spiller og den mindre gode spiller, 
nemlig: ”Hvordan finder jeg ret-
ningen og den rigtige afstand til 
bolden?” Inden jeg kommer med en 
lille udredning på, hvad jeg mener du 
bør gøre, er det naturligvis vigtigt at 
slå fast, at der ikke er nogen ”rigtig” 
afstand til bolden. Sammenlign f.eks. 
Jim Furyk, som står tæt på, med 
Bryson DeChambeau, som står lang 
fra, og begge gør det jo ret godt. 
Rigtig i golfsammenhæng skal her 
forstås som, hvor du kan maksimere 
og overføre din svinghastighed mest 
ensartet og lige igennem bolden, 
samtidig med at du ikke udøver 
skade på din krop - og forkert er så 
det modsatte. Med ”afstanden til 
bolden” mener jeg den vinkelrette 
afstand fra bolden til linjen, som dine 
storetæer danner. Man kan også 
snakke om afstanden, du holder 
hænderne fra dine lår, og den er jo 
primært bestemt af afstanden, du 
sætter fødderne fra bolden, og krops-
holdningen du har inde over bolden. 

Den store forskel mellem en god 
spiller og en mindre god spiller 
ligger efter min mening meget i 
rutinen og måden, hvorpå de 
 bestemmer spilleretningen og 
udmåler deres afstand til bolden: 

Den mindre dygtige spiller: De 
sætter oftest fødderne først på 
øjemål ud fra, hvad der ser nogen-
lunde korrekt ud mht. afstand og 
retning (nogle udmåler håndsbredde 
ind til venstre inderlår for afstand), 
og du vil se mange udmåle retningen, 
de står i ved at holde skaftet op til 
deres hofter. Herefter sætter de 
køllen bag bolden og står så næsten 
bomstille, til de føler, de er afklaret i 
hovedet til at forsøge at svinge og 
ramme bolden. En meget statisk 
procedure, hvor de næsten bliver 
låst fast i den rigtige eller forkerte 
position, de nu engang har sat sig 
selv i.

 
Den dygtige spiller: De starter alle 
bag bolden og finder linjen fra 
bolden mod det nøje specificerede 
punkt, hvor de vil have deres bolde 
til at starte. På den linje finder de 

ofte op til flere fikspunkter, lige fra 
ca. 30 cm efter bolden mod mållinjen 
til et par meter efter bolden. Her-
efter placerer mange af dem deres 
venstre hånd på køllen ud fra en 
lodret slagflade (de tjekker visuelt), 
så de ved, den sidder, hvor den for 
dem resulterer i den hyppigst 
ønskede slagfladevinkel (face angle) 
i forhold til mållinjen i boldtræf. 
Herefter giver det sig selv, hvor 
højre hånd skal sidde (den tilpasser 
sig efter venstre hånd i næsten 
blinde). Mange placerer højrehånden 
på skaftet på vej hen mod bolden for 
at sigte med slagfladen. Først sætter 
de slagfladen vinkelret til mållinjen, 
og herefter udmåler de afstanden 
nogenlunde korrekt og sætte så 
fødderne vinkelret til slagfladen. 
Herefter vil du se, at de tripper en 
del og kører køllehovedet op og ned 
og frem og tilbage (wragler), og de 
tjekker sigteretningen flere gange 
ved at dreje hovedet og tjekke, til det 
ser rigtig ud og føles godt. I den her 
sidste fase af afstandsudmålingen 
finjusteres afstanden i forhold til, 
hvor vægten placeres på fødderne. 
Skal vægten være mere mod front-

foden eller bagfoden? Boldplaceringen 
bliver også finjusteret her ved at 
skubbe vægten lidt mod forreste fod 
eller bagerste fod så nul – og jord-
kontaktpunktet falder det rigtige 
sted i forhold til bolden. I dag er der 
også mange, der, når de føler det 
hele er rigtigt, laver et lille pre 
takeaway (et lille tilbagesving), hvor 
de fører køllen alt fra ca. 30 cm til 
næsten helt tilbage og så tilbage til 
bolden igen, inden de bruger det 
sidste sekund på, at tjekke/fornem-
me, at alt føles rigtig. Så fyrer de 
svinget af med en eller to sving-
tanker (f.eks. drej helt tilbage, 
balance, god kontakt, god finish, 
osv.). Set udefra er den bedre spiller 
meget mere i bevægelse hele tiden i 
forhold til den mindre dygtige 
spiller. 

      

     
Jeg håber, at ovenstående har givet 
dig lidt inspiration til at blive bedre 
til at gøre mere som den gode spiller. 
Opstillingen kan jo sagtens trænes 
inde, når golfbanerne evt. er lukket, 
så du er klar, når alt åbner igen. 

 

 

Kontakt os på 9722 1800 eller på info@eyde.dk 
Se meget mere på vores hjemmeside 

www.eyde.dk 
 

         
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bo & spis på Best Western Plus Hotel Eyde og spil på de bedste baner i de smukkeste omgivelser 
 

2 dages ophold kun 1095,- DKK per person i dobbeltværelse* 3 dages ophold kun 1495,- DKK per person i dobbeltværelse* 
Pakken indeholder:     Pakken indeholder: 
1 x overnatning på et af vores dejlige dobbeltværelser  2 x overnatning på et af vores dejlige dobbeltværelser 
2 x greenfee til en eller to af vores samarbejdsklubber**  2 x greenfee til en eller to af vores samarbejdsklubber** 
1 x 2-retters menu i Restaurant Sankt Jørgen på ankomstdagen  1 x 2-retters menu i Restaurant Sankt Jørgen på ankomstdagen 
1 x stor international morgenmadsbuffet   2 x stor international morgenmadsbuffet 
*Enkeltværelses tillæg er 300,- DKK for hele opholdet   *Enkeltværelses tillæg er 500,- DKK for hele opholdet 
 
 
 
 
**Baner med greenfee tillæg: 
- Holstebro Golfklub   =100,-DKK 
- Storådalens Golfklub   =100,-DKK 
- Silkeborg Ry Golfklub (Ry)   =160,-DKK 
- Silkeborg Ry Golfklub (Silkeborg) =350,-DKK  

4   Golfophold på Best Western Plus Hotel Eyde i Herning 
Spil banerne: Herning-, Trehøje-, Ikast-, Holstebro-, Storådalens- eller Silkeborg Ry Golfklub 

Golfskoler I ind- og udland
-Intensiv træning på små hold

Golfskoler i Danmark
- Du får træning, golf, overnatning, mad og hyggeligt selskab 

  Masser af kvalificeret træning, i både det korte og det lange spil
     Vi træner om formiddagen og spiller 18 huller om eftermiddagen

  Jens Ole går med dig ude på banen og giver dig gode råd
  Du har mulighed for, at teste det nyeste golfudstyr på banen
  Vi bor på Hjarbæk Fjord, Hotel Munkebjerg, eller Hotel Store Kro
  Vi hygger sammen om aftenen, på Hotellet med god mad
  Du kan også deltage uden overnatning, hvis du ønsker det

Jeg har lavet disse Golfskoler i de sidste 6 år med stor succes
Holdene bliver udsolgt hurtigt, så tøv ikke med at tilmelde dig

Send en mail med tilmelding allerede idag, jensole@jokgolf.dk

3-dages Golfskoler i Danmark
- Nivå, Vejle Golf Club eller Hjarbæk Fjord

 3 runder golf på super gode baner
 2 dages ophold på hotel inkl. morgenmad
 2-retters middag begge dage på Golfskolen i Vejle
 Træning 6-7 timer på Driving Range 
 Frie bolde på Driving Range
 Course management med Jens Ole min. 18 huller

Priser fra kr. 2.795.- 
(Evt. enkeltvær. tillæg)
Max. 9 deltagere på alle mine hold

Hold i ugerne 19-20-21-24-25-26-28-29-32-33-34-35

Golfskoler i udlandet 2020
   
   Marts Portugal 8 dage Fly - Hotel - halvpension - 5 runder golf - træning - transfer
   April Spanien 8 dage Fly-Hotel-Golf PGA Catalunya. Nok Europas bedste golfanlæg
   Oktober Italien 8 dage Fly - lejlighed - morgenmad - 5 golfrunder - træning - transfer
   November Thailand 12 dage Villa - halvpension - 5 golfrunder - træning - caddie - transfer

PGA Pro Jens Ole Kristensen TLF. 24 41 32 15 www.jokgolf.dk
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Principperne 
er vigtige!

PROTIPS
Ronnie Lindeskov
PGA professionel
Barsebäck Resort

A lle golfspillere der rammer 
bolden godt, anvender de 
samme sving principper. Det 
er mit håb med dagens 

artikel, at du vil lære at anvende de 
samme principper og at du kan 
overføre det til dit eget golfsving. 

Sidst i artiklen er nogle øvelser 
der kan gøre dig klar til sæsonen. 
Måske du går derhjemme nu pga. 
Corona virussen, men det betyder 
ikke at du ikke kan træne lidt golf. 
Håber du vil lave øvelserne - jeg ved 
at de vil hjælpe din golf. 

Til artiklen har jeg denne gang 
hentet inspiration fra alle de Tour 
sving der ligger i TrackMans 
database og et undervisningssystem 
der hedder S&T. Systemet bygger på 
tre grundlæggende ting, som skal 
være til stede for at spille god golf. 

Man måler niveauet for golf-
spillere ved at:

-  Hvordan spilleren styrer det 
laveste punkt i svinget (low point) 
= kontakten til bolden og jorden 

-  Hvor langt du slår bolden = 
 længden på dine slag

-  Forudsigelighed af kurven din bold 
flyver med = retningen på dine 
slag 

Jeg har altid sagt at god golf er 
rigtig længde og rigtig retning, så 
langt så godt. Men hvordan opnår vi 
så det? 

Med mine snart 28 års under-
visningserfaring er der et gennem-
gående mønster, der altid viser sig. 
Du har sikkert også lagt mærke til, 
at når vi ser en god golfspiller så ser 
det næsten ud til at rygsøjlen står 
stille og svinget er rytmisk samt at 
energien ud i golfkøllen er kraftfuld, 
og at det sker som en rotationen 
omkring rygsøjlen. Det ser nærmest 

legende let ud, men kommer ryggen 
bare lidt ud af balance så kommer 
de skæve slag også, selv for de rigtig 
gode. Hvorfor er ryggens arbejde så 
vigtig i et golfsving - jo den forbinder 
energien vi kan skabe op gennem 
benene samt ryggen og videre ud 
igennem skuldrene, armene og til 
sidst vores hænder som holder i 
køllen. 

Hænderne sikrer at afstanden til 
bolden bibeholdes, hvilket er alt-
afgørende for vores mulighed for at 
overføre energi fra køllen og ud i 
bolden. Hvorfor er det så svært i 
forhold til andre sportsgrene? Det 
korte svar er at konsekvensen ved at 
være lidt ude af balance i ryggen i 
golf, resulterer i et skævt slag - det 
samme gør sig eks. gældende i 
tennis og fodbold. Kan man stadig 
slippe afsted med ubalancen og 
samtidigt lave mål eller vinde sin 

duel? Der sker noget i os mennesker 
når vi skal ramme noget der ligger 
på jorden, med en golfkølle. For de 
fleste af os, forsvinder noget af 
fornemmelsen (og for nogle realitets-
sansen), for hvad der virkelig sker. 
Der er et udtryk i golf der hedder 
“følelsen er ikke virkelig” og det 
passer til de oplevelser jeg har haft 
når jeg er blevet målt. Især når vi 
står foroverbøjet og det må man sige 
at vi gør i golf, eller det gør vi når vi 
har taget vores opstilling - håber du 
følger med når jeg gennemgår OL 
vinderen Justin Roses sving og 
hvordan han stabiliserer sit sving 
igennem ryggen og dennes kombi-
nation af tre bevægelser. 

Foto: G
etty Im
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Nyd en, to eller tre dage på golfbanen med din ledsager. Vores attraktive golfpakker byder på 
greenfee til hhv. Faaborg Golfklub, Svendborg Golf Klub og Midtfyns Golfklub. I overnatter i et 
dejligt dobbeltværelse, og på ankomstdagen er der fri vin & fadøl i baren med mulighed for 
rafling, kortspil, løgnehistorier og pral. I Restaurant Vinoteket serveres en 3-retters menu 
tilberedt med lokale og sæsonbetonede råvarer.

DINNÉ & GOLF SPIL PÅ DISSE  
GOLFBANER:

Faaborg Golfklub
Bjergtagende udsigt over øha-
vet fra Svanninge Bakker.

Svendborg Golf Klub  
Med den sydfynske kuperede 
natur, tæt på Svendborg by. 

Midtfyns Golf Klub
Placeret midt på Fyn i Ringe, 
kun 30 minutters kørsel fra 
Faaborg.

Hotel Faaborg Fjord  |  Golfophold

På Sydfyn findes nogle af landets smukkest beliggende golfbaner. 
Nyd et ophold på Hotel Faaborg Fjord og lad et par dage stå i golfens 
tegn, hvor I prøver kræfter med en eller flere af de fantastiske golfbaner...

FØRSTE 
RÆKKE TIL DET 

SYDFYNSKE ØHAV

EGEN STRAND!

BOOK NU     

Tlf. 62 61 10 10 
hotelfaaborgfjord.dk

Svendborgvej 175   |   DK-5600 Faaborg
    +45 6261 1010         info@hotelfaaborgfjord.dk        hotelfaaborgfjord.dk

OPHOLD PÅ HOTEL FAABORG FJORD

GOLFOPHOLD – 1 OVERNATNING

Pr. pers. i LYØ værelse .................. 1.248,-
Pr. pers. i BJØRNØ værelse .......... 1.148,-

• 2 x greenfee til valgfrie golfbaner*
• Fri vin & fadøl i baren kl. 16.00-18.00 

på ankomstdagen
• 3-retters menu i Vinoteket inkl. kaffe/te 

og sødt
• 1 overnatning i dobbeltværelse
• Morgenbuffet

GOLFOPHOLD – 2 OVERNATNINGER

Pr. pers. i LYØ værelse .................. 1.998,-
Pr. pers. i BJØRNØ værelse .......... 1.898,-

• 3 x greenfee til valgfrie golfbaner*
• Fri vin & fadøl i baren kl. 16.00-18.00 

på ankomstdagen
• Begge aftener: 3-retters menu i Vino-

teket inkl. kaffe/te og sødt
• 2 overnatninger i dobbeltværelse
• Morgenbuffet begge dage

*Vælg mellem Faaborg Golfklub, Svendborg Golf Klub og Midtfyns Golfklub.
Tillæg for enkeltværelse 200,- pr. nat. Tillæg for Suite 250,- pr. nat pr. person.
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PROTIPS

RYGSØJLENS 3 BEVÆGELSER I ET GOLFSVING 
Rygsøjlen skal udføre tre forskellige bevægelser for at kunne skabe en stabil overkrop og styre svingets centrum 
som er venstre skulder for en højre håndet golfer.

Justin står foroverbøjet (flexion) 43 grader. Højrehånden er nederst på grippet så han 
hælder samtidig lidt mod højre 4 grader. Højre skulder er lavere end venstre, højre hofte er 
lavere end venstre, hele kroppen er tilpasset golfkøllen og hans grip (PGA TOUR snit er 
35-45 grader flexion og 11-18 sidebøj)

De tekniske ord for hvad ryggen gør i svinget er 
FLEXION/EXTENSION - SIDEBØJNING – ROTATION

På toppen af tilbagesvinget hvor Justin Rose er på dette billede, er det vigtigt 
at forstå at spilleren ikke længere er foroverbøjet, men derimod skiftet til at 
være sidebøjet samtidig med en (extension) udstrækning af ryggen vil jeg 
oversætte det til, hvilket kan ses på de 7 grader mod målet Justin nu har på sin 

rygsøjle, faktisk modsat de 4 grader han havde fra start. De 43 grader som Justin var 
foroverbøjet, er byttet ud med 47 grader sidebøjning. Men for os der det ud til at han står 
næsten samme sted, men bevægelsen er fornemmelsesmæssigt langt fra.  (PGA tour snit 
her er flexion 2-15 og sidebøj 39-45) 

Ved træf (the moment of truth) er Justin tilbage og er foroverbøjet ca. samme 
mængde eller lidt mindre end ved opstillingen, kombineret med en meget større 
sidebøjning end ved opstilling. Dette opnås ved at hoften og vægten kommer 
frem på det forreste ben. Dette giver køllen mulighed for at komme mere lige 

ind til bolden med masser af energi, samt mulighed for at have hænderne foran bolden som 
er så vigtigt i vores spil. Den røde linje er opstillingen, den gule er på toppen af 
tilbagesvinget og den grønne ved træf. Hvilket viser hvor meget Justin bruger hoften under 
sig, samtidig med at hans hoved bliver nogenlunde samme sted, hvilket er den nemmeste 
måde at rotere effektivt på. (PGA Tour snit her 29-42 flexion og 24-33 sidebøjning) 

Her kort før afslutningen på svinget har Justin bibeholdt sine vinkler på 
ryggen. Dvs. han nu sidebøjer mod højre ca. 40 grader samtidig strækker han 
ud 12 grader i ryggen, dette gør at vægten forbliver fremme og giver ham 
mulighed for at have strakte arme. De strakte arme giver en stabil radius for 

hans sving og er stor årsag til hans stabilitet i spillet. Jeg lover dig, at hvis du kan lave 
samme tre bevægelser i dit sving, så bliver sæsonen rigtig god, for dette giver både 
længde og mere stabil retning. 

Rotation 
stående, 
både med 
og uden 
hoften.

Buk og 
stræk af 
ryggen

Sidebøjning, mod venstre for at træne 
tilbagesvinget og mod højre for træf og 
gennemsving.

Du kan evt. lave en pistolgreb med dine 
hænder og se hvor langt du kan komme 
fra væggen (se fotos) Hvis en af disse tre 
bevægelser ikke er frie for dig, vil du 
skulle kompensere når du spiller golf. 

DE TRE RYG ØVELSER JEG ØNSKER DU LAVER, BÅDE IMELLEM GOLF, FØR GOLF OG UNDER GOLF ER:

Håber øvelserne hjælper dig mod en sund og stærk ryg, som er perfekt for golf. 

1

2

3

kunstudstilling
Oplev 130 kunstneres værker fra ind- og udland

Åbent 11 - 17 alle dage

Fasanvej 2 - 4 | 8654 Bryrup | www.habsoe.dk  |  7575 7774

Midtjyllands Kunst Center
130 kunstnere udstiller

2.580 m2 udstilling  
og depotrum

8.500 kunstværker
Europas største galleri

Midtjyllands Kunst Center er etableret i 
1996, og er et internationalt kunstcenter. 
Kunstcentret har tilknyttet 130 professi-
onelle og anerkendte kunstnere, hvoraf 
45 er fra udlandet. Vi råder over mere end 
8.500 moderne kunstværker til en værdi 
af over 100 millioner.

20% rabat på alle malerier
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GOLFBANE
New Course på Himmerland Golf & Spa resor t

En bid af 
Himmeriget

Banen, hvor Europas bedste golfspillere igen i år dyster i Made in 
Denmark, kan fejre 30 års jubilæum i år. Og det kan de gøre med 
at anlæg i tip top stand.

A f  Pe t e r  Bugge
F o t o :  P e t e r  Bugge  og  Pe t e r  C o r dén

D en 28. april 1990 var en 
festdag i Himmerland Golf & 
Country Club. Her kunne 
man nemlig endelig byde 

velkommen til åbningsmatchen på 
18 spritnye huller, der logisk nok fik 
navnet New Course.

Spillede man med dengang for 30 
år siden og ikke har været i Gatten 
siden, vil man næppe kunne gen-
kende banen. Godt nok følger den 
nogenlunde den samme tur rundt i 
bakkerne, men banen har undergået 
en voldsom forandring siden da. 
Ikke mindst efter, golfarkitekten 
Philip Spogárd gav den en ordentlig 
overhaling i starten af 2010’erne.

Country Clubben er blevet til et 
Spa Resort, og efter at have heddet 
Backtee Course i en årrække er 
navnet nu igen New Course. 

New Course er uden sammen-
ligning Danmarks mest berømte 
bane. Den er blevet eksponeret for 
millioner af TV-seere over hele 
verden de fem gange, den har lagt 
græs til Europa Tour-turneringen, 

Made in Denmark. Men er det så 
også den bedste bane i Danmark? 
Svaret er nej, selv om banen på 
visse parametre slår alle andre i 
landet.

Vejplejet og indbydende
Sidste år besluttede man at rykke 
Made in Danmark fra august til 
maj, og det har haft voldsom god 
effekt. Undertegnede spillede banen 

nogle gange hen over sommer og 
efterår sidste år, og hver eneste 
gang stod den i tip-top stand. Det 
var uden sammenligning den mest 
velplejede bane, jeg spillede i Dan-
mark hele året. Ikke et græsstrå lå 
forkert på fairway og greens var 
indbydende – og lynhurtige.

– Der skete det, jeg havde håbet 
på: At vores tal for besøgende be-
gyndte at gå den anden vej. Der er 
kommet flere måneder, hvor folk kan 
spille. Sidste år brugte lidt flere 
greenkeepertimer på at kunne holde 
niveauet, og den feedback, vi fik, var 
fantastisk, siger Thomas Nielsen, 
director of golf i Himmerland Golf & 
Spa Resort. 

Han fortæller videre, at banen 

lukker ned et par uger inden årets 
udgave af ”Made in Denmark”, men 
at den vil være åben igen for gæster 
dagen efter, proerne har sænket 
deres sidste putt.

New Course begynder inde i 
plantagen, der også rummer det 
meste af resortets anden bane, men 
allerede efter 2. hul bevæger man 
sig ud i det åbne landskab, hvor 
resten af hullerne ligger. Indtil 18., 
hvor man igen er nede i den gamle 
plantage.

Par3-huller i særklasse
Der er flere perler undervejs rundt 
på den lange og rimelig kuperede 
baner. Ikke mindst Par-3 hullerne 
er i særklasse. De er ikke ret lange, 
men alligevel både afvekslende og 
udfordrende. Mit absolutte favorit-
hul er 7. Det spiller kun 114 meter 
fra tee56, men det er beskyttet af 
vand foran, og bunkers bagved. Og 
så er det bare ufattelig smukt.

10. hul kom til i forbindelse med 
redesignet og er ligeledes et sjovt og 
udfordrende Par 3-hul, og så er der 
jo Himmerland Hill, banens vel nok 
mest berømte hul. Tidligere var det 
frygteligt, blindt Par3-hul, hvor 
bare det at kæmpe sig op ad bakken 
til green kunne tage livet af selv en 
veltrænet triatlet. Nu ligger greenen 
midt på bakken, og det kræver kun et 
kort jern at nå den. Til gengæld skal 
man holde tungen lige i munden, når 
der skal puttes. Det er uden sammen-

ligning den green på banen, der er 
sværest at læse. Men mens man 
tæller sine putts, kan man jo lade 
fantasien løbe og forestille sig at 
spille hullet foran flere tusinde 
tilskuere til Made in Denmark.

New Course rummer også en 
raritet – nemlig Par 6-hullet 11. 
Men spiller man fra 56, som de 
fleste nok bør gøre, er det bare at 
betragte som et almindeligt Par 
5-hul i den lidt længere afdeling. 
Og så er det oplagt hul at score på.

Generelt er New Course en 
fantastisk bane, som bestemt er 
værd at spille. Også til en greenfee 
i den dyrere ende sammenlignet 
med andre baner. Men der er også 
hår i suppen. Der er en del blinde 
slag, så baneguiden er uundværlig, 
når man spiller banen første gang. 
Og jeg kunne have ønsket mig, at 
de få deciderede dårlige huller 
havde fået en grundig overhaling, 
da man alligevel var i gang med 
det store redesign. Det skete 
desværre ikke.

Lej en buggy
Medlemmerne i Himmerland 
foretrækker at spille Old Course 
– måske fordi, den er lettere at 
komme rundt på rent fysisk. Men 
New Course er faktisk til at have 
med at gøre scoremæssigt – hvis 
man vælger det rigtige af de fem 
teesteder. Før omlægningen og 
redesignet var den et monster, nu 
kan selv undertegnede komme 
rundt i en fornuftig score. Især i 
en buggy. New Course stiller krav 
til konditionen, og resortet an-
befaler faktisk også, at man lejer 
en buggy.

Himmerland Golf & Spa Resort 
var dynekongen Lars Larsens 
legeplads. Og havde man frygtet, 
at hans søn og arving, Jakob 
Brunsborg, ville nedtone engage-
mentet, tager man fejl. Det vidner 
de mange maskiner på anlægget 
om. På driving range er en helt ny 
lounge ved at tage form, en 
Academy Course er på tegne-
brættet, og på Old Course spirer 
græsset så småt frem på et re-
designet hul.

På New Course er der ingen 
larm fra maskiner. Man er – for-
ståeligt – godt tilfredse med 
banen, men der er alligevel et par 
projekter i støbeskeen.

– Der skal drænes noget mere. I 
februar sidste år fik vi 25 mm regn, 
i år har vi fået 142 mm. New 
Course er godt drænet – på greens. 
Men på fairwaydelen er der er 
nogle steder, hvor man ikke kan 
suge vandet. Det ser ud til, at det 
kommer til at regne mere generelt, 
så vi er nødt til at være forberedte. 
Det er vi allerede ved at se på, 
forklarer Thomas Nielsen, som 
også afslører en nyskabelse på 
banen:

– Vi vil også gerne have, at man 
efter ni huller tager en obligatorisk 
lille pause og får en suppe eller 
lignende, som er med i greenfee. 
Derfor bygger vi et nyt halfway- 
house, det skulle gerne komme i 
løbet af sæsonen. Det KOMMER i 
løbet af sæsonen, fastslår han

Journalisten bag denne artikel er 
selv medlem i Himmerland Golf 
Klub.

Det ikoniske 16. hul – Himmerland Hill. Der er ganske kort, men kan være ultrasvært – alt efter hvor flaget står. Greenen er nemlig lynhurtig og meget kuperet.

– Vi overvejer at lade prisen på greenfee stige lidt, og så inkludere en buggy, forklarer Thomas Nielsen, 
director og golf på Himmerland Golf & Spa Resort

FAK TA

Himmerland Golf & Spa Resort 
– New Course
Lars Larsens Vej 1, 9640 Farsø
Tlf: 96496100, hgsr@hgsr.dk, 
www.hgsr.dk

18 huller, Par 73
Længde; 5215-6751 meter 
(Fem forskellige teesteder)
Greenfee: 650,-

FACILITETER: 
Proshop, Restaurant
Udlejning af golfbil
Omklædning/bad
Vand på banen
Læskur mod lynnedslag – er på vej
Øl/vand og kaffeautomat – er på vej

Sådan så tegningerne til New Course ud forud for åbningsmatchen for 30 år siden. 
Bemærk også, at man dengang kunne få en pariserbøf med hele moletjavsen til 38 kroner. 
Det rækker ikke til en fadøl i dag.

 

Deltag i en af kvalifikationsturneringerne. Der spilles i

fem rækker fra hcp +0-25, og vinderen af hver række

går videre til Landsfinalen på Lübker Golf Resort. De

fem rækkevindere i Landsfinalen udgør det danske

landshold i Verdensfinalen i Cancun, Mexico, hvor de

møder 40 andre lande.

TILMELD DIG I GOLFBOX

The Race to Mexico - vind
rejsen og spil for Danmark

KVAL IF IKAT IONSTURNERINGER:

L a n d s f i n a l e :

Ve r d e n s f i n a l e :
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TRÆNING

Husk altid at lade kroppen 
”give efter”, i de forskellige trin 
og falde til ro, før næste trin. 
Hvert trin holdes i 30-40 
sekunder eller efter anden 
anvisning fra din terapeut. 
Gå kun til det trin, hvor du føler 
dig tilpas og uden smerter. 

Når øvelsen er færdig, går 
man langsomt baglæns gennem 
trinene, for at nå udgangs - 
positionen. Husk at bruge 
åndedrættet og stop op 
undervejs. Skift side for, at 
opnå bedre balance i kroppen.

Ovenstående øvelse kan ligeledes   
udføres med rullen under lænden. 
Fremgangsmåde vil være den samme. 

Husk altid at lade kroppen ”give efter”, i 
de forskellige trin og falde til ro, før 
næste trin. Gå kun til det trin, hvor du 
føler dig tilpas uden smerter. 

1  Udøveren starter med at ligge på maven og støtte på albuerne.

2  Løft højre knæ op til 90°. Underben og ankel skal også         
være 90°.

3  Tag en dyb indånding, træk højre arm ind under venstre 
armhule og hvil brystet på overarmen. På udånding synkes ned.

4  Indånding, fjern venstre albue og støt panden i gulvet, 
udånding. 

5  Indånding, placer venstre arm strakt over på højre arm, 
udånding. 

 Ønskes det – kan øvelsen fortsættes.

6  Indånding, venstre arm fortsætter ned langs kroppen, udånding. 
Indånding, hvis muligt søger venstre arm videre op på ryggen 
og søger op mellem skulderbladene med hånden, udånding. 

1  Læg dig fladt på ryggen på enten et gulv eller et tæppe   
uden rulle. 

2  Placer dernæst rullen lige under skulderbladene.

3  Start med armene ned langs siden.                               
Giv slip på vejret mens du langsomt ”smelter” i ryggen. 

4 Løft langsomt armene bagover.

5  Med armene strakt bagover søger de langsomt mod gulvet.

6  Brug vejrtrækningen (udåndingen) til at give slip               
på spændinger. Hold øvelsen i 3-5 min. 

7  For at komme ud af øvelsen fører du langsomt armen 
fremover og ruller langsom over på din venstre side, hvor 
det så er muligt at skubbe fra med din hånd/ arm for at 
komme op og sidde.

Driller lænden?
G

olf er for mange en stor passion. 
Men alt for mange golfspillere 
undervurderer de krav der 
stilles til fysikken. Efter 

måneders golfpause springer de fleste 
direkte ud på banen igen, så snart 
forholdene er til det. Desværre kan 
kroppen ikke altid følge med, hvilket 
ofte resulterer i skavanker, som i 
værste fald ender som deciderede 
skader.

Hos Body SDS har vi mange golf-
spillere på briksen. Alle ønsker de, at  
få løsnet op i kroppen og mindske de 
golfrelaterede belastninger. 

Det er vi heldigvis gode til og vi kan 
også hjælpe dig. 

Det perfekte sving
Det er ikke ulogisk, at golf udsætter 
kroppen for store belastninger. På en 18 
hullers runde, skal man vride sin krop 
mange gange for, at kunne sende bolden 
smukt ned ad fairway. Hvert sving er 
en stor kraftudladning. Hvis overkrop-

pen ikke roterer, som den skal, eller 
hvis den nødvendige stabilitet i lænden 
mangler, så opstår der problemer. 

Det perfekte sving stiller derfor store 
krav til rygmuskulaturens bevægelighed. 

Body SDS finder løsninger
Hos Body SDS oplever vi, at de mest 
almindelige golfrelaterede skader 
opstår i lænd, albue og håndled. Især i 
lænden oplever mange smerter, der 
forhindrer dem i at kunne svinge 
igennem. Og det kan være et kæmpe 
irritationsmoment og begrænse glæden 
ved spillet. 

En stor misforståelse er at det gode 
golfsving kræver styrke og muskel-
masse, men det er ikke det vigtigste for 
at kunne slå det lange og præcise slag. 
Den frie bevægelighed og stabiliteten i 
hofterne er altafgørende. 

Kroppen kompenserer 
Et solidt golfsving kræver derfor 
smidighed i det meste af rygmuskula-

turen. Hvis skuldrene ikke har bevæge-
ligheden til at rotere korrekt, vil andre 
dele af kroppen automatisk kompensere 
for at kunne gennemtvinge svinget og 
sende bolden afsted. Lænden er ofte det 
sted hvor der kompenseres, da det er 
her der kan lægges ekstra vægt i slaget. 
Men når lænden kompenserer bruges 
den uhensigtsmæssig og vil med tiden 
gøre ondt. Derfor er det vores vigtigste 
opgave at give plads i den øvre ryg-
muskulatur, så man får den gode 
rotation som i sidste ende skåner lænden.  

Gør skuldrene fri og lænden 
smidig
Når vi har golfspillere på vores briks, 
finder vores behandlere ofte frem til at 
smerterne i lænden udspringer af en 
overbelastning i skulderregionen.  
Dette kan være overraskende for 
klienten, da man som oftest forventer at 
blive behandlet der hvor det gør ondt. 
Men efter en time på briksen, vil de 
fleste mærke hvordan trykket i lænden 

aftager. For at vedligeholde bevægelig-
heden i skulderegionen gennem hele 
golfsæsonen, sender vi folk hjem med 
øvelser som let frigør skuldrene og 
skaber mere bevægelighed. 

Den første øvelse strækker musklerne 
i skulderregionen. Dette giver mere 
plads i overkroppen, som gør rotationen 
nemmere. I øvelse to åbnes der op i 
ryggen og brystkassen, hvilket også 
hjælper til at give plads. 

Med disse to øvelser, vil du kunne 
løsne op for spændinger i dit skulder-
parti og det vil kunne mærkes i lænden. 
Prøv øvelserne på gulvet derhjemme og 
mærk hvordan din smidighed i skulder 
og ryg vil gavne dine præstationer på 
golfbanen.

Hvis din ryg trænger til at blive løsnet 
og øvelserne ikke er nok, er du altid 
velkommen hos os i Parken, eller hos en 
af vores dygtige behandlere i resten af 
Danmark. Vi vil meget gerne sørge for, 
at din golfsæson bliver fantastisk.  

F IND F LERE TR ÆNINGSØVELSER T IL  INSP IR AT ION PÅ VORES APP

SKULDER 
ØVELSER

ØVELSER 
MED RULLE 
(eller et tætrullet håndklæde)

I N S T R U K T I O N  •  U D S T Y R  •  R E G L E R  •  K L U B N Y T  •  B A N E R

U D G I V E S  A F  M A G M E D I A
T I L L Æ G  T I L  G O L F B L A D E T

N R .  2 .  M A R T S  2 0 2 0D A N M A R K S  S T Ø R S T E  G O L F A V I S

UDSTYR

24 SIDER MED ÅRETS NYHEDER

Custom Fitting  – vejen til bedre spil

Velkommen til vores
Golfstore Flagship stores 

og studio.

Tange Sø GK
Rødkærsbro
+45 86659503

Dronninglund GK
Dronninglund
+45 33151020

Blokhus Golfcenter
Pandrup
+45 98209500

Dit golfsving er unikt. Derfor skal du ikke spille med køller, der 
er fremstillet til at passe alle. Du skal spille med køller, der er 
optimeret efter netop dine forudsætninger.

Hos Golfstore kalder vi det en Custom Fitting Lesson-TM  
– en kombination af golflektion og custom fitting. En Golfstore- 
pro er nemlig ikke bare ekspert i udstyr. Han eller hun ved 
også alt om svingteknik. En Custom Fitting Lesson-TM er  
en optimal kombination, hvis du vil have styr på dit spil.  

Vi foretager naturligvis alle afprøvninger på en rigtig  
driving range, hvor du kan se bolden flyve.

Hvad venter du på ... 

Design din egen golfrejse! NyhedFlex-rejser!
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2

DR IVERE

4
FA IRWAY WOODS

8
HYBR IDER

12
JERN

16

MAN MÅ ALDRIG 
GÅ NED PÅ UDSTYR
De kommende sider byder på mere end 70 udstyrsnyheder. 
Tag temaet ud og gem det til du skal købe nyt.

D
u sidder nu med første del af GOLFBLADET’s store, årlige Udstyr-
stema i hænderne. I alle de år vi har udgivet GOLFBLADET har 
Udstyrstemaet været vores allermest populære tema, og vi ved, at 
rigtigt mange gemmer det og tager det frem, når det for alvor bliver 

tid til at få opdateret udstyret. I år har vi været nødt til at dele tillægget op 
i to dele. I dette blad får du de nye drivers, fairways, hybridkøller og jern. I 
næste blad følger så sæsonens nye wedges, puttere og bolde.

  Man må, som bekendt, aldrig gå ned på udstyr. Den nye driver slår helt 
sikkert både længere og mere lige end den fra sidste og forrige år, og der er 
ikke noget bedre, end at stå med et spritnyt funklende jern i hænderne.

 Golfsporten har et image som værende en relativt dyr sport, og selvfølge-
lig koster nyt udstyr en del penge, men det er ligesom mange har det med at 
få ny bil; bare duften øger køreglæden, og berettiger til fulde investeringen.

Bliv fittet
I dette tema bringer vi alle de nyheder, vi har kunnet opspore på markedet, 
og vi skelner ikke mellem producenterne. Vi foretager heller ikke nogen 
form for rangering, for det er helt op til den enkelte golfspiller, hvilke 
præferencer han eller hun har. Vi inddeler for overskuelighedens skyld de 
nye jern i tre enkle kategorier; ’Med meget hjælp’, ’med hjælp’ og ’Elite’, men 
det er jo ikke det samme som, at en handicap 3-spiller ikke kan foretrække 
et jernsæt ’med hjælp’ eller ligefrem ’med meget hjælp’, eller at en relativ 
nybegynder med høj svinghastighed ikke vil kunne nyde gavn af et sæt til 
’eliten’.

Uanset om du har spillet golf i 
30 år, eller var ’kanin’ i efteråret, 
om du spiller på din klubs elite-
hold eller aldrig har været under 
100 slag, så kan vi kun anbefale at 
du bliver ’fittet’. En personlig 
tilpasning af udstyret er helt 
afgørende for den fornøjelse og 
gavn du får af dit nye udstyr. Så 
selvom du skulle falde for et godt 
tilbud, så sørg for at få udstyret 
tilpasset dig personligt. Ude i 
golfbutikkerne – både dem i 
klubberne og dem udenfor – står 
rigtigt dygtige mennesker parat 
til at hjælpe dig.

Hvad er med/ikke med
Hvad har vi så med? Jo, traditionen 
tro, så har vi valgt at bringe det 
udstyr, der nyt i forhold til sidste 
sæsonstart. Derfor vil den op-
mærksomme læser støde på 
udstyr, der blev lanceret allerede 
sidste sommer. I dag er golf-
branchen sådan indrettet, at man 
i store træk lancerer sine nyheder, 
når ’man er parat’ og ikke på 
bestemte tidspunkter op til en 
sæsonstart. Golfmarkedet er i 
øvrigt så globalt, at der næsten 
altid er en sæsonstart et eller 
andet sted i verden.

Vi har derimod ikke udstyr 
med, som tidligere er omtalt i 
temaet, heller ikke selvom det 
stadig er en populær vare i 
butikkerne. Og så er nyhederne 
altså delt op i to – i næste blad 
kan du se de nye wedges, puttere 
og bolde.

God fornøjelse med golfsæsonen 
2020.

A f  Mo r t en  Buck h ø j
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FLEKSMEDLEMSKAB 
I TRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE 
INKL. DGUKORT OG 2 X GREENFEE 

BILLETTER (VÆRDI 800,- KR.) 

TIL 18-HULS BANEN

KUN 649,-

DANMARKS BILLIGSTE MEDLEMSKABCALL AWAY
MAVRIK/MAVRIK SUB ZERO/MAVRIK MAX
9°, 10.5°, 12°

Callaways ingeniører har taget Artificial Intelligence (AI) i brug på 
et hidtil ukendt niveau. Utallige computersimuleringer har ført til 
udviklingen af en helt ny slagflade, der er tyndere og skaber mere 
fart i kombination med opbygningen af kronen, og som er ulig 
hinanden i de skiftende lofts. Tre modeller til tre typer spillere, men 
med samme egenskaber.

K R .  3 . 9 9 9

COBR A
SPEEDZONE
9° og 10.5° (justerbar)

Speedzone er Cobras mest innovative driver til dato, og ingeniørerne 
har optimeret designet af seks specifikke zoner i køllen, der alle 
giver øget fart: Power, Strength, Light, Low CG, Aero og Stability er 
de seks zoner. 
Loft kan 
justeres i 8 
indstillinger, 
helt ned til 
7.5° med det 
gennemprøve-
de MyFly8 
system.

K R .  3 . 4 9 9

En ny sæson, og en pokkers masse nye drivere. Sidste år var hvad 
branchen kaldte for et ’exceptionelt godt driver år’, så det store 
spørgsmål er om 2020 kan matche det.

Årets tendens er uden tvivl; speed. Hastighed i køllehovedet. Jo mere 
hastighed i køllehovedet, desto mere fart i bolden og dermed længere 
drives.  

Der er en driver for enhver smag og præference. Besøg en demo-dag 
og prøv dem.

COBR A
SPEEDZONE XTREME
9°, 10.5°, 12° og 12.5° (justerbar)

Xtreme har præcis samme innovative design, med seks forbedrede 
speedzoner som standard-modellen. Her dog tale om en mere 
tilgivende model med en større profil, perimeter vægtning og en 
17grams vægt 
placeret så 
den øger MOI. 
Henvender sig 
til den helt 
gennemsnitli-
ge golfspiller. 
12.5°-dame-
modellen 
findes i andre 
farvekombina-
tioner.

K R .  3 . 4 9 9 

P ING
G410 LST
9°, 10.5°

Sidste sommer supplerede PING deres G410 driver-serie med LST, 
some r en 450cc low spin model med højt MOI. Ved hjælp af PING’s 
flytbare vægtsystem kan man få tilpasset driveren til præcis de 
specifikationer man ønsker. Den driver i G410-serien, der henvender 
sig til den dygtigste del af golfspillerne.

K R .  3 .7 5 0

T I T LE IS T
TS1
9.5°, 10.5°, 12.5° (justerbar)

Titleist har altid haft ry for at være en mærke for ‘de bedre spillere’, 
men det er ikke den fulde sandhed, og TS1 driveren er i hvert fald 
designet specifikt til spillere med lav-moderat swing speed. En 
ultra-letvægtsdriver der vejer bare 275 gram, med fokus optimeret 
vægtfordeligt og strømlinet facon. Justerbar i 16 indstillinger via 
SureFit hosel.

K R .  3 . 9 9 9

T I T LE IS T
TS4
8.5°, 9.5°, 10.5° (justerbar)

I sidste sæson lancerede Titleist deres TS2 og TS3 drivere, der 
rammer et bredt publikum fra de bedre til gennemsnitsgolferne. I 
sommer tilføjede man TS4 til den linje. En ultra low-spin model, 
designet til dem, der har lidt svært ved at styre spin, når der skal 
slås igennem. 430cc krone i titanium og en endnu tyndere slagflade 
for lavere vægt og øget fart.

K R .  3 . 9 9 9

DRIVERE fart i kombination med opbygningen af kronen, og som er ulig 
hinanden i de skiftende lofts. Tre modeller til tre typer spillere, men 
med samme egenskaber.

K R .  3 . 9 9 9

specifikationer man ønsker. Den driver i G410-serien, der henvender 
sig til den dygtigste del af golfspillerne.

K R .  3 .7 5 0

ultra-letvægtsdriver der vejer bare 275 gram, med fokus optimeret 
vægtfordeligt og strømlinet facon. Justerbar i 16 indstillinger via 
SureFit hosel.

K R .  3 . 9 9 9

slås igennem. 430cc krone i titanium og en endnu tyndere slagflade 
for lavere vægt og øget fart.

K R .  3 . 9 9 9

CLE VEL AND
LAUNCHER HB TURBO
9°, 10.5°, 12°

Næste generation af Launcher, der havde focus på at spiller emed 
lav swing hastighed kunne få mere længde. Alle de egenskaber er 
bevaret, men nu er der blevet sat ’turbo’ på. Bl.a. med 
counterbalance i skaftet, en responsiv slagflade og en ultralet 
krone, der gør det muligt at sænke tyngdepunktet yderligere.

K R .  2 . 4 9 5K R .  2 . 4 9 5

COBR A
F-MAX AIRSPEED
9.5°, 10.5°, 11.5°

F-Max er Cobras tilbud til spillere med lav svinghastighed. Den nye 
driver vejer bare 270 gram, 56 gram mindre end en konventionel 
driver, og der er sparet vægt i både krone, grip og skaft. Airspeed 
som 2020-modellen er navngivet har en krone i kulfiber, og så fås 
den både i en offset og en straight neck version. Bedre spillere, 
som måske har mistet 
meget af fordums fart 
i svinget, men ikke 
kan forliges med 
offset-designet 
kan altså være 
med.

K R .  2 . 5 9 9
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READY–TO–SLEEP
T H E  B L U E  C H E C K  C O L L E C T I O N

SEE MORE CHECKS  
AT HASTENS.COM

X X IO
X-EKS
9.5°, 10.5°

Sidste sæsons model hed ‘10’, skrevet med romertal ‘X’, så derfor 
er det lidt forvirrende at årets helt nye XXIO-model hedder ’Ekstra’ 
skrevet som ’X’. Her har man lavet en driver (og serie) til spillere 
med svinghastigheder over 90 mph. Et nyt vægtsystem og en 
carbon sål giver tilgivelse og fart. Stivere skaftkonfiguartion for 
stærkere spillere.

K R .  5 . 4 9 9

TAY LORMADE
SIM
8°, 9°, 10.5° (justerbar)

TaylorMade er gået helt nye veje med deres serie af SIM drivers. 
Geometri er nøglen, og det asymmetriske såldesign er udviklet fordi 
skaber særlig meget acceleration i svinget i den sidste lille meter i 
nedsvinget til boldtræf. The Moment of Truth, som trænerne kalder 
sekvensen. SIM står for Shape In Motion. Vægtskinnen i sålen kan 
ændre draw/fade bias op til 18 meter. 

K R .  4 .19 9

TAY LORMADE
SIM MAX
9°, 10.5°, 12° (justerbar)

Vi kan forsætte historien her, for SIM Max har samme egenskaber, 
blot uden flytbar vægt. Lidt højere boldflugt og maksimalt 
tilgivende. Alle tre modeller har justerbar Loft Sleeve, der gør det 
muligt at justere loft med +/- 2°, og fra square til +/- 4° åben/
lukket og spin med +/- 400 rpm. Hovedet er en anelse større end i 
SIM.

K R .  3 .7 9 9

TAY LORMADE
SIM MAX D
SIM Max D er draw-biased for de spillere, der har en kraftig 
tendens til slice. Endnu højere boldflugt end i Max-modellen og den 
mest tilgivende slagflade. I de tre modeller er slagfladerne alle Twist 
Face, men hvor SIM Max har 8 % større slagflade end SIM, har SIM 
Max D 18 % større slagflade. SIM Max og SIM Max D fås i 
dameversion.

K R .  3 .7 9 9

MIZUNO
ST200/ST200 G/ST200 X
9°, 10.5°, 9° (G), 10.5° (X) (justerbar)

Tre nye drivers fra Mizuno. ST200 G er designet til spillere med høj 
swing speed, mens ST200 X er en draw-biased model til spillere 
med lavere swing speed, og arbejder imod slice. ST200 standard 
udgaven henvender sig bredt. Fælles er en Beta Titanium 2041 slag-
flade, der er 17 % stærkere end traditionelt titanium. Wave sål 
design og en grafit krone med variabel tykkelse.

S T 2 0 0 / S T 2 0 0X :  K R .  3 . 4 0 0 .  S T 2 0 0G :  K R .  3 .7 0 0

W ILSON STAFF
LAUNCH PAD
10.5°, 13°. 10.5° (venstrehånds)

Der er ikke så mange dikkedarer omkring Wilson 2020 driver. Den 
henvender sig til højhandicapspilleren, der gerne vil have en så 
letspillet kølle som muligt. Og det leverer den. Let offset for at 
modvirke slice, en tilgivende slagflade, der reducerer længdetab ved 
off-center træf og giver en høj boldflugt.

K R .  1. 9 9 9

X X IO
ELEVEN
9.5°, 10.5°, 11.5°

Japanske XXIO bliver stadigt mere populært blandt spillere, der 
savner lidt i swing speed, men til gengæld har råd til at købe sig til 
hjælp. Generation 11 har en redesignet cup face struktur og et 
ekstraordinært letvægtsskaft. En særlig teknologi i strukturen af 
kronen distribuerer vægten for øget tilgivelse og forbedret boldflugt.

K R .  5 . 4 9 9FLERE
DRIVERE

sekvensen. SIM står for Shape In Motion. Vægtskinnen i sålen kan 
ændre draw/fade bias op til 18 meter. 

K R .  4 .19 9 K R .  3 .7 9 9

off-center træf og giver en høj boldflugt.

K R .  1. 9 9 9

ORK A
REFLEX DRIVER
9°, 11°, 13°

Nyt mærke i Danmark, der kun fås gennem personlig fitting hos 
Made by Rosenberg. Designet af en engelsk fittingnørd, der ikke går 
på kompromis. Tre forskellige materialer og en responsiv og 
tilgivende slagflade.  Tilpasses til den enkeltes mindste behov.

K R .  2 .7 3 5 - 3 . 5 0 0 
(afhængigt af 
skaftvalg) 
+ fitting.
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VELKOMMEN TIL 
GOLFBLADETS NYE WEBSITE

WWW.GOLFBLADET.COM

Gol�ladet er Danmarks største golfavis. 

Vi bringer nyheder, billeder, analyser samt 

anmeldelser af udstyr, baner og rejser.

GOLF      BLADET
www.gol�ladet.com

CALL AWAY
MAVRIK FW/MAVRIK SUB ZERO FW/MAVRIK MAX FW
3+-11 W, 13.5-25°

Ligesom det er tilfældet med driverne, har man benyttet Artificial 
Intelligence til at udvikle en ny 
effektfuld kombination af 
slagflade og krone. Flash Face 
SS20 kombineret med en 
smedet C300 stål og en 
avanceret carbonkrone. De tre 
modeller er båret af samme 
teknologi, men henvender sig 
til forskellige spillertyper.

K R .  2 . 4 9 9

P ING
G LE2 FAIRWAY
3-9W, 19-30° (justerbar)

Der er ikke meget udstyr – i 
dette tema og I dte hele taget 
– der producers helt specifikt 
til kvinder. PING’s G Le2 serie 
er undtagelsen. En tyndere, 
mere eksplosiv C300 
maraging stål slagflade, 
markant højere MOI og 
muligheden for otte 
forskellige loft/lie indstillinger 
adskiller denne 2. generations 
fairway fra forgængeren. 

K R .  2 . 0 9 9

W ILSON STAFF
LAUNCH PAD FW
3W/15°,5W/18° 

En god fairwaykølle skal flytte gennemsnitsspillerens bold sikkert 
fra A til B, og helst så 
langt som muligt. Launch 
Pad henvender sig til 
middel-til højhandicapspil-
leren, der får 
anti-sliceoffset og en 
slagflade, der giver fart i 
bolden. Letspillet.

K R .  1. 5 9 9

X X IO
ELEVEN FW
3-9W, 15°-23°

For spillere med swing speeds på under 90 mph. 
Et særligt sålsystem giver øget 
tilgivelse og har forbedret MOI i 
forhold til tidligere modeller . 
Kobber og gummivægte i 
grebet giver counterbalan-
ce-effekt for højere swing 
speed.

K R .  3 .7 9 9

CLE VEL AND
LAUNCHER HB TURBO FW
3W/15°, 5w/18°

Ligesom i driveren er de nye HB Turbo fairways konfigureret med 
counterbalance i skafterne, hvilket skulle 
hjælpe til at svinge hurtigere og 
dermed opnå mere fart og deraf 
længde. I 3W er der em 
Turbocharged Cup Face 
slagflade, der øger COR og den 
særlige HiBore krone sænker 
tyngdepunktet.

K R .  1. 6 9 9

X X IO
X-EKS FW
3-7W, 15°-20°

For spillere med swing speed på mere 
end 90 mph, men stadig med samme 
spilforbedrende egenskaber som 
Eleven. Cannon Sole, 
Counterbalanceret 
vægtsystem og en hot Cup 
Face slagflade. Skabt til de 
lidt stærkere spillere end 
dem, der normalt spiller 
XXIO.

K R .  3 .7 9 9

COBR A
F-MAX AIRSPEED
3-7 W, 16-23°

En letspillet fairway-serie til 
spillere med lav eller 
moderat sving hastighed. Der 
er arbejdet på et overordnet 
letvægtsdesign, der gør det 
muligt at øge sving hastig - 
heden. Vægten er fokuseret 
tilbage i hovedet og mod 
hælen for bedre kontrol. 
Offset-design reducerer 
slice. 

K R .  1. 6 9 9

COBR A
KING SPEEDZONE/SPEEDZONE TOUR/SPEEDZONE BIG TOUR
3-7 W/3-4 W (justerbar)

Der er tre, ja faktisk fire fairways 
I Cobras Speedzone linje. En 
standard, en Tour, en Big Tour og 
en Womens. Alle fire er baseret 
på samme teknologi hvor man 
har optimeret fire nøgle zoner: 
Power, Flex, Stability og Light 
Zone. Derved opnås den optimale 
kombination af høj bold hastighed, 
høj boldflugt og lavt spin med 
ekstrem længde som resultat. 
Alle fairways er justerbare med 
MyFly8 teknologien.

K R .  2 .19 9 

MIZUNO
ST200/ST200 X
3W/15°, 5W/18°. X: 3W/16°, 5W/18.5°, 7W/21.5°

Lavt spin og høj tilgivelse i form af minimalt tab af længde i tilfælde 
af træf uden for centrum af slagfladen 
er et par de gode egenskaber, 
der kendetegner ST200 
og ST200 X fairways 
serierne. En forbedret 
stærk slagflade i maraging 
stål og en krone med 
variabel tykkelse samt wave 
sål design. X-modellen er 
designet til lavere til moderate 
swing speeds.

K R .  2 . 4 0 0

TAY LORMADE
SIM MAX/SIM MAX D
Rocket 3/14°, 3W/15°, 5W/18°, 7W/21°, 9W/24°

SIM Max og Max D henvender sig lidt bredere og er ikke nær så 
avancerede. De har hhv. 
185cc og 190cc hoveder og 
stål slagflader i et stærkt 
C300 materiale. Max D er 
draw-biased med øget vægt i 
hælen for at modvirke slice. 
Progressive hovedstørrelser 
og ingen af disse to modeller 
er justerbare.

K R .  2 . 2 9 9

TAY LORMADE
SIM
Rocket 3/14°, 3W/15° og 5W/19°

SIM fairways består af tre modeller, hvor det klassiske V Steel 
design i sålen er blevet gen op fundet, 
så man opnår optimal interaktion 
med græsset/jorden og sikrer høj 
spilbarhed fra alle lejer. SIM er 
superavnanceret, har 180 cc hoved 
i en letvægts carbon konstruktion, 
med en ny Zatech Titanium 
slagflade og en 80 gram tung vægt 
i sålen. Fuldt justerbar med Loft 
Sleeve teknologi.

K R .  3 . 2 9 9

FAIRWAYS
Der er noget usexet over fairway woods, eller fairways, 
som vi blot kalder dem i dag, hvor det er en menneske-
alder siden de var lavet af træ. Det er bare ikke rigtigt 
køller, der får én sådan op på dupperne. Men vi har alle en 
eller to i bag’en, og hvis vi gjorde os en smule umage 
næste gang, der er en demodag i klubben, så kunne vi 
måske finde den eller de fairways, der rent faktisk kunne 
forbedre vores scores. Vidste du, at 3-wooden er den 
kølle pro’erne nødigst skifter ud. Når de har fundet den de 
kan lide, benytter de den ofte til den er slidt op. 
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           Kontakt: Sønderborg Golfklub, Jakob Haunstrup, tlf. 21 41 21 91, mail: haunstrup@outlook.dk eller   Nordborg Golfklub, Marie Petersen, tlf.: 30 51 56 09, mail: sekretaer@nordborg-golfklub.dk  
                    Vi udarbejder gerne et godt tilbud   til små og store grupper.

Hotel Alsik Hotel Alsik 
  SønderborgSønderborg
         

Kom og oplev Kom og oplev 
dette helt nye dette helt nye 
hotel på havnen hotel på havnen 
i Sønderborg.  i Sønderborg.      

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i Alsik Standard værelse.                                                                                           1 x overnatning i Alsik Standard værelse.                                                                                         
l  1 x morgenbuffet.           1 x morgenbuffet.         l  1 x 2 retter i Restaurant Alsik.   1 x 2 retter i Restaurant Alsik. 
l  1 x Green Fee.    1 x Green Fee.  l   Fri adgang til Alsik Spa Pool & Fitness.   Fri adgang til Alsik Spa Pool & Fitness.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.110,- pr. person                                                                                          ALT DETTE FOR KUN KR. 1.110,- pr. person                                                                                          
Prisen er i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltv. kr. 300,-. Prisen er i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltv. kr. 300,-. 
20 % på online priser, hvis du ønsker en ekstra nat før eller                                                                                       20 % på online priser, hvis du ønsker en ekstra nat før eller                                                                                       
efter golfpakken. efter golfpakken. 

www.alsik.com

Hotel Nørherredhus, NordborgHotel Nørherredhus, Nordborg
Bo godt på vores nye Comfort værelser og spil golf på Nordborg- og Bo godt på vores nye Comfort værelser og spil golf på Nordborg- og 
Sønderborg Golfklubs baner. Afstand 1 km og 14 km.       Sønderborg Golfklubs baner. Afstand 1 km og 14 km.                                                                                                                                                                                                                                                             
l  1 x velkomst kaffe/te og kage.       1 x velkomst kaffe/te og kage.     
l  1 x overnatning i dobbeltværelse.       1 x overnatning i dobbeltværelse.     l  1 x morgenbuffet.  1 x morgenbuffet.
l  1x 3 retters aftenmenu eller buffet (Køkkenchefens valg).       1x 3 retters aftenmenu eller buffet (Køkkenchefens valg).     
l  1 x Green Fee.  1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.145,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR. 1.145,- pr. person
forudsat 2 personer pr. værelse. Enkeltværelsestillæg kr. 300,-. forudsat 2 personer pr. værelse. Enkeltværelsestillæg kr. 300,-. 
Spar evt. kr. 200,- pr. nat og bo på vores fine standardværelser.   Spar evt. kr. 200,- pr. nat og bo på vores fine standardværelser.   

www.nhhus.dk

Hotel 6400 Sønderborg                                                                                                                        
Dette hotel ligger i gåafstand fra Sønderborg centrum.                                      

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l    1 x overnatning i dobbeltværelse.     l    1 x morgenbuffet.
l    1 x 2 retter aftenmenu + kaffe.            l    1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 949,- pr. person
Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse 
inkl. morgenbuffet kr. 949,-. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 254,-.  

www.hotel6400.dk

GOLFOPHOLD · GOLFOPHOLD
Nordborg Golfklub

Spil 2 baner på den skønne ø Als              
- bo godt, spis godt og sov godt..! Hotel Hotel 

Sønderborg Sønderborg 
Strand   Strand   
Sønderborg Sønderborg 
Strand   
Sønderborg Sønderborg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
med direkte udsigt til vandet.med direkte udsigt til vandet.
Spil golf på Sønderborg Golfklub Spil golf på Sønderborg Golfklub 
og Nordborg Golfklubs baner.  og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.1 x overnatning i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.1 x overnatning i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.1 x overnatning i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.
l  1 x 2 retter aftenmenu med kaffe.     1 x 2 retter aftenmenu med kaffe.     l  1 x Green Fee.1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.129,- pr. person                                                                                                           ALT DETTE FOR KUN KR. 1.129,- pr. person                                                                                                           
Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse.Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse.
inkl. morgenbuffet for kr. 1.198,-. Tillæg for ekeltværelse kr. 350,-.                                                                                                                                       inkl. morgenbuffet for kr. 1.198,-. Tillæg for ekeltværelse kr. 350,-.                                                                                                                                       
Der er en reduktion i prisen på kr. 200, - hvis man vælger Der er en reduktion i prisen på kr. 200, - hvis man vælger 
forårs- eller efterårssæson. forårs- eller efterårssæson. 

www.sonderborg strand.dk

GOLF OG REVYGOLF OG REVY
Igen i år vil Sønderborg Igen i år vil Sønderborg 
Sommer Revy i samarbejde Sommer Revy i samarbejde 
med Sønderborg og Nordborg med Sønderborg og Nordborg 
Golfklub tilbyde to forskelligeGolfklub tilbyde to forskellige
 kombipakker, hvor et skønt  kombipakker, hvor et skønt 
ophold i Sønderborg forenes ophold i Sønderborg forenes 
med golfspil og revyoplevelse.med golfspil og revyoplevelse.

l  Green fee til Sønderborg Green fee til Sønderborg 
 el. Nordborg Golfklubs baner el. Nordborg Golfklubs baner
l  Overnatning på dobbeltværelse på Hotel Sønderborg Strand    Overnatning på dobbeltværelse på Hotel Sønderborg Strand    
l  Grillbuffet i Restaurant RevyenGrillbuffet i Restaurant Revyen
l  Billet til Sønderborg Sommer Revys sommerrevyshow: Billet til Sønderborg Sommer Revys sommerrevyshow: 
 Latter uden grænser Latter uden grænser
l  Velkomstdrink – serveres ved bordet i restaurantenVelkomstdrink – serveres ved bordet i restauranten
l  Program til revyen    Program til revyen    
l  Morgenkomplet på Hotellet.Morgenkomplet på Hotellet.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.425,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR. 1.425,- pr. person
Tillæg for enkeltv. kr. 350,-.  Tillæg for en 3-retters menu kr. 150,-.Tillæg for enkeltv. kr. 350,-.  Tillæg for en 3-retters menu kr. 150,-.

   Hotel Nordborg Sø, Hotel Nordborg Sø, 
   NordborgNordborg

Hotel Nordborg Sø, Hotel Nordborg Sø, 
Nordborg
Hotel Nordborg Sø, Hotel Nordborg Sø, 

   
   Dette hotel ligger 500 m fra Dette hotel ligger 500 m fra 
   Nordborg Golfklubs bane Nordborg Golfklubs bane 
   og 15 km fra Sønderborg og 15 km fra Sønderborg 
   Golfklubs bane.Golfklubs bane.

l    1 x overnatning i dobbeltværelse.       1 x overnatning i dobbeltværelse.       l    1 x morgenbuffet. 1 x morgenbuffet. 
l    1 x green Fee.1 x green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 650,- pr. person                                                                                                    ALT DETTE FOR KUN KR. 650,- pr. person                                                                                                    ALT DETTE FOR KUN KR. 650,- pr. person                                                                                                    
Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-.Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-.

www.n-i-c.dk

                                        
 

 
 

 
 

-Als

Hotel Hotel 
Baltic Baltic 
HørupHørup
Det dejlige Det dejlige 
hotel ligger hotel ligger 
i Høruphav, i Høruphav, 
med direkte med direkte 
udsigt over udsigt over 
Alssund. Alssund. 
Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  

l  1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 pers.)      1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 pers.)    l  1 x morgenbuffet.  1 x morgenbuffet.
l  1 x aftenmenu med 2 retter inkl. kaffe.              1 x aftenmenu med 2 retter inkl. kaffe.            l  1  x Green Fee.1  x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.445,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR. 1.445,- pr. person
Overnatning i enkeltv. inkl. morgenbuffet kr. 1.275,-.Overnatning i enkeltv. inkl. morgenbuffet kr. 1.275,-.
Ekstra overnatning i dobbeltværese inkl. morgenbuffet (2 personer) Ekstra overnatning i dobbeltværese inkl. morgenbuffet (2 personer) 
kr. 750,- pr. person.kr. 750,- pr. person.

www.hotelbaltic.dk  

Golfhus Golfhus 
midt på Sønderborg midt på Sønderborg 

Golfklubs baneGolfklubs bane

Lækkert moderniseret hus, velegnet til mindre grupper, 4-12 Lækkert moderniseret hus, velegnet til mindre grupper, 4-12 
personer, der ønsker at bo under hjemlige forhold.personer, der ønsker at bo under hjemlige forhold.
Der er mulighed for Bed & Breakfast.Der er mulighed for Bed & Breakfast.
Vi udarbejder gerne tilbud incl. Green Fee. Vi udarbejder gerne tilbud incl. Green Fee.               se@gundstrup.dk

                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                OBS:OBS:                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                OBS:                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                                      Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter   kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærmere.                

Hotel Hotel 
Scandic Scandic 
SønderborgSønderborg

Hotellet ligger i Hotellet ligger i 
smuk natur og kun 5 smuk natur og kun 5 
km fra Sønderborg km fra Sønderborg 
Golfklubs bane og 20 km fra Nordborg Golfklubs bane.Golfklubs bane og 20 km fra Nordborg Golfklubs bane.
l  1 x overnatning i dobbeltværelse.       1 x overnatning i dobbeltværelse.       l  1 x Green Fee. 1 x Green Fee. 
l  1 x stor morgenbuffet.    1 x stor morgenbuffet.    l  1 x 2 retter aftenmenu/buffet m. kaffe. 1 x 2 retter aftenmenu/buffet m. kaffe. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 959,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR. 959,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 500,-. Fri adgang til WIFI, pool, sauna og Tillæg for enkeltværelse kr. 500,-. Fri adgang til WIFI, pool, sauna og 
fitness.  Alle værelser med udsigt til rolige grønne områder. fitness.  Alle værelser med udsigt til rolige grønne områder. 

www.scandichotels.dk/sonderborg

Hotel & Hotel & 
restaurant restaurant restaurant restaurant 
Bella Italia Bella Italia                                                                          
Hotellet ligger midt i Hotellet ligger midt i 
Sønderborg by. Sønderborg by. 
Tæt på Rådhustorvet Tæt på Rådhustorvet 
og gågaden. og gågaden. 

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer).   1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer). 
l  1 x morgenbuffet.   1 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee.   1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 839,- pr. person ALT DETTE FOR KUN KR. 839,- pr. person 
l  2 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer).   2 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer). 
l  2 x morgenbuffet.   2 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee.   1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR: 1.318,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR: 1.318,- pr. person
l  1 x overnatning i enkeltværelse.    1 x overnatning i enkeltværelse.    
l  1 x morgenbuffet.   1 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee.   1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.238,- pr. personALT DETTE FOR KUN KR. 1.238,- pr. person
Aftenmenu 2 retter kr. 280,-./Aftenmenu 3 retter kr. 325,-. Aftenmenu 2 retter kr. 280,-./Aftenmenu 3 retter kr. 325,-. 
Der er fri kaffe og kildevand på værelset.Der er fri kaffe og kildevand på værelset.

www.bella-it.dk

AH

www.sonderborggolfklub.dk          www.nordborg-golfklub.dk

GOLFOPHOLD · GOLFOPHOLD

           Kontakt: Sønderborg Golfklub, Jakob Haunstrup, tlf. 21 41 21 91, mail: haunstrup@outlook.dk eller   Nordborg Golfklub, Marie Petersen, tlf.: 30 51 56 09, mail: sekretaer@nordborg-golfklub.dk  
                    Vi udarbejder gerne et godt tilbud   til små og store grupper.

l

l l

l l

www.alsik.com

l

l l

l

l

www.nhhus.dk

Hotel 6400 Sønderborg                                                                                                                        
Dette hotel ligger i gåafstand fra Sønderborg centrum.                                      

l 1 x overnatning i dobbeltværelse.     l 1 x morgenbuffet.
l 1 x 2 retter aftenmenu + kaffe.            l 1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 949,- pr. person
Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse 
inkl. morgenbuffet kr. 949,-. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 254,-.  

www.hotel6400.dk

Nordborg Golfklub

Spil 2 baner på den skønne ø Als              
- bo godt, spis godt og sov godt..!

l  

l  l  

www.sonderborg strand.dk

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l l

l

www.n-i-c.dk
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l l  

www.hotelbaltic.dk  

              se@gundstrup.dk

l  l  

l  l  

www.scandichotels.dk/sonderborg

l

l l

l

l l

l  

l l

www.bella-it.dk

AH

gundstrup7@gmail.com
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CALL AWAY 
MAVRIK HYBRID/MAX/PRO
3-6H/8H (Max), 18-33°

Ligesom det er tilfældet med drivere og fairways i Mavrik serien, så 
er der et særligt slagfladedesign for hvert enkelt loft. Udviklet i en 
supercomputer med det formål, at skabe en serie køller, der er lette 
at få i luften og som flyver langt. Max modellen går helt op til 8H, 
for de højhandicappere, der foretrækker det. Tre forskellige former 
og størrelser, men samme teknologi.

K R .  1. 9 9 9

COBR A
KING SPEEDZONE HYBRID
2-5 H, 17-24°

Navnet følger drivers og fairways, men det gør teknologien ikke 
helt. Det er mere 
standard; Hollow Split 
Rail Tecknologi, vægt 
bagers i hovedet, en 
smedet E9 slagflade og 
en anelse ændret form. 
Damemodellen fås i op til 
7H (31°), og så fås den 
både i konventionel 
længde og i ONE lenght 
udgave, der matcher ONE 
lenght jernene.

K R .  1. 6 9 9

P ING
G LE 2 HYBRID
4-7H, 22-34°

Hybrid-linje skabt 
specielt til kvinder, der 
foretrækker hybrider 
fremfor de længere 
jern. Serien er 
suppleret med en 34° 
7H, og er forbedret 
med en tyndere og 
mere eksplosiv 
slagflade og en 
overordnet lettere 
konstruktion, der øger 
bold-hastigheden.

K R .  1. 5 4 9 
(kr. 1.099 hvis købt 
sammen med min. 
fem jern)

COBR A
F-MAX AIRSPEED HYBRID
3-7H, 19-31°

Hybridkøllen i letvægtserien, der henvender sig til spillere med 
lavere swing speed. Lavprofil hoved og et offset design, der 
reducerer slice. Mere vægt mod hælen for bedre kontrol og 
præcision. 

K R .  1. 4 9 9

CAL L AWAY
EPIC FLASH HYBRID
3-6H, 18-27°

Epic Flash kom i 2019, og 
er fortsat på markedet 
indenfor hybridkøllerne. 
Denne premium hybrid er 
spækket med teknologi. 
Jailbreak i slagfladen, T2C 
Triaxial Carbon krone og 
avanceret tungstens 
vægtfordeling. Justerbart 
loft/lie og mulighed for 
customfitting til kvinder.

K R .  2 . 4 9 9

TAY LORMADE
SIM MAX RESCUE
3-7H, 19-31°

Indtil videre er der kun én rescue, som TaylorMade kalder dem, i 
SIM-serien. SIM Max Rescue er tænkt som erstatning for de lange 
jern, og er yderst spilbar 
under alle mulige forhold/
underlag. V Steel 
teknologien er blevet 
indarbejdet i sålen i en 
rescue for første gang. 
Afrundet tå-design og 
stærk slagflade i C300 stål, 
Twist Face og Speed 
Pocket for længde og 
tilgivelse.

K R .  1.7 9 9

MIZUNO
CLK 2020
2-5H, 16-25°

2020-udgaven af CLK hybrid-serien består af fire lofts, der alle indi-
viduelt kan justeres 4° og i alt i 32 loft/lie-kombinationer. De er 
letspillede med en høj, effektiv boldflugt, der gør det muligt at 
angribe pinden langt ude fra. Udført i maraging stål med en tynd, 
aggressiv slagflade og det nye Wave sål design. 3H og 4H også i 
venstrehåndsversion.

K R .  2 . 0 0 0

HYBRIDER
Kært barn har mange navne; hybrid, utility, fybrid…. Da de kom frem i sin tid, nægtede 
de bedste spillere at benytte dem. I dag har alle en eller anden form for en hybrid i 
bag’en, nogle gange måske en af de skarpe sager, der mest ligner et gammeldags 
1-jern og ikke er noget for dig og mig og andre gennemsnitlige spillere.

Et par gode hybridkøller eller utilities kan helt sikkert hjælpe os til bedre scores. Kan 
bruges på længere par4 huller, fra tee på lange par3-huller eller korte par4, hvor 
position er vigtigt, eller som det sikre transportvåben.

I dag åbner sig et marked, hvor hele ’jern-sæt’ faktisk består af hybridkøller, der er 
lette at svinge, gør det nemt at få bolden i luften og vækker selvtillid.  

K R .  1. 9 9 9

K R .  1. 4 9 9
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GOLF   |    SPA & WELLNESS   |    SUBTROPISK BAD   |    RESTAURANT   |    OPHOLD   |    KONFERENCE

TILBUD PÅ OPHOLD! GOLF & GOURMET
• Overnatning i feriebolig med stue, køkken, soverum, bad/toilet  

og altan/terrasse med udsigt til det smukke golfanlæg
• 2 × greenfee til 18 huller
• 3-retters middag i Brasseriet fredag aften
• Morgenmad

Pris pr. person fra 1.800,-  ved 4 personer i bolig.

Kun muligt med ankomst fredag. 
Prisen er inklusiv linned, håndklæde og slutrengøring.

Lübker Golf & Spa Resort   Trent Jones Allé 3   |   DK-8581 Nimtofte   |   Tel. +45 3840 8000   |   golf@lubker.com  |  www.lubker.com  

BLIV MEDLEM I LÜBKER GOLF KLUB
Som medlem af Lübker Golf Klub bliver du en del af et hyggeligt og socialt 
klubliv. Ovenikøbet får du fornøjelsen af at spille fast på én af Danmarks 
bedste baner, der vil bjergtage og udfordre dig på hver eneste runde  
– uanset om du er nybegynder eller rutineret golfspiller.
Vi tilbyder et nyt hverdagsmedlemskab til kun 4.000,- kr. 
Hør mere om priser og vilkår på tel. 3840 8050.

GOLF OG DELIKATE SMAGSOPLEVELSER
Hver fredag serverer vi en udsøgt 3-retters menu i Brasseriet. Her kan I se 
frem til gastronomiske smækkys, skønne vine i glasset og hyggelig stemning. 
Tag golfkammeraterne med på et ophold, hvor I kan drøfte dagens udfordrin-
ger på banen, skåle for sejren og nyde udsigten til golfanlægget. Efter en god 
middag kan I smække benene op og slappe af i en dejlig feriebolig.

MEDLEMSKAB 2020
Hverdagsmedlem 4.000,-
Senior (fra 26 år) 6.500,-
Flexmedlem 995,-
Se betingelser, priser  
og medlemskaber på lubker.com

SE MERE PÅ LUBKER.COM
+45 3840 8000

NYHED!
Hverdagsmedlemskab KUN 4.000,-

KÅRET TIL 
DANMARKS 
3. BEDSTE
GOLFBANE
Top100 Golf Courses

2018
Top100 Golf Courses

X X IO
ELEVEN HYBRID
3-6H, 18-26°

Hurtig, tilgivende og let at svinge. Tilpasset spillere med swing 
speed under 90 mph, med hjælp i form af countervægt teknologi o 
grebet, og Canno sål for bedre interaktion med underlaget.

K R .  2 . 4 9 9

T I T LE IS T
TS2/TS3 HYBRID
17-27°/19-25° (justerbar)

I kølvandet på drivers og fairways i TS2 og TS3 udgaver sidste år, 
har Titleist nu hybridkøller i samme serie på markedet. TS2 er lavet 
til øget længde med 
maksimal til-
givelse 
over hele 
slag-
fladen, 
mensTS3 
giver 
maksimal 
længde i 
kombination med 
shot-shaping egenskaber. 
Begge hybrider er justerbare i 
16 loft/lie-kombinationer.

K R .  1. 9 9 9

X X IO
X-EKS HYBRID
3-6H, 18-26°

Som tilfældet er i resten af XXIO X-Eks serien, så henvender man 
sig her til et segment af lidt stærkere spillere, der har et swing 
speed på 90+, men som gerne vil have alle mærkets andre 
spilforbedrende egenskaber. En Cannon sål skaber bedre plads til 
den responsive cup face slagflade, der giver øget energioverførsel.

K R .  2 . 4 9 9

T I T LE IS T
U500/U510 UTILITY
2J-4J, 17-23°/1J-4J, 16-22°

Det go’e gamle 1-jern eller 2-jern var gået af mode, men Titleist har 
givet dem nyt liv med disse to Utility jern, der fås i hhv. 2J-4J og 
1J-4J. Smedet indsats i slagfladen og tungstensvægte. U510 er lidt 
mere letspillet og har en højere boldflugt. Det er ikke for alle og 
enhver, men du får en del thumbs up på 1. tee.

K R .  1.7 9 9

W ILSON STAFF
STAFF MODEL UTILITY
18°, 21°, 24°

Staff Model Utility er skabt til elite-spillere i en stærk C300 
Maraging stål. Kroppen er hul, hvilket giver fleksibilitet og øget 
længde. Oprindeligt lavet som prototype til tour-spillerne, men nu 
sat i en begrænset produktion. Ikke 100 % prissat.

PR IS  IK K E  FAS T SAT

W ILSON STAFF
LAUNCH PAD FYBRID
19.5°

Det er nogle år siden, at 
Wilson introducerede 
det udmærkede begreb 
‘Fybrid’, en mellemting 
mellem en hybirdkøller 
og en fairway wood. Den 
nye Fybrid i Launch 
Pad-linjen er udført i 
letvægtskomponenter og 
har en smule offset for 
at modvirke slice. Er 
lavet i både herre- og 
dameudgave og findes 
til både højre- og 
venstrehåndsspillere.

K R .  1. 3 9 9

CLE VEL AND
HALO
16°, 19°, 22°

En ny Gliderail teknologi i sålen får 
disse hybridkøller til at glide let 
gennem underlaget og øger 
køllehastigheden ved 
impact. Ekstra stærk 
slagflade i stål med 
variabel tykkelse øger 
MOI og gør Halo til en 
meget letspillet hybrid.

K R .  1. 4 9 9

FLERE
HYBRIDER

længde. Oprindeligt lavet som prototype til tour-spillerne, men nu 
sat i en begrænset produktion. Ikke 100 % prissat.

PR IS  IK K E  FAS T SAT
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JERN
Markedet bugner med forskellige jern-sæt. De æstetisk smukke bladejern med muscleback, som kun de bedre 
spillere kan slå med, de mere spilforbedrende modeller med større eller mindre cavity back, og dem, med store 
hoveder, brede såle og masser af hjælp til begyndere eller dem, der bare har mistet noget af fordums fart.

Der er i den grad golfjern til enhver type spiler, og derfor er det også vigtigt, at du bliver customfittet af en dygtig 
clubfitter eller PGA-pro.

Det kan lyde ret banalt, når man nu kun rammer hvert tredje slag et sted i nærheden af sweetspot. Men tænk på, 
hvor godt det kunne blive, hvis du pludselig ramte hvert andet slag i sweetspot alene af den grund, at dit udstyr er 
tilpasset dig og dit individuelle sving og svingmønster. Clubfitting eller personlig tilpasning er ikke kun for de 
bedste spillere.

De mange jern over de næste sider er markeret som værende ’Elite’, ’Med hjælp’ eller ’Med meget hjælp’, men 
det skal ikke tages helt så bogstaveligt. Mange elitespillere benytter jern ’med hjælp’, og mange spillere med høje 
handicaps kan også sagtens spille bedst med andet en ’med meget hjælp’-jern. Prøv dig frem.

CALL AWAY
MAVRIK/MAVRIK PRO
7J: 27°/30.5°/PW: 41°/43°

MED HJÆLP/ELITE: Hver enkelt slagflade er formet individuelt i 
forhold til jernets loft ved hjælp af AI. I Pro versionen er hovedet 
mere kompakt, toplinjen tyndere og der er fladere lie angle, men 
Flash Cup Face teknologien med en tungstens kerne for bedre 
launch og Urethane Microspheres for optimal føling og kontrol er 
ens.

S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9  ( 7  JERN ) / GR AF I T :  K R .  6 . 4 9 9 .

MIZUNO
MP-20 MB/HMB/MMC
7J: 32° (34°/MB)/PW: 46°

ELITE: MP-20 er Mizunos jern-serie til de bedre spillere, og det 
kommer I tre forskellige modeller. Et klassisk muscleback (MB), et 
Hot Metal Blade (HMB) og Multi Metal Construction (MMC). De tre 
kan mikses eller benyttes alene, og det afhænger af præferencer. 
MMC er lidt mere tilgivende end MB, mens HMB nærmest er 
hybrid-blade jern.

MB :  K R .  1. 5 0 0 .  MMC :  K R .  1. 6 0 0 . 
HMB :  K R .  1. 8 0 0  ( PR .  JERN )

TAY LORMADE
SIM MAX OS
7J: 27°/PW: 42°

MED MEGET HJÆLP: Samme teknologi som Max, der også 
inkluderer en skjult teknologi i hovedet, der optimerer hvert enkelt 
jerns sweetspot, for øget præcision og maksimal tilgivelse. OS er 
’over size’, forstået sådan at slagfladen er højere for øget stabilitet, 
sålen er bredere og glider lettere gennem underlaget, samtidig med 
at tyngdepunktet er yderligere sænket for lettere at få bolden i 
luften. Stærkere lofts for borende boldflugt.

S TÅ L :  K R .  6 . 9 9 9 / GR AF I T :  7. 9 9 9  ( 7  JERN )

TAY LORMADE
SIM MAX
7J: 28.5°/PW: 43.5°

MED HJÆLP: Speed Bridge var en vigtig ingrediens i sidste sæsons 
jern fra TaylorMade og teknologien spiller også en afgørende rolle I 
årets SIM Max jern. Sammen med Thru-Slot Speed Pocket og Echo, 
der dæmper vibrationerne, er ’broen’ mellem jernets sål og toplinje 
med til at styrke slagfladen, og skaber en dynamisk kombination af 
længde, performance og en føling meget lig et smedet jern.

 S TÅ L :  K R .  6 . 9 9 9 / GR AF I T :  7. 9 9 9  ( 7  JERN )

CAL L AWAY
MAVRIK MAX/MAVRIK MAX W
7J: 30°/31.5°/PW: 43°/44°

MED MEGET HJÆLP: Samme teknologi som i resten af 
Mavrik-serien. Individuelt udformede slagflader i forhold til loft for 
maksimal performance. Max og Max Women har bredere såldesign, 
et lidt større hoved for øget selvtillid og lavere tungdepunkt for 
højere og lettere boldflugt. Justeret vægtfordeling.

S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9  ( 7  JERN ) / GR AF I T :  K R .  6 . 4 9 9 .

C A L L AWAY
EPIC FORGED
7J: 27°/PW: 41°

MED HJÆLP: Alt hvad der kan pakkes ind af teknologi finder man I 
disse ultra-premium jern. Smedet i 1025 carbon stål med en kerne 
af tungsten med urethane microspheres, der finjusterer 
vægtfordelingen. Variabel tykkelse af slagfladen for spin- og længde 
kontrol. Ekstremt lave lofts, så du kan booste din selvtillid. To 
skaftvarianter; Aerotech Steelfiber FC og MCA Tensei AV Silver.

K R .  14 . 9 9 9  ( 7  S TK . )

TAY LORMADE
P760
7J: 33°/PW: 46°

ELITE: Egentlig ikke en 2020-nyhed, men den var ikke med i sidste 
års tema. P760 er et elite-jern, tilegnet de bedste spillere, og 
erstatter P750 og P770 ved at kombinere egenskaberne fra de to 
sæt. Det er et smedet multi-materiale jern, i 1025 carbon stål, hvor 
de lange jern har en hul konstruktion fyldt med SpeedFoam, og 
slagfladerne er særligt smidigt, ligeledes smedet materiale.  

K R .  10 . 2 9 9  ( 7  JERN / S TÅ L)

K R .  14 . 9 9 9  ( 7  S TK . )

K R .  10 . 2 9 9  ( 7  JERN / S TÅ L)
S TÅ L :  K R .  6 . 9 9 9 / GR AF I T :  7. 9 9 9  ( 7  JERN )

 S TÅ L :  K R .  6 . 9 9 9 / GR AF I T :  7. 9 9 9  ( 7  JERN )
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SAMSØ GOLFKLUB
W W W . S A M S O E G O L F K L U B . D K

BLIV FLEXMEDLEM  
I SAMSØ GOLFKLUB FOR KUN 

KR. 500,-. 
Kontakt også golfklubben for tilbud på gruppebesøg. 

!
P Å  G E N S Y N  P Å  S A M S Ø 

!

I N F O @ S A M S O E G O L F K L U B . D K  - T L F : 8 6 5 9 2 2 1 8

COBR A
T-RAIL HYBRID-JERN
7J: 30°/PW: 44°

MED MEGET HJÆLP: Er det her et jernsæt eller er det hybridkøller? 
Det er svært at definere præcis, for Cobra T-Rail er reelt set begge 
del. Skafterne har variabel længde som i jern, men hovederne er 
opbygget som hybridkøller, ovenikøbet med legendariske Baffler 
rails i sålen. Målgruppen er ikke begyndere, men derimod bedre 
spillere, der ikke kan hvad de kunne en gang. Består af en hybrid og 
seks hybridjern.

K R .  6 .7 9 9  ( 7  JERN )

COBR A
F-MAX AIRSPEED
7J: 31.5°/PW: 45°

MED MEGET HJÆLP: Letvægtsjern lavet til at hjælpe spillere med 
lav til moderat swing speed til at svinge hurtigere. Lettere skafter, 
og en strategisk vægtfordeling. Lav profil og dyb undercut cavity, 
samt progressiv offset i hosel for mere tilgivelse. Et letspillet jern, 
der egner sig til et bredt publikum.

S TÅ L / GR AF I T :  4 . 9 9 9  ( 6  JERN ) 

P ING
G LE 2 WOMENS JERN
7J: 30.5°/PW: 45°

MED HJÆLP: 2. generation af PING’s jernserie skabt til kvinder. En 
multi-materiel konstruktion med 17-4 rustfrit stål, tungstens vægte 
og en aluminium/thermoplastic  legering. Skabt med øje for at få 
bolden hurtigere i luften, og længere og mere lige slag.

K R .  1. 0 9 9  PR .  JERN  

P ING
G710 DISTANCE
7J: 29.5°/PW: 44°

MED HJÆLP: Der er benyttet to forskellige stål i konstruktionen af 
dette nye Distance jern, designet til at være tilgivende og at slå 
langt. Tungstensvægte i hæl og tå har øget MOI med 5% og den nye 
Hydropearl Stealth Chrome finish er ikke kun for øjet. Den forbedrer 
egenskaberne ved spil i vådt vejr. Fås med Arccos Smart Grips 
tracking indbygget.

S TÅ L :  K R .  1. 4 5 0 / GR AF I T :  K R .  1. 5 5 0  PR .  JERN

COBR A 
KING FORGED TEC/ONE
7J: 29.5°/PW: 44°

ELITE: Seneste udgave af King Forged Tec jernene hare n klassisk 
muscleback facon, men indeni hovedet findes masser af 
spilforbedrende teknologi for de bedre spillere. Hulrummet er fyldt 
med en skum, der absorberer lyd, vibrationer og giver bedre føling. 
En smedet PWRSHELL slagflade øger tilgivelse, boldhastighed og 
launch. Cobra Connect fra Arccos er standard.

S TÅ L / GR AF I T :  7. 4 9 9  ( 6  JERN )

PXG
0311 GEN.3 (T,P,XP)
7J: 32°/46° (T), /J:31°/PW: 45° (P), 7J:28°/PW: 42° (XP)

ELITE/MED HJÆLP: Det er kun på The Scandinavian i Farum, at 
man forhandler de ultra eksklusive jern fra PXG (Parsons Xtreme 
Golf). Og vi ved ikke meget om dem, udover, at der ikke er gået på 
kompromis hverken i forhold til teknologi eller materialer. Tre lidt 
forskellige jern, der henvender til de bedre spillere med mere eller 
mindre hjælp.

PR IS  IK K E  OPLYS T

COBR A
KING SPEEDZONE/ONE
7J: 27,5°/PW: 42,5°

MED HJÆLP: For første gang har Cobra benyttet kulfiber i stedet 
for stål både på og under toplinjen og skabt en ny, lettere 
konstruktion. Der er også arbejdet på stabilitet, mere 
energioverførsel, bedre feel og spinkontrol i fem nøje udvalgte nøgle 
zoner. Et spændende jern, der rammer et bredt marked. Fås også i 
ONE lenght, og som alt Cobra–udstyr fitted med Arccos tracking 
systemet.

S TÅ L / GR AF I T :  K R .  4 . 9 9 9  ( 7  JERN )

P ING
BLUEPRINT FORGED BLADE
7J: 34° /PW: 46°

ELITE: Æstetikere vil elske PING’s Blueprint blade jern. Meget 
smukkere bliver det ikke, og kan man ikke spille med dem, kan man 
altid hænge dem op på væggen. En firedobbelt smedningsproces af 
8620 carbon stål og en forarbejdningsproces på ikke færre end 50 
led har skabt et jern med en helt unik føling. Benyttes af Louis 
Oosthuizen og Tony Finau.

K R .  1. 8 9 5  PR .  JERN

FLERE 
JERN

K R .  6 .7 9 9  ( 7  JERN )

K R .  1. 8 9 5  PR .  JERNS TÅ L :  K R .  1. 4 5 0 / GR AF I T :  K R .  1. 5 5 0  PR .  JERN

PR IS  IK K E  OPLYS T
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SILKEBORG RY GOLFKLUB
SILKEBORG: SOMMERVEJ 50, SILKEBORG · RY: SKOVAGERVEJ 200, RY

RING: 86 85 33 99 · SRGOLF.DK

GREEN FEE TIL FANTASTISKE GOLFBANER 
I Silkeborg Ry Golfklub arbejder vi med differentierede greenfeepriser, så det er billigere at spille tidligt om 
morgenen samt om eftermiddagen. På denne måde kan vi sikre os, at banen bliver benyttet mest muligt, 
samt at du kan få de billigste priser. 

Kom og spil på vores fantastiske Europa Tour og Challenge Tour baner, som er anerkendt af såvel greenfee-
spillere samt medlemmer. Vi glæder os også til dit besøg, golfophold eller Company Day.

Læs mere på srgolf.dk

GOLFOPHOLD
MINIFERIE MED

GOLFOPLEVELSER

PAY & PLAY
I RY

GOLF FOR ALLE
PÅ SMUK BANE

GREEN FEE TIL 
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Årets Golfklub2019
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2019
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2019
2019
2019
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2019
2019
2019

ÅRETS

GOLFKLUB

T I T LE IS T
T400
7J: 26°/PW: 38°

MED MEGET HJÆLP: Man skal høre meget før ørerne falder af, og 
et decideret super-spilforbedrende jernsæt fra Titleist er lidt af en 
sensation. Her er al fokus på at hjælpe spillere med lav swing speed 
til at bevare noget af fordums længde. Læg mærke til hvor deloftet 
jernene er! Hul konstruktion, høj MOI, og smedet indsats i 
slagfladen.

S TÅ L / GR AF I T :  K R .  8 . 9 9 9  ( 6  JERN )

T I T LE IS T
T300
7J: 29°/PW: 43°

MED HJÆLP: Titleist har skabt T300 til dem, der stadig ønsker alt 
det gode fra et tour-jern, men har brug for lidt ekstra hjælp til at få 
det til at virke. Det er et jern med høj MOI, der mindsker tabet af 
boldhastighed ved træf udenfor sweetspot. Det er gjort ved at 
indsætte silikone-polymer i den forstørrede cavity back for bedre 
energioverførsel.

 S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9 .  GR AF I T :  K R .  6 . 4 9 9  ( 6  JERN )

T I T LE IS T
T100/T100S
7J: 34°/PW: 46°/ 7J: 32°/ PW 44°

ELITE: I sommeren 2019 lancerede Titleist et helt ny jern-serie, 
hvor de hidtidige ‘AP’ blev erstattet af ‘T’. T100 er seriens elitejern. 
Et fuldt smedet cavityjern, med balancevægte af smedet titanium. 
T100S kom i efteråret. Samme egenskaber, men deloftet 2° for 
mere længde. T100 har været sæsonens mest spillede på PGA Tour.

S TÅ L :  K R .  8 . 4 9 9 .  GR AF I T :  K R .  9 . 0 0 0  ( 6  JERN )

W ILSON STAFF
LAUNCH PAD
7J: 30°/PW: 44°

MED MEGET HJÆLP: Alle jern i serien er lavet ligesom hybridkøller, 
med en bred sål og store hule hoveder. Ekstremt letspillet for dem, 
der føler det svært at slå med jernene. Stor hjælp, hvis man har en 
tendens til at tage bolden lidt ’tykt’, og så tilmed til en rigtig god 
pris.

S TÅ L :  K R .  4 . 9 9 9
GR AF I T :  K R .  5 .7 9 9 
( 6  JERN )

W ILSON STAFF
D7 FORGED
7J: 30.5°/PW: 44°

MED HJÆLP: ‘D’ står i Wilson terminologi for ‘Distance’ og har 
traditionelt været de produkter med mest hjælp. Det nye D7 Forged 
jern henvender sig til den lidt bedre spiller, der gerne vil forme sine 
slag, men også søger lidt ekstra længde. Smedet i blød carbon stål 
med masser af føling, og med ’power’ kamre for længde. Kompakt 
hoved og tynd toplinje appellerer til den bedre spiller. 

S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9 / GR AF I T :  6 .7 9 9  ( 6  JERN ) 

T I T LE IS T
620 CB/MB
7J: 35°/PW: 47°

ELITE: Dette er klassisk Titleist, som man kender det. Et distinkt 
bladejern, der alt efter spillerpræference fås i Cavity Back (CB) 
eller Muscleback (MB) udgave. Smedet elegance, inspireret af de 
originale 620-designs fra begyndelsen af 00’erne. Henvender sig til 
en lille sluttet kreds af purister.

S TÅ L :  K R .10 .19 9 / GR AF I T :  K R .  10 . 4 9 9  ( 7  JERN )

T I T LE IS T
T200
7J: 30°/PW: 43°

MED HJÆLP: T200 er et jern til de bedre spillere med fokus på 
ekstra længde, uden at det går ud over hverken udseendet, 
boldflugten og føling. En særlig indsats i slagfladen øger 
boldhastigheden og et lavere tyngdepunkt og et progressivt 
hoveddesign øger spilbarheden.

S TÅ L :  K R .  8 . 4 9 9 .  GR AF I T :  K R .  9 . 0 0 0  ( 6  JERN )

W ILSON STAFF
STAFF MODEL 
7J: /PW:

ELITE: Klassisk blade-jern, der understreger, at Wilson bestemt ikke 
kun er for høj- og middelhandicapspilleren. Designet med bagrund i 
selskabets 100 år lange, traditionsrige historie som et af de brands, 
der har vundet flest majors. Smedet jern, der giver 100 % feedback 
– på godt og ondt. Man skal have spillet for at kunne spille dem.

K R .  9 . 4 9 9  ( 8  JERN )

FLERE 
JERN

S TÅ L :  K R .  8 . 4 9 9 .  GR AF I T :  K R .  9 . 0 0 0  ( 6  JERN ) energioverførsel.

 S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9 .  GR AF I T :  K R .  6 . 4 9 9  ( 6  JERN )

med masser af føling, og med ’power’ kamre for længde. Kompakt 
hoved og tynd toplinje appellerer til den bedre spiller. 

S TÅ L :  K R .  5 . 9 9 9 / GR AF I T :  6 .7 9 9  ( 6  JERN ) 
S TÅ L :  K R .  4 . 9 9 9
GR AF I T :  K R .  5 .7 9 9 
( 6  JERN )

– på godt og ondt. Man skal have spillet for at kunne spille dem.

K R .  9 . 4 9 9  ( 8  JERN )
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- Vælg frit mellem    
25 golfbaner

GOLF
TOUR

Den årlige udflugt
med kollegaer, venner eller familie

Kontakt Jørgen Bundgaard på:
jb@pejsegaarden.dk

tlf.: 6126 4353
Søndergade 112 • 8740 Brædstrup • Tel: 7575 1766

www.pejsegaarden.dk

UDFLUGTSPAKKE
2 xgreenfee
2 xbaneguide
2 xbolde på driving range
1 x sandwich “to go” + vand
1 x præmietime med
  velkomstdrink
1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x Pejsegårdens store
  morgenbuffet
1 x 2-retters middag
Fri Wi-Fi, swimmingpool,
billard, bowling og hygge i et
dejligt miljø på Hotel Pejsegården.

Ved over 20 deltagere:
• Altid gunstart over 20 golfere
• Golfbuggy til matchleder
• Vi laver gerne startlisten
• 2 greenfeebilletter pr. golf-

runde for hver 20 golfere
• 2 gavekort til søndagsfrokost 

for 2 pers. på Pejsegården

Kontakt Jørgen Bundgaard på:

2 DAGE
for KUN kr.

1.095,-1.095,-1.095,

UDFLUGTSPAKKE
2 x greenfee
2 x baneguide
2 x bolde på driving range
2 x sandwich “to go” + vand
2 x præmietime med
  velkomstdrink
2 x overnatning i dobbeltværelse
2 x Pejsegårdens store
  morgenbuffet
2 x 2-retters middag
Fri Wi-Fi, swimmingpool,
billard, bowling og hygge i et
dejligt miljø på Hotel Pejsegården.

Ved over 20 deltagere:
• Altid gunstart over 20 golfere
• Golfbuggy til matchleder
• Vi laver gerne startlisten
• 2 greenfeebilletter pr. golf-
 runde for hver 20 golfere
• 2 gavekort til frokost for

2 pers. på Hotel Pejsegården

3 DAGE
for KUN kr.

1.595,-1.595,-1.595,

X X IO
X-EKS
7J: 29°/PW: 43°

MED HJÆLP: Et noget mere kompakt, smedet jern end vi har set 
tidligere fra XXIO. Henvender sig til spillere, der har swing speeds 
over 90 mph, uden at være et egentligt elite-jern. Speed Groove bag 
slagfladen, V-formet sål og et spændnede koncept med 
counterbalance i grebet. 

S TÅ L :  K R .  7. 9 9 9 / GR AF I T :  K R .  8 . 9 9 9  ( 5  JERN )

CLE VEL AND
LAUNCHER HB TURBO
7J: 30°/PW: 44°

MED MEGET HJÆLP: Tilgivelse er alfa og omega. Det er forskellen 
på en sjov runde golf eller en masse mistede bolde. HB Turbo 
jernene handler 100 % om tilgivelse. De lange jern er nærmest 
hybridkøller, enormt lette at slå. De korte jern er mere kompakte, 
men stadig med en hul konstruktion, der øger boldhastighed og 
MOI.

S TÅ L :  K R .  4 . 4 9 9 /  GR AF I T :  K R .  4 . 9 9 9  ( 6  JERN )

ORK A
CTI
7J: 34°/PW: 48°

MED HJÆLP: Jernsæt til middelhandicap-spilleren eller 
begynderen, der ved hvad han/hun vil. 3. generation af en Combined 
Technology, hvor der er fyldt så meget teknologi på som muligt. Alt 
sammen med det formål at skabe et letspillet, tilgivende jern. 
Kræver personlig tilpasning.

K R .  1. 2 7 2  PR .  JERN + F I T T ING 

ORK A
RS10 MB/CB
7J: 36°/PW: 48°

ELITE: Et nyt mærke herhjemme, der kun fås som customfitting hos 
Made by Rosenberg. Engelsk kram, fintunet til mindste detalje. 
Smedet Cavity Back eller Muscleback i japansk s25c Carbon stål.

K R .  1. 2 7 2  PR .  JERN + F I T T ING

CLE VEL AND
UHX
7J: 30°/PW: 44°

MED HJÆLP: Spændende nyt jernsæt fra Cleveland, der ligner et 
ganske traditionelt cavity back jern, men har egenskaberne fra en 
hybrid i de lange jern, med et hult hoved, mens de kortere jern er 
mere normale CB. Det giver optimal tilgivelse i kombination med 
masser af spin-kontrol. V-formet sål og Tour Zip grooves.

S TÅ L :  K R .  4 . 4 9 9 /  GR AF I T :  K R .  4 . 9 9 9  ( 6  JERN )

X X IO
ELEVEN
7J: 28°/PW: 42°

MED MEGET HJÆLP: Udført i en kompleks konstruktion med fire 
forskellige materialer, bl.a. hot smedet titanium slagflade og 
integrerede tungstens vægt, er dette 11. generation af XXIO’s uhyre 
lette og letspillede jern til spillere, der har mistet – eler aldrig haft 
– svinghastighed. Her kan man opretholde de samme længder som 
tidligere, selvom man svinger meget langsommere.

S TÅ L :  K R .  7. 9 9 9 / GR AF I T :  K R .  8 . 9 9 9  ( 5  JERN )

ORK A
REFLEX
7J: 34°/PW: 45°

MED HJÆLP: Et meget tilgivende distance-jern fra engelske Orka, 
der her har focus på boldhastighed længde. Smedet af 1020 stål og 
med en varmebehandlet slagflade, der er meget responsiv. Kræver 
personlig tilpasning.

K R .  1. 2 7 2  PR .  JERN + F I T T ING

ENDNU
FLERE JERN
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BOBBY THE PRO

40 år med 
Bobby The Pro
Robert Kristensen alias Bobby the Pro fejrer 40 års jubilæum på Himmerland Golf & Spa Resort.

I fremtiden får Bobby mere tid til at 
spille golf – og læse i GOLFBLADET 
– men han går ikke helt på pension. 
Han kan ikke undvære Himmerland – 
og omvendt.

Det store smil, og den blide 
stemme, der også er en strålende 

sangstemme, har gjort Bobby til 
en institution i dansk golf.

A f  Mor t en  Buck hø j
F o t o :  P e t e r  Bugge

”D et er Bobby The Pro…..” 
Stemmen er mild og 
blød. Venlig og imøde-
kommende. En af den 

slags stemmer man straks tænker 
er som skabt til at lave radio. 

Radio har Robert Kristensen, som 
er Bobby The Pro’s rigtige navn, 
vistnok aldrig lavet. Men han har 
brugt fløjsstemmen så rigeligt 
gennem de seneste 40 år som Head 
pro på Himmerland Golf & Spa 
Resort. Og netop det enestående 
jubilæum, der markeres 4. april, er 
årsagen til at vi har Bobby The Pro 
igennem på telefonen.

40 år det samme sted. Det er lidt 
af en bedrift?

- Ja, men ved du hvad. Det er jo 
simpelthen verdens bedste arbejds-
plads. Det har været én lang fornøjel-
se at være med hele vejen igennem. 
Helt fra den første bane åbnede i 
1980 og frem til i dag, hvor der 
stadig sker noget nyt heroppe hele 
tiden. Jeg nyder at være en del af 
det, siger Robert, der til december 
fylder 67 og dermed officielt kan 
kalde sig ’pensionist’. 

Men det kommer vel ikke til at 
ske, vel?

- Jeg har aldrig haft en formel 

kontrakt. Vi har altid aftalt fra år til 
år hvordan vi kører videre, og jeg har 
fået besked om, at sådan vil det 
fortsat være. Jeg kommer til at gå på 
lidt nedsat tid. Hvor meget nedsat 
tid, det vil tiden vise. Men jeg har 
rigtigt meget lyst til også at have lidt 
tid til mig selv, og til at spille noget 
mere golf. Derfor er der ingen tvivl 
om, at jeg kommer til at arbejde 
mindre, men jeg håber ikke at jeg 
bliver sendt på pension. For det her 
arbejde er jo meget mere end et 
arbejde. Det er en livsstil, og jeg vil 
aldrig kunne undvære at være her.

Den gamle skole
Da jeg sidst interviewede Robert 
Kristensen var det også i forbindelse 
med et jubilæum, men til vores 
begges store overraskelse ikke 30 
års jubilæet, men 25 års jubilæet. 
Det er altså 15 år siden. 

- Det er lidt vildt. 15 år? Ja, tiden 
går hurtigt i godt selskab. På det 
personlige plan er der egentlig ikke 
sket så meget på de 15 år. Men der er 
virkeligt sket meget heroppe. 
 Dengang var hotellet vist lige blevet 
bygget, men siden har man jo 
udvidet og udvidet. New Course blev 
omlagt, så vi havde en bane at spille 
Made in Denmark på, og Made in 
Denmark har i det hele taget betydet 
utroligt meget for stedet. Jeg synes 

jo, at Made in Denmark hører 
hjemme i Himmerland, og det var 
også i Lars Larsens ånd, at det 
skulle være sådan. Om det fortsætter 
i Himmerland fremover er ikke til at 
sige, men jeg håber det.

Som golftræner er ’Bobby’ af den 
gamle skole. Hans far var den 
legendariske Henning ’Sprinter’ 
Kristensen fra Københavns Golf-
klub, og han gav sine trænings-
teorier videre til sønnen.

- Også på det område er der sket 
en rivende udvikling i min tid. Nu 

har vi fået Trackman, og alt hvad 
det kan give af hjælp i undervis-
ningen. Men jeg er stadig meget af 
den gamle skole, der beder folk om at 
’stritte med røven’ og ’stikke den et 
golfsving’. Jeg bruger Trackman, 
men den gamle metode fungerer nu 
stadig meget godt, siger han.

Sidste år tiltrådte Jonas Jensen 
som PGA pro i Himmerland 
 sammen med Bobby, og han er en 
ung mand med styr på alt det 
moderne teknik. I dag er de kun de 
to fast tilknyttet træningscentret, 
men når der er arrangementer og 
uge-kurser henter de assistance ind. 
Gennem årene har en lang række 
proer suppleret Bobby i Himmerland 
og alle har de fået én særlig ud-
fordring; de har skullet synge! Kan 
Jonas synge?

- Han er ved at komme efter det, 
og det vigtigste er, at han tør gøre 
det, siger Bobby, som ved siden af 
golfen gennem hele sit liv har haft 
musikken som en hobby og trofast 
følgesvend. En væsentlig del af den 
unikke Himmerland-stemning, som 
er meget svær at beskrive, er blandt 
andet at Bobby elsker at synge for 
gæsterne og efter en lang dag med 
golfkursus, er aftenerne med Bobby 
for fuld udblæsning med hans 
Elvis-repertoire, noget af det, der får 
folk til vende tilbage til Himmerland 
igen og igen.

- Der var engang en gruppe der 
sad i restauranten og kommenterede 
at ’der kommer ham, der synger’ da 
jeg kom fordi. Det er jo meget sjovt, 
siger Bobby the Pro, som afholder 
jubilæet lørdag 4. april og som 
naturligvis kan opleves som en 
yderst farverig ’anouncer’ på 1. tee 
når Made in Denmark afvikles fra 
21.-24. maj.
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A. (Let) Hvilken farve pæle/streger osv. er der typisk omkring et strafområde?

B. (Let). Hvad koster det at ”droppe fri” fra et strafområde?

C.  (Medium). Hvor mange muligheder for at droppe fri har man, når bolden ligger i et 
gult strafområde (forudsat, at der ikke er nogen droppezone)? 

D.  (Medium). Hvor mange muligheder for at droppe fri har man, når bolden ligger i et 
rødt strafområde (forudsat, at der ikke er nogen droppezone – og forudsat, at der 
ikke er nogen lokalregel, der tillader drop ”på den anden side”)?

E.  (Lidt svær). Må man fjerne en gul pæl (der er ret nem at fjerne), når den er i vejen 
for ens sving (bolden ligger lige uden for strafområdet)?

F.  (Lidt svær). Må man fjerne en gul pæl (der er ret nem at fjerne), når den er i vejen 
for ens sving (bolden ligger lige inde i strafområdet)?

G.  (Svær). Du spiller fra teestedet (dit første slag). Bolden ender i et rødt strafområde, 
men den ligger faktisk OK i noget græs lige inden for strafområdet. Du spiller den 
derfor, som den ligger, men uheldigvis ender den midt i vandet i samme 
strafområde. Må du nu gå tilbage til teestedet og spille en bold?

REGELQUIZ
ved Brian Nygaard Oswald

1

Røde/blå

Ingen straf

2

1

Nej, aldrig!

Nej, aldrig!

Nej! Du skal enten 1) 
droppe inden for de 
to køllelængder af 
skæringspunktet 

eller 2) på 
”flaglinjen”

X

Røde/gule

Ét strafslag

3

2

Ja, medmindre en 
lokalregel forbyder det

Ja, medmindre en 
lokalregel forbyder det

Ja, med ét strafslag 
– så det bliver 

slag fire

2

Gule/hvide

To strafslag

4
3

Ja, men kun hvis en 
lokalregel tillader det

Ja, men kun hvis en 
lokalregel tillader det

Ja, med to strafslag 
– så det bliver slag fem.

A : X. ”Røde/gule”. B : X. ”Ét strafslag”. C : 1. ”2”. D : 2. ”3”. E : X. ” Ja, medmindre en lokalregel forbyder det”. Man må som udgangspunkt fjerne en flytbar 
forhindring alle steder på banen – uanset hvor bolden ligger. Klubben kan dog lave en lokalregel, der bestemmer, at pælene er ikke-flytbare forhindringer. F : X. ” Ja, 
medmindre en lokalregel forbyder det”. Man må som udgangspunkt fjerne en flytbar forhindring alle steder på banen – uanset hvor bolden ligger. Klubben kan dog 
lave en lokalregel, der bestemmer, at pælene er ikke-flytbare forhindringer. G : X. ” Ja, med ét strafslag – så det bliver slag fire”.

REGELQUIZ: 
STRAFOMRÅDER

Kære læser. 

Denne gang skal du testes 
lidt i reglerne om strafområder. 
Der er syv spørgsmål af 
varierende sværhedsgrad. 

Mon du kan få alle syv rigtige?

GOLFOPHOLD

OPHOLDET BESTÅR AF:
• 2 overnatninger på hverdage - ankomst søndag-onsdag                       

• 2 greenfee på Sindal eller Hirtshals golfbane

• 2 x take away morgenbakke

• 3 stk. lækre smørrebrød med vin i køleskabet ved ankomsten

• Slutrengøring og energiforbrug

TILLÆG:
• Enkeltværelse kr. 200,-

• Ekstra overnatning, kr. 175,-. Havudsigt, kr. 200,-

• Forhør på hotellet om andre gode golftilbud

• Ekstra greefee til fordelagtige priser

DER ER 103 LEJLIGHEDER
med køkken, balkon/terrasse og gratis Wi-Fi.  

Restauranten tilbyder frokost, a la carte,

fiske- og skaldyrsbuffet, vildtbuffet og take away.

Tannisbugtvej 123, Tversted Strand - 9881 Bindslev
Tlf. +45 98 93 13 00 - hotel@tannishus.dk

www.tannishus.dk

• 2 overnatninger på hverdage - ankomst søndag-onsdag                       

Pr. person

995,-
Tilbuddet gælder hele 2020, 

undtagen uge 26 – 32
og helligdage
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GOLF OG 

CORONA VIRUS

ONSDAGSSNEGLEN
af Mor ten Buckhøj

Der var planlagt og skrevet en anden Onsdags-
snegl, men så ramte Corona virusset CO-
VID-19 også Danmark og det med en styrke, 

som har sat landet i dvale.

Det var en meget alvorlig, nøgtern og konkret 
statsminister, der 11. marts kl. 20.30 gik på tv, og 
satte Danmark i stå. Med anbefalinger og påbud 
til befolkningen om ikke at samles i større 
 grupper, og med budskabet om at lukke offentlige 
institutioner, skoler og uddannelsessteder, kultur-
tilbud og sport. De påbud er siden blevet skærpet.

Golfsporten er også blevet ramt. Allerede inden 
Danmark gik i dvaletilstand, havde European 
Tour og LPGA Tour aflyst nogle turneringer, og i 
dagene efter fulgte PGA Tour så efter – på drama-
tisk vis ved at aflyse The Players efter 1. runde og 
de efterfølgende fire ugers turneringer. Det skriver 
Svend Novrup om andetsteds i dette blad.

Hvordan rammer Corona virusset os som 
alminde lige golfspillere? 

Ja, i første omgang var der ingen problemer med at 
spille en privat runde. Men så anbefalede DGU 
onsdag, at man lukker, ikke bare klubhusene, men 
også banerne. Er det lidt overilet? Søren Brostrøm 
fra Sundhedsstyrelsen anbefaler netop at man 
kommer ud og får frisk luft. Det er godt for vores 
helbred. Der burde ikke være noget der hindrer, at 
man spiller golf; alene eller i små grupper á to-fire. 
Blot vi ellers tænker os om, holder afstand og 
afholder os fra at give krammere, og siger tak for 
spillet på en anden måde, end ved at give hånd. 

Det er klart at i den givne situation må klub-
husene lukke som samlingssteder, restauranterne 
må lukke og nøjes med at levere take-away. Men at 
lukke helt ned for spillet forekommer forhastet. Er 
en tur på golfbanen anderledes end en gåtur i 
skoven eller langs stranden? 

Danmark og en stor del af ve
rden ligger i d

vale som følge af COVID-19, også kendt som Corona. 

deltag i debatten - følg                           på facebook

ONSDAGS
SNEGLEN

Af Morten Buckhøj

Har du lyst til at deltage i debatten,  
så skriv til morten@GOLFBLADET.com 
eller gå ind på GOLFBLADETs  
Facebook-side og giv dit besyv med.

  H VA D M E N E R D U?

D ette skrives en tåget vinterdag i novem-
ber. Jeg er netop kommet hjem fra endnu 
en runde golf spillet i mildt og behageligt 
vejr, på en bane, der nok er præget af at det 

ikke er højsommer længere, men som stadig frem-
står i usædvanligt god stand. 

Greens er bestemt gode, årstiden taget i betragt-
ning. Det er faktisk meget imponerende. Da jeg be-
gyndte at spille golf for små 30 år siden – ja, som 
tiden dog flyver – var det helt almindeligt, at sæso-
nen sluttede 1. oktober. Uanset hvordan vejret var, 
og det kunne jo være ganske godt, så blev greens 
lukket og erstattet af provisoriske greens, det nogle 
ynder at kalde ’vintergreens’.

Den gang boede jeg i Hjortekær nord for Køben-
havn og meget tæt på Eremitagen og Københavns 
Golfklub. Den gamle bane udmærkede sig ved, at 
greens var åbne året rundt – men flagene var taget 
ud fordi vildtet brugte dem som kløpinde med op-
revne greens til følge. Resten af de baner, jeg kend-
te, lukkede greens.

Sådan er det bestemt ikke i dag. Greenkeeper-
ne er blevet dygtigere og har fået bedre materiel. 
De sår og eftersår med andre græsser, der er mere 
hårdføre, og ikke mindst så er medlemmerne be-
gyndt at stille krav; de VIL spille golf, så længe vej-
ret tillader det, om det så er hele året rundt. Det 
ville man ikke dengang, hvor det var helt almin-
deligt accepteret og anerkendt, at golf var en ’som-
mersport’.

Vi var heller ikke så mange golfspillere dengang. 
Under 35.000 kan jeg se ud af DGU’s medlemssta-
tistik, fordelt på 62 baner. Seks år senere var med-

Medlemstal, vintergolf 
og drømmen om et 

tidligt forår
Onsdagssneglen håber på en kort vinter, så vi snart kan komme i gang med at spille golf igen.

Til gengæld er det en myte,  
at golf er en dyr sport. DGU har 
udregnet, at en flittig golfspiller, 
der får tilbagelagt omkring 100 
runder på et år betaler ca. 54 kr. 
pr. runde. Tre kroner pr. hul eller 
under 15 kr. i timen

lemstallet fordoblet! Og yderligere et år senere var 
antallet af golfklubber fordoblet. Vi nåede faktisk 
også en fordobling af det fordoblede medlemstal i 
forhold til 1989, det skete engang i 2005. Ja, tænk 
engang, så hurtigt gik det. 

Golf er ikke en dyr sport
De senere år er medlemstallet stagneret, i år er det 
faktisk for alvor faldet. For første gang i 11 år er 
vi under 150.000 golfspillere, og en meget stor del 
af os, er ikke engang fuldtidsmedlemmer. Det store 
golfboom er for alvor stoppet. DGU’s direktør har 
ingen forventninger om, at der indenfor de nærme-
ste år bliver anlagt nye golfbaner. Han taler om 
udbud og efterspørgsel, og selvom han ikke siger 
det, så kan man godt tolke det som at nogle klubber 
måske indenfor få år må dreje nøglen om. Det er 
næppe lige her og nu, for klubberne har, siger han 
og det hører jeg også, når jeg taler med dem, gan-
ske godt styr på økonomien. Men alle har ét ønske 

for fremtiden; flere medlemmer, og gerne dem, der 
er medlemmer på fuld tid. Og de hænger ikke på 
træerne.

Golfsporten kæmper ganske enkelt mod sam-
fundstendenser, der går sporten i mod. Golf tager 
for lang tid, og selvom man sagtens kan tale om 
flere 9 hullers runder, kortere baner, enklere reg-
ler (fra nytår), så kan vi stadig ikke helt matche en 
intens svedetur på kondicyklen eller løbebåndet i 
fitnesscentret. 

Til gengæld er det en myte, at golf er en dyr sport. 
DGU har udregnet, at en flittig golfspiller, der får 
tilbagelagt omkring 100 runder på et år betaler ca. 
54 kr. pr. runde. Tre kroner pr. hul eller under 15 
kr. i timen. Det er klart, at spiller man færre run-
der – og det gør trods alt nok de fleste – bliver det 
dyrere, men igen; er det urimeligt dyrt hvis fire ti-
mers hyggegolf på et trimmet og velplejet anlæg ko-
ster i omegnen af 200 kr.? Det synes jeg ikke. Men 
jeg er jo også en af dem med 100+ runder om året.

Det er os, der allerede er golfspillere og vel at 
mærke glade golfspillere, der skal være sportens 
ambassadører. Det er os, der skal skubbe på over-
for arbejdskollegaen, naboen, elskerindens mand, 
vores skolekammerater, onkler og tanter, for at få 
dem til at prøve det der golf. Det er så op til klub-
berne, at sørge for at oplevelsen bliver så god, at de 
bliver hængende, men her kan vi stadig gøre en ind-
sats. Vi kan være imødekommende og inkluderen-
de overfor nye golfere, nye medlemmer og folk, der 
ønsker at snuse til vores sport og se hvordan den er.

Ligesom sikkert mange af Jer, så glæder jeg mig 
over at det har været en lang sæson, og at den end-
nu ikke er helt slut. Og jeg går og drømmer om, at 
vinteren bliver kort. Husk, når I spiller vintergolf, 
at det er Jeres opgave at passe på banen, så den 
ikke tager skade og så den kan stå flot, frodig og 
lækker til foråret, når forhåbentligt mange nye gol-
fere skal ud og prøve spillet.

Godt nytår!
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Restauratørerne og proerne er selvstændige 
erhvervsdrivende. De bliver hårdt ramt, ligesom 
mange andre erhverv. De kan ikke umiddelbart 
kompenseres for tabte indtægter, for hvordan 
dokumenterer man hvad man er gået glip af? 
Det er derfor vigtigt, at vi alle sammen sørger for 
at hjælpe dem bedst muligt gennem krisen – og i 
høj grad også efter krisen.  

STORE KONSEKVENSER
Alle danskere er berørt af denne pandemi på en 
eller anden måde; de fleste i negativ forstand. 
Corona-krisen har også haft sin effekt her på 
GOLFBLADET.

Derfor er denne udgave noget mindre end den 
normalt ville være, det bliver den næste udgave 
også. Bladets skribenter er alle freelancere, så vi 
mister indtægter. Det er pokkers ærgerligt, men 
med en vis sandsynlighed er det kun for en kort 
periode.

Alle mennesker, der arbejder i eller omkring 
golfbranchen, bliver ramt. 
De topprofessionelle spillere på de store 
tours har formentlig nok på kistebunden 
til at klare et par måneder uden indtæg-
ter, men på niveauet under gør det ondt. 
De aflyste turneringer på LPGA Tour 
betyder meget for Nanna Koerstz 
Madsen og Nicole Broch Larsen og deres 
økonomi. Challenge Tour-spillere og 
spillere på third level niveau som 
bl.a. ECCO Tour bader ikke 
ligefrem i mælk og 
 honning.

De fleste danske 
golfklubber kører 
med en temme-
lig stram 
økonomi. 

Snart taler vi april, påske og sæsonstart. Her 
skulle der gerne have været masser af mennesker 
på golfbanerne, både greenfee-spillere og medlem-
mer. De skulle gerne gøre gode indkøb i proshop-
pen, og spise og drikke i restauranterne. Det kan 
godt komme i fare, hvis regeringens påbud kom-
mer til at strække sig ud over 30. marts.

Der er heller ikke så længe til Golfens Dag. 
Hvervningen af nye medlemmer er vital i marts-
april måned, men det bliver vanskeliggjort af 
Corona-krisen. Jo, man kan sagtens omdele flyers 
om medlemskaber, og annoncere gode tilbud i 
lokalmedierne, men kan man få folk ud af husene 
og lejlighederne og ned i golfklubben? Også selvom 
det ikke er i større forsamlinger? Næppe i det 
omfang som er nødvendigt.
Dette skrives en uge inde i dvale-tilstanden. 
Antallet af smittede stiger stadig, men ikke så 
eksplosivt som frygtet. Måske har tiltagene 
allerede hjulpet, måske skjuler der sig bare en 
masse smittede bag de lukkede døre i de små hjem.

Vi ved ikke særligt meget, og frem tiden er som 
bekendt svær at spå om. 

Forhåbentlig normaliserer tingene sig 
inden så længe. Forhåbentlig kan vi 

alle vende tilbage til en normal 
hverdag – og golf-hverdag – inden 
for et par uger. Forhåbentlig får 
denne krise ikke så store økono-
miske konsekvenser for golfbran-

chen, at klubber og virksomheder 
må dreje nøglen om. 

Vi krydser fingre og håber på det 
bedste.

Pas godt på Jer 
selv derude 
– og på Jeres 
medmennesker.

Skaingen og BlåvandSkaingen og Blåvand
5-8 km fra banen5-8 km fra banen

Blaavandshuk Golf
En af Danmarks smukkeste baner i Naturpark Vesterhavet

Her bor vi

2x Greenfee
1x Aftensmad

Golfophold

949,-

ved vesterhavet

1x Morgenmad
1x Overnatning

 - bo direkte ved hul 1

Pay & Play fra kr. 100,-

Golfcafe & Restaurant Ho Bugt 
Unik fodboldgolfbane 

Golfshop

Golf 9 & 18 huer

Ferielejligheder  
fra kr. 495,- pr. døgn  

Opgradér 
Ekstra døgn  

kr. 725,-
 3 retters menu  

kr. 150,-

Natur- 
wellness 

Book vores mobile 
sauna og vildmarks-
bad til jeres ophold. 

Forhør nærmere!

Nyhed

www.blaagolf.dk   +45 7527 5555
Søndertoften 29, Ho 6857  Blåvand

2x Greenfee

Gruppeophold

5.500,-

Bo direkte ved hul 3 i stor 
lejlighed for 10 personer 

1x Overnatning

for ekstra døgn 
inkl. greenfee

3.500,-
Blåvandshuk Golf

Mulighed for tilkøb af bespisning 
– forhør nærmere

wellness 
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Jeppe Huldahl 
rydder bordet! 

Vinder for 
anden gang 
på fem dage

J eppe Huldahl kan slet ikke 
stoppe med at vinde! Sådan 
synes det lige nu i Spanien, 
hvor Huldahl onsdag vandt 

PGA Catalunya Resort Champion-
ship efter en fremragende finale-
runde. Sejren var Huldahls anden 
sejr på fem dage, og han ryddede 
således bordet ved ECCO Tourens 
Winter Series. 

Fremragende afslutning gav 
sejren
Huldahl startede dagen på en 10. 
plads, men havde de førende spillere 

indenfor rækkevidde. Der skete dog 
ikke meget på de første mange 
huller, og efter 11. hul var han 
stadig i par for dagen og fire slag fra 
de førende. Men herfra gik det vildt 
for sig. 

Birdies på 12. 13. 15. 16 og 18. hul 
var nok til at sikre sejren i samlet 
10 under par i en afslutning, hvor 
mange spillere ellers havde vinder-
chancer.

Inden 17. hul lå Jeppe Huldahl 
side om side med Lauri Ruuska, 
Martin Eriksson og Carlos del 
Moral på førstepladsen i ni under 

par. Og mens den ellers rutinerede 
spanier lavede en tre-dobbelt bogey, 
satte Huldahl en god par på kortet.

Nu var Moral uden vinderchancer 
og så delte Huldahl førstepladsen 
med Lauri Ruuska og Martin 
Eriksson, der begge havde flere 
huller tilbage at spille. Mens 
Ruuska ikke udnyttede 15. hul, 
lavede Eriksson bogey på 17. Der-
med blev det hele spillet over i 
hænderne på Huldahl.

Og for at understrege, at han slet 
ikke havde brug for hjælp, lavede 
Huldahl en overlegen birdie på 
sidste hul, og sådan gik det til, at 
han efter 11 års sejrs-tørke vandt 
sin anden sejr på 5 dage!

Lauri Ruuska og Martin Eriksson 
delte andenpladsen i ni under par, et 
slag efter en glad Huldahl. 

– Jamen det er så vildt, det her. 
Jeg tog herned uden de store forvent-
ninger og havde inderst inde beslut-
tet, at jeg ikke skulle spille mere golf. 
Mon ikke det er den afslappende 
indgangsvinkel, der har gjort, at jeg 
spillet så godt, som jeg har, siger 
Huldahl, der for anden gang på fem 
dage holder en vindercheck til en 
værdi af 67.500,-.

På GolfBox Road to Europe ligger 
Jeppe Huldahl klart i spidsen, og på 
Race to Himmerland er Jeppe 
Huldahl også sikker på en plads ved 
Made in Denmark by FREJA til 
maj.

Flotte danske resultater i et 
stærkt felt
Peter Launer Bæk fortjener også 
stor ros for sin syvendeplads, mens 
Mikkel Hjorth, der førte inden 
finaledagen, havde en hård dag på 
kontoret. En stabil afslutning 
betyder dog, at han slutter på en 
godkendt 12. plads i det stærke felt. 
Den placering deler han med bl.a. 
Andreas Hillersborg Sørensen. 

På en delt 21. plads sætter 
Marcus Helligkilde lidt ekstra penge 
og point ind på kontoen, og efter 
Huldahl indtager han nu anden-
pladsen på GolfBox Road to Europe.

Vælg mellem spil på to af disse fem golfbaner ...

Halsted Kloster Gol�lub  ·  Marielyst Golf Klub
Falster Gol�lub  ·  Maribo Sø Gol�lub

Gol�lubben Storstrømmen  

GOLF & GO’NAT
Hele 29.111 meter fairway

og store golfoplevelser venter dig
til en super pris. Vælg mellem spil 
på to af områdets fem golfbaner

og overnatning på et af
nedenstående golfer-perfekte

overnatningssteder ...

BANDHOLM HOTEL
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.390,-

HOTEL SAXKJØBING
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag, 
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.125,-

HOTEL FALSTER 
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.085,-

HOTEL LISELUND
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.050,-

SKOVRIDERGAARDEN
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 1.050,-

HOTEL SØPARK
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 979,-

THE COTTAGE
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 2 retters middag,
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 978,- 

RADSTEDHUS B&B
1 x overnatning i delt dobbeltværelse 
m. morgenmad, 1 x 3 retters middag
2 x greenfee til baner efter eget valg.
Pris pr. person kr. 895,- (v/10 pers.)

SPIL GOLF PÅ LOLLAND-FALSTER
FEM GOLFBANER - OTTE DRØMMESTEDER

1 X OVERNATNING
2 X GREENFEE

SUPER TILBUD
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www.visitlolland-falster.dk/lolland-falster/golfophold-paa-lolland-falster
LÆS FLERE GODE TILBUD PÅ

Oplev 29.111 meter fairway
på fem spændende gol�aner.

GOLF & GO’NATGOLF & GO’NAT
FRA KUN KR. 978,-

PR. PERSON VED MIN. TO PERSONER 
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Danmark, Skovbo

GOLFBANE

SKOVBO GOLFKLUB

Dalbyvej 50, 4140 Borup
+45 7020 0282
info@skovbogolfklub.dk
www.skovbogolfklub.dk

GREENFEE, Seniorer  
Hverdage 325,-
Weekend/Helligdage 375,- 

Greenfee er gældende for en hel dag

Handicapgrænse på 18 hullers banen:
Hverdage max hcp. 48.
Weekend og helligdage max hcp. 36.

Skovbo ligner et 
guldaldermaleri

Scorekortet kan se forslået ud efter en runde på den smukke Skovbo ved Borup, 
der byder på kuperede huller, åer, søer og egetræer fra Christian den 4’s tid.

A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  Sko v bo  Go l f k l ub

D e sidste kilometer til Skovbo 
Golfklub, som ligger på 
Sjælland lidt vest for Køge, 
foregår ad smalle og snoede 

landeveje. De mange biler på parke-
ringspladsen vidner om at mange 
har valgt at spille denne lørdag, 
hvor vejret viser sig fra sin bedste 
side. 

Med klub nr. 138 er Skovbo en 
forholdsvis ung bane. De 18. huller 
blev indviet i 2001 og klubben tæller 
723 medlemmer og har en ganske 
stor juniorafdeling med hhv. 22 
junior drenge og 9 junior piger 
(DGU medlemstal pr. 30.09.2019).  

”Hvad mon vi skal slå her?” Vi 
står på tee på Hul 1 og forsøger at 

stille skarpt på en hulforløb med en 
smal fairway, der snor sig knapt 180 
grader omkring et strafområde med 
skiftevis vildnis og mose, og en sø, 
der fylder foran green. Alt kan gå 
galt på dette 461 meter lange 
par5-hul, banens sværeste, og jeg 
gætter på at nogle i tidens løb har 
givet op og er gået i klubhuset inden 
hullet er færdigspillet.

Heldigvis får vi lidt mindre 
nervepirrende udfordringer på de 
næste huller, som i sammenligning 
er nemme. Hul 3 er et oplagt birdie-
hul, og langt slående spillere kan på 
en medvinds-dag drive green, der 
303 meter fra Gul Tee (253 m fra 
Rød). 

Det kan stærkt anbefales at købe 
en baneguide, hvis man vil undgå 
ubehagelige overraskelser og 

begrænse antallet af mistede bolde. 
Ingen tvivl om at banen belønner 
præcise slag frem for længde, og 
dog! Der skal nemlig også slås til 
dén på de to længste par5-huller, 
der fra Gul Tee måler hhv. 520 m og 
512 m. 

Kendt dansk arkitekt
Banen er tegnet af arkitekt Rolf 
Henning-Jensen, og han har i sit 
layout bestemt formået at bruge de 
naturlige elementer og højdeforskelle 
på bedste vis.

Skovbo er beliggende i et natur-
skønt område langs Køge Å, som dog 
ikke kommer i spil, det gør til 
gengæld andre åer og moseområder. 
Særligt kendetegnet for Skovbo’s 
bane er de mange egetræer, hvoraf 
flere blev plantet på Christians den 
IVs tid. Træerne skulle oprindeligt 
bruges til at bygge en krigsflåde, 
men indgår nu som en smuk be-
standdel af baneforløbet. Banen har 
også et rigt dyreliv of er man heldig 
vil både rådyr, harer og fasaner 
dukke op på en runde.

Banen står meget flot. Især green-
områder og de store greens, der har 
et godt rul. 

Hul 5 er et super godt golfhul. 
Hullet måler blot 292 meter fra Gul 
Tee (224 m fra Rød) og er umiddel-
bart et oplagt birdiehul. Jo, vist det 
kan lade sig gøre, hvis man ellers 
undgår out of bounds og søen, som 
lurer i venstre side, og man lægger 
den præcist på den eleverede green. Det nye klubhus stod færdigt i foråret 2012.Bolden ruller godt på de store greens.

Rough, dén er der en del af, og 
man skal kigge godt efter i ud-
slaget for at finde sin bold igen.

Op og ned på de bagerste 9
Terrænet på banens første 9 huller 
er ikke så kuperet, som på banes 
sidste 9.

Hul 10 spiller blindt op over en 
bakketop, og drivet skal sidde 
solidt med god kraft, hvis man 

skal undgå endnu et blindt slag 
mod flaget. Hul 11 har ligeledes et 
blindt udslag, og er et noget tricky 
hul. Det kan være svært at se 
hulforløbet, og mon ikke en del 
kommer til at slå den direkte ud i 
roughen, fordi man knapt nok kan 
ane fairway fra tee. Ellers er der 
en forholdsvis god mulighed for at 
nå næsten op til green på det 313 
meter lange hul fra Gul Tee (og 
264 m fra Rød), der efter doglegget 
falder en del ned mod green. Men 
det vil være med risiko for at 
bolden triller ud af fairway og 
forsvinder i roughen. 

Fra green på Hul 11 går man 
lidt op ad bakken. Wauw! Udsigten 
til vel nok banens smukkeste hul 
er betagende.  Fra teestedet på 
Hul 12 har man et godt overblik 
over hullet, som falder brat i 
begyndelsen og ender 476 meter 
længere fremme (409 m fra Rød). 
Dette par5-hul, der er banens 
næst sværeste, kræver et præcist 
udslag. Lykkes det at sætte bolden 
på den smalle fairway, som 
skråner og sender bolde ud i 
roughen, ja så venter et vanskeligt 
tredje salg til indspil; green er 
beskyttet af to bunkers i spilleret-
ningen og levner ikke meget plads 
til at lande bolden på den kuperede 
green.

Smuk afslutning
Hul 17 er et super smukt og 
spændende par3-hul, hvor man 
står højt og spiller ned til green 
med sø i forkanten og skoven i 
bagkanten, mens Hul 18 efter 
anlæggelse af den store sø for en 
del år siden sætter en markant 
afslutning på runden.

Der er masser af spilleglæde at 
hente i Skovbo, og ”god value for 
money”.  Greenfee for Seniorer er 
blot 225 kr. på hverdage og gælder 
hele dagen.

Træerne her er plantet i 
Christian den 4’s tid.

Der er vand and hist og her.

NÆSTVED 
GOLFBANE

W W W . N A E S T V E D G O L F . D K

Klubben er startet i 2007 og har
medlemmer fra hele landet.

Vi tilbyder:

✔ Landets billigste
kontingent

✔ Fuldt DGU-kort
✔ Ingen indskud
www.outrupgolfklub.dk
info@outrupgolfbane.dk

Over 700
medlemmer

Danmarks billigste golfklub
og Vestjyllands flotteste 9-hulsgolfbane

Bliv medlem med fuldt DGU-medlemskab

kun: 1.695 kr.
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RUNDT OM GOLF

Dinné og golf på 
renoveret Hotel 
Faaborg Fjord
Det sydfynske koncept tilbyder spil på tre baner, tre retters menu 
med kaffe og sødt bagefter samt to timers fri bar før middagen.

U lrich Baastrup har en fortid på 
mange steder, hvor golf er 
vigtig, fx Hotel Amerika i 

Hobro, som er en del af Golf og 
Gourmet.

Nu er han direktør på Hotel 
Faaborg Fjord, der i disse dage 
afslutter en omfattende renovering 
og bliver en attraktiv mulighed for 
ophold af enhver længde, uanset om 
man vil på badeferie, vandre, cykle, 
mountainbike, øhoppe, studere 
Fynboernes billeder på kunst-
museum, spille krolf på hotellets 
egen bane, dyrke sauna, spa og 
wellness med tilhørende udendørs 
træterrasse, spise god mad, hygge 
sig i spillebulen med billard, pool, 
bordtennis eller brætspil mm. eller 

slyngelstuen, hvor man bl.a. kan 
tage sig et spil dart over sin øl eller 
drink.

Restaurant Vinoteket kan deles i 
lokaler af mange størrelse og byder 
om aftenen på udsøgte retter, 
ligesom morgenbuffet’en har alt, 
hvad man kan ønske sig. Bl.a. er 
wienerbrødet skåret i mindre 
stykker, så man kan tage et, hvor 
normal størrelse ville give dårlig 
samvittighed

Hotellet ligger ud mod Det 
Fynske Øhav, og i de eksotiske 
somre, som klimaændringerne i 
disse år påtvinger os, kan man nyde 
den sydlandske badestrand i strand-
stole, der i modsætning til sydpå er 
gratis, mens man måske nyder 

noget koldt fra hotellets strandbar. 
Har man lyst til det, spiller man en 
omgang beachvolley.

Hotellet har 128 værelser med 
rigeligt antal P-pladser og ladestan-
der til elbiler. Det er ideelt såvel til 
større konferencer som til familie-
fester eller ophold for grupper ned 
til to personer. Der er særtilbud som 
kvinder og tapas, herreture, for 
vandrere, cyklister, øhoppere, 
forelskede par, gastronomer og 
naturligvis golfspillere.

Golfen kan man spille på Faaborg 
GK, der er kendt for sine fantastiske 

udsigter over øhavet; Midtfyns GK, 
hvor man på vej rundt på Henrik 
Jacobsens dejlige bane får et 
ualmin delig smukt kik til Ringe   
Sø; samt den naturskønne og 
udfordrende Svendborg GK.

Gastronomi og golf kombineres i 
tilbuddet Dinné og Golf, som man 
kan få med en eller to overnatninger, 
med to eller tre greenfees – og med 
to timers fri bar før middag.

Er man til den helt svingende 
luksus, kan man indlogere sig i 
suiterne i Villa Horseløkke.

Ulrich Bastrup og 
Hotel Faaborg Fjord.

Barcelona brander sig som golfdestination
Syv golfklubber har slået sig 
sammen i Barcelona Golf 
Destination. Meningen er, at 
brande golfbanerne omkring 
 Barcelona, tilbyde golfpas til en 
favorabel pris og i sidste ende 
at tiltrække flere golfturister.

A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  K l aus  H y b l e r,  Den  Spanske  S t a t s 
Tu r i s t bu r eau

H ele syv golfklubber er kommet 
ind under den nye paraply i 
Barcelona Golf Destination: 

Real Club de Golf El Prat, Club de 
Golf Barcelona, Golf La Roca, Club 
de Golf Llavaneras, Golf Montanyà, 
Club de Golf Terramar og Club de 
Golf Vallromanes.

Der er ingen tvivl om at Real 
Club de Golf El Prat er den mest 
lysende perle i den samling. Golf-
klubben har lagt græs til The Open 
de España 10 gange, og turneringen 
blev en del af European Tour i 1972.

Det var her at Thomas Bjørn i 1998 
vandt sin anden sejr på European 
Tour. Den seneste Europatour- 
turnering på El Prat blev spillet i 
2015.

Det samlede golfanlæg byder på 
45 huller, og med 2.200 er El Prat 
en af de største klubber i Spanien. 
Pablo Larrazabals er medlem og 
Sergio Garcia er æresmedlem og 

kommer indimellem på besøg. 
Den internationale direktør for 

markedsføring i The Real Club de 
Golf El Prat, Marcello Della Vecchia, 
har fået en fremtrædende rolle som 
Vice President i Barcelona Golf 
Destination. Han håber, at golf-
turister nu vil få øjnene op for hvad 
Barcelona har af golfoplevelser.

”Costa Brava og Costa Daurada, 
som er vores naboer mod nord og 
syd, har været gode til at brande sig, 
mens golfklubberne i vores område er 
kommet længere tilbage i folks 
bevidsthed, selv om vi er meget tæt 
på Barcelona og en stor international 
lufthavn. Men det vil vores nye 
initiativ med en fælles branding 
kunne ændre,” siger Marcello Della 
Vecchia og fortsætter:

”Nu har vi gjort det meget enkelt og 
favorabelt at spille flere baner. Vi 
tilbyder både golf pas samt golfpakker 
med indkvartering på hoteller i klub  - 
berne eller i centrum af Barcelona.”

Club de Golf Llavaneras er 
bestemt også en værdig golfbane i 
samlingen. Club de Golf Llavaneras, 
som ligger 30 km fra Barcelonas 
centrum, spiller på en bjergside 
ganske tæt på Middelhavet og man 
bliver beriget med en god udsigt til 
havet på flere af hullerne. Den 
engelske banearkitekt F.W. Hawtree 
designede banen i 1945, og dermed 
er Club de Golf Llavaneras den 
fjerde ældste golfklub i Catalonien. 
Det engelske og klassiske bane-
design kommer til udtryk i de 
organiske formede bunkers med 
semirough omkring, og de relativt 
flade greens. 

Gaudís verdensberømte 
Sagrada Familia.

Barcelona Golf Pass er et ’virtuelt’ kort, der giver mulighed for at 
spille op til 5 forskellige golfbaner til en fast pris.

Barcelona Golf Pass koster henholdsvis 199 Euro for at spille 3 
golfbaner, og 299 Euro for 5 golfbaner.

GOLF 
PASS

 

 
 
 

 

Putting Green til Haven, kælderen, eller virksomheden, Vi har det hele! 
 

Vi leverer Putting Greens med vores unikke bundsystem,  

som er lavet af 100 % genbrugsplast. 

Systemet gør at din Green ikke bliver bulet og ujævn med tiden. 

Vores Greens har indbygget drænsystem og tåler det danske klima. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf Design / golfdesign.dk / e-mail info@golfdesign.dk / tlf. +45 30 26 00 17 

 

Vores Greens har indbygget drænsystem og tåler det danske klima. 
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FERIE FOR ALLE

Flot besøg i Golfhallen 
på Ferie for Alle
Charterbranchen havde en 
vellykket hovedrolle som årets 
samarbejdspartner, efter at 
Kina havde meldt afbud pga. 
coronavirussen – talrigt besøg 
på Golfbladets stand.
A f  S v end  No v r up
F o t o :  Me t t e  No v r up

M ere end 63.000 besøgende 
gæstede Ferie for Alle i 
Messecenter Herning. En 
meget stor del var i hal L 

hos golfbranchen, hvor mange hvert 
år møder en masse af deres venner. 
Det er næsten som med tidligere 
tiders julekort: man skrev til folk 
den ene gang om året. Nu er der 
mange, man kun møder på messe i 
Herning.

Charterbranchen i centrum
Da coronavirussen fik Kina til at 
melde fra som årets samarbejds-
partner, sprang Association of Tour 
Operators til, og åbningen fredag 
morgen var smart arrangeret, som 
om gæsterne var på vej på ferie i 
charterfly. 

Stewardesser omdelte lækre 
serveringsbakker, snakken gik 
livligt, og da flyet var ’landet’, talte 
Henrik Specht, direktør for Rejse-
arrangører i Danmark, om ’the 
sustainable twenties’ (de bæredygtige 
tyvere) og gjorde opmærksom på, 
hvordan branchen tager hånd om 
klima og andre udfordringer på en 
ansvarlig måde. Såvel når det 
gælder flyvning som når det gælder 
transport, hoteller, udflugter, 
ansvar for fauna og flora og meget 
mere. Hans slutbemærkning var
- be responsible, be change, fly 
charter!

Hvorefter der blev affyret et stort 

antal konfettikanoner med absolut 
ubæredygtigt indhold, men det 
skulle man nok ikke lægge for meget 
mærke til.

Rejsetilbud
Det sure vandlandsvejr uden for fik 
utvivlsomt ekstra mange til at 
opsøge de mange rejseoperatører, 
der solgte et rekordstort antal rejser 
til destinationer, der gik fra Norden 
til eksotiske steder verden over. Det 
er sikkert, at messen har udviklet 
sig til at være det enkelte sted, hvor 
der sælges flest rejser i Danmark.

Mange destinationer havde sendt 

deres eget personale til Herning. De 
fleste fra Tyskland, Italien, Spanien 
og Portugal, og man kunne undre sig 
over, at der ikke var flere fra Sverige 
og Norge i disse tider, hvor mange 
formentlig tager på golfferie i bil.

Tøj, materiel og underholdning
Som sædvanlig var David Edwards 
på plads med sit trickshow, man 
kunne prøve udstyr af mange slags, 
der var tilbud på en billig golf-
garderobe, og der var adskillige 
udfordringer og konkurrencer, bl.a.  
i Birkemoses udgave af Tivolis Det 
Muntre Køkken, hvor der blev 

 smadret stabler af porcelæn.

Golfbladet på messe
Som sædvanlig havde Golfbladet en 
stand, der var meget fint besøgt, og 
der var stor interesse for det netop 
udsendte nummer af bladet, ligesom 
såvel dets som hjemmesiden golf-
bladet.dk blev ivrigt diskuteret, ikke 
mindst på baggrund af det indhold, 
læserne vil have.

Overraskende havde mange ikke 
endnu fået øjnene op for netsiden, 
der er dagsaktuel, så man nu såvel 
får nyheder som baggrundsstof 
gennem Golfbladet. 

Konfettien var festlig, men nok ikke helt bæredygtig!

Det Muntre golfkøkken. Christian Thomsen tog veloplagt imod 
på Golfbladets stand.

Under åbningen af messen uddelte Anne Vibeke Isaksen the Mermaid Award til House 
of Møn for deres brede ildsjæleindsats, som 25 personer kom for at modtage.

  CRUISE
SAFARI
BRIDGE
& GOLF

                                                             - SPIL GOLF I SUN CITY
OG CAPE TOWN

4. - 24. FEBRUAR 2021

 21 dage

GOLFFERIE
I SYDAFRIKA

TRITON REJSER ApS 

 

► WWW.TRITONREJSER.DK

PRIS fra 47.300 KR

Uforglemmeligt krydstogt i
Sydafrika med safari-tur
og golf i Sun city og Cape Town.

Bridgeturnering og
undervisning v/ Lars Blakset 

TLF. 2094 2090 Se  fu ld t  p r o�am

Kan ikke kombineres med andre rabatter

LIMFJORDENS PERLE
Tingvej 44  •  Hvalpsund  •  9640 Farsø  •  Telf. 96 98 50 00
info@hvalpsundgolfclub.dk   •  www.hvalpsundgolfclub.dk

Grenå
Ringkøbing

Vejle

Skagen

Hvalpsund
Golf Club

1-DAGS TUR
INDHOLD: 
1 x Bus tur/retur
1 x Morgenkaffe m/brød
1 x Green Fee
1 x Baneguide
1 x Gratis udslagsbolde
1 x Let anretning

Deltagerantal på min. 30 pers. - med gunstart

Pris pr. 
deltager kr. 499,-

INDHOLD: 
1 x Overnatning
1 x Morgenbuffet
1 x 2 retters menu
2 x Green Fee til
 Hvalpsund Golfanlæg

Inkluderet i prisen:
• Præmier til nærmest flaget 
 på alle par 3 huller

• Efter match 1 øl/vin/
 sodavand pr. pers.

• 1 x smør-selv madpakke

Pris pr. person 
i dobbeltvær., kr.  895,-
Matchen gennemføres ved min. 30 deltagere

MATCH TOUR 2020
”KLUB I KLUBBERNE”
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KLUBNYT
ved Svend Novrup

VÆR OPMÆRKSOM PÅ ,  a t  s t a t us  f o r  mange  a f  de  omt a l t e  t ing  på  d i s se  s ider  k an  have  ændre t  s ig  pga . 
f o rho ldene  omk r ing  COV ID-19 .  Ik ke  minds t  e r  genera l f o r saml inger  og  andre  med lemsmøder  udskud t  e l l e r  a f l y s t .

Messesucces for paragolf
Rene Elley, formand for golfudvalget under Parasport Danmark, var 
begejstret efter, at udvalget i samarbejde med DGU havde deltaget 
på messen Ferie for Alle i Herning.

- Vi havde en jævn strøm af interesserede golfere på vores stand 
gennem alle 3 dage, udtaler han.

Der var et konkret resultat af indsatsen, nemlig 18 nye para-
golfere, en fremgang på næsten 15%. Man kom i kontakt med mange 
flere, og allerede i ugen efter messen introducerede udvalget paragolf 
i to DGU-klubber. 

DGUs udviklingskonsulent Jesper Hviid gør opmærksom på, at 
der i den kommende sæson bliver otte åbne paragolfturneringer, 
hvor ikke-handicappede er velkomne. Han opfordrer alle med 
 handicap, fysisk eller psykisk, om at henvende sig til DGU eller 
Parasport Danmark og høre om mulighederne.

Paragolfernes puttingbane var populær i Herning.

Haderslev sender 
medlemmerne i biografen
… og tjener ovenikøbet penge på det. Klubben tilbyder sine spillere at komme til 
en forpremiere på filmen ’Sangklubben’. Tilbuddet gælder kun golfklubbens 
medlemmer, billetterne koster kr. 100, og af dem går de 15 til klubben.

Som sædvanlig har der været mange ikke-golf-aktiviteter i klubben, mens 
vejret ikke har været så indbydende til at spille – og banen aktuelt er lukket 
pga. vand. Der har bl.a. været curling-putte-konkurrence, hvor man skulle 
nærmest centrum af ’huset’. Der har været underholdning i restauranten af 
Søskendekoret med en søster og fem brødre, der synger godt sammen.

23. marts er der medlemsaften med foredrag af Erik Kolmos, der har trodset 
sit handikap og spillet samtlige danske baner.

… og så venter man ellers på tørvejr og forår. For tiden foregår der mere i klubhuset end på banen i Haderslev.

Hobro vil opfylde verdensmål
I Hobro GK har man overvejet, hvordan og hvor meget man kan 
 bidrage til opfyldelse af FNs verdensmål, og det er blevet til en om-
fattende liste, som bl.a. omfatter:

Opsætning af fuglekasser, oprensning af søer, skabelse af nye 
vandløb, samarbejde med den lokale naturfredningsforening, øget 
affaldssortering, opsamling og genanvendelse af vand, brug af sol-
energi, fx til vandpumper, oprettelse af vandrestier og skispor, hvis det 
nogensinde skulle blive aktuelt igen. Begge dele med infotavler.

Greens skal håndluges, der skal satses på sundhed og trivsel, bl.a. 
gennem skolegolf, og der skal arbejdes for bedre ligestilling mellem 
kønnene – klubben har bl.a. fire kvindelige greenkeepere. 

Et af tiltagene på kønsfronten skal være tapas og hvidvin, men bliver 
det kun for kvinder, er det vel en slags kønsdiskrimination!Der er masser af natur at bevare og forbedre på i Hobro GK.

Nyt fitnesslokale i Odense GK
12. marts var en trist coronadag for størstedelen af samfundet, men 
Odense GK kunne åbne et 64 kvadratmeter stort fitnesslokale for med-
lemmerne med spritnye Matrix-maskiner for straks derefter lukke det 
igen på uvis tid med udvist samfundssind. 

Klubbens assistenttræner Kristian Madsen, som har en bachelor i 
idræt fra SDU samt erfaring i golffitness, vil i fitnesslokalet tilbyde 
undervisning, personlig programlægning og opfølgning i forhold til 
golfsvinget.

Det vil i de første tre måneder være gratis. Derefter bliver der en 
halvårlig betaling svarende til prisen for leje af et bagskab. Ideen er, at 
man kan træne både fysik og golf på samme adresse og endda samme 
dag, og ikke mindst klubbens elitespillere vil få stor gavn af det nye 
lokale.

En sidegevinst er, at der bliver øget socialt liv i klubhuset i vinter-
månederne og formentlig også øget omsætning i restauranten.

Esben Hallundbæk (th) og Kristian Madsen nåede at cykle en tur, før det nye lokale paradoksalt 
nok straks måtte lukkes igen.

Vi har lige haft kvindernes 
internationale kampdag, men 
medierne havde ikke fået øje på 
Odsherred Golfklub, hvor kvin-
derne er ved at ’tage hævn’ for den 
behandling, de fik i meget gamle 
dage, hvor de ikke var velkomne i 
golfklubberne.

- Vi starter et golfforløb, kun for 
kvinder, unge som gamle – og det 
bliver sjovt og hyggeligt, udtaler 

Susse Brandt.

Nordisk samarbejde giver 
store greenfeefordele
Top Nordic Golf er et samarbejde mellem foreløbig 17 baner: En 
finsk, en estisk, fem norske, fire svenske og seks danske. Medlem-
merne af disse klubber kan enten spille gratis eller til halv pris 
hos hinanden.

Fx kan Aalborg GKs medlemmer spille til halv pris hos Es-
bjerg, Odense Eventyr og Silkeborg Ry, mens de øvrige baner er 
gratis. Det gælder fx baner som den fantastiske norske Mikla-
gard.

De deltagende klubber regner med, at det vil give øget trafik 
mellem de nordiske lande, og at de greenfees, de ikke opkræver, 
nok vil komme tilbage i goodwill og omsætning på andre områder.

Helsingør vender krise til succés
For et års tid siden var der krise i Helsingør GC. Klubben havde en gæld 
på 3,5 mio. kr. og præsenterede et underskud for 2018 på 772.000 kr.   
Nu foreligger resultatet for 2019, hvor en hårdt kæmpende bestyrelse 
med formand Lars Svejstrup Andersen i spidsen har vendt situationen 
komplet. Året gav et overskud på 992.000, og gælden er nedbragt til 
527.000 kr.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen udvidet med formanden for 
sponsorudvalget, Kennet 
Valentiner, så den nu har 
syv medlemmer.

I øvrigt meddeler 
klubben, at golfshoppen 
snart genåbner, og at 
restauranten er i fineste 
form. Den har bl.a. i årets 
tre første måneder haft 
succes med en frokost-
buffet til under halv pris 
hver lørdag kl. 12-14.

Kvinderne tager hævn 
i Odsherred Golfklub!

tovholder Susse Brandt: - Alle er 
velkomne til golf, for spillet er ikke 
kun for ældre herrer!

I april-juni tilbyder klubben et tre 
måneders kursus, skrædder syet for 
kvinder. Aktiviteterne er golftræ-
ning, golfgymnastik og golfyoga 
onsdage kl. 17. På en aften med 
tapas og et glas i Café Solvogn 
fortælles om golfreglerne, og på en 
anden aften ser deltagerne på banen 
med en naturvejleders øjne.  Evt. 
kan man låne golfudstyr af klubben 
til kurset.

- Bolde har altid været gode at lege 
med, og golfbolde kan noget særligt. 
De kan trille, flyve, rulle, hoppe, skrue 
og ’fade’. Kunne du som barn lide ’at 
hoppe over bold’, spille rundbold eller 
spille med to bolde, så er golf noget for 
dig, lokker Susse Brandt og minder 
om, hvor glad man bliver at at dyrke 
regelmæssig motion.

Selv om april stadig er et stykke 
væk, var der pr. 10. marts tilmeldt 
17 af de maksimale 20 på det første 
hold, så nu drømmer man om at få to 
hold i gang.

TILBUD 1:
3 x green-fee, 2 x overnatning 
m. morgen Ta’-selv-bord, 
2 x 2 retters diner. Pris pr. person 
på dobb. værelse  Kr. 1.875,-

TILBUD 2:
Spil golf søndag eftermiddag 
og mandag:
2 x green-fee, 1 x overnatning 
m. morgen Ta’-selv-bord, 
1 x 2 retters diner. 
Pris pr. person  Kr. 950,-

SPIL GOLF PÅ 

NOGLE AF SJÆLLANDS 
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RACE TO DUBAI

CHALLENGE TOUR

VERDENSRANGLISTEN

LET ORDER OF MERIT

STAYSURE TOUR

ROLEX STANDINGS

Stillinger & ranglister  pr. 13.3.2020

Rory MCILROY Nordirland 9,42

Jon RAHM Spanien 8,61

Brooks KOEPKA USA 7,91

Justin THOMAS USA 7,53

Dustin JOHNSON USA 6,59

Patrick CANTLAY USA 5,97

Webb SIMPSON USA 5,94

Patrick REED USA 5,93

Adam SCOTT Australien 5,91

Tommy FLEETWOOD England 5,67

 Lucas BJERREGAARD Danmark 1,36

 Thorbjørn OLESEN Danmark 1,15

 Rasmus HØJGAARD Danmark 0,91

 Joachim B. HANSEN Danmark 0,87

 Jeff WINTHER Danmark 0,67

 Sebastian CAPPELEN Danmark 0,53

 Søren KJELDSEN Danmark 0,42

 Nicolai HØJGAARD Danmark 0,38

 Benjamin POKE Danmark 0,34

 Niklas N.MØLLER Danmark 0,33

 Oliver H. JØRGENSEN Danmark 0,23

 Martin SIMONSEN Danmark 0,22

 Thomas BJØRN Danmark 0,15

Jin-Young KO Sydkorea  8,42 

Nelly KORDA USA  5,82 

Sung HYUN PARK Sydkorea  5,72 

Danielle KANG  USA   5,41 

Nasa HATAOKA Japan  5,34 

Sei YOUNG KIM  Sydkorea   5,04 

Brooke HENDERSON Canada  4,85 

Minjee LEE Australien  4,72 

Lexi THOMPSON USA  4,63 

Jeongeu LEE Sydkorea  4,54 

 Nanna K. MADSEN Danmark  1,51 

 Nicole BROCH LARSEN Danmark  1,33 

 Emily K. PEDERSEN Danmark  0,10 

 Malene K. HANSEN Danmark  0,01 

 Linette L. D. HOLMSLYKKE Danmark  0,01 

JC RITCHIE Sydafrika  49.168  

Anton KARLSSON Sverige  38.266  

Wilco NIENABER Sydafrika  27.966  

Garrick HIGGO Sydafrika  26.794  

Jaques  KRUISWIJK Sydafrika  18.125  

Santiago TARRIO Spanien  17.419  

Toby TREE England  15.752  

Louis DE JAGER Sydafrika  13.872  

Hennie DU PLESSID Sydafrika  12.608  

Harry ELLIS England  11.313  

 Martin SIMONSEN Danmark  6.576  

 Martin OVESEN Danmark  4.309  

 Nicolai KRISTENSEN Danmark  2.186  

 Nicolai HØJGAARD Danmark  2.186  

 Niklas NØRGAARD MØLLER Danmark  1.037  

Phillip PRICE Wales  2.888 

James KINGSTON Sydafrika  2.526 

David SHACKLADY England  2.196 

Jean-Francois REMESY Frankrig  2.137 

Barry LANE England  2.124 

Josë COCERES Argentina  1.996 

Peter BAKER England  1.661 

Clark DENNIS USA  1.655 

Markus BRIER Østrig  1.435 

Paul LAWRIE Skotland  1.391 

 Steen TINNING Danmark  579 
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Julia ENGSTRÖM Sverige  180 

Manon DE ROEY Belgien  115 

Linnea STRÖM Sverige  90

Gemma DRYBURGH Skotland  77 

Camilla LENARTH Sverige  60 

Aditi ASHOK Indien  53 

Kylie HENRY Skotland  44 

Pia BABNIK Slovenien   43 

Katja POGACAR Slovenien   42 

Esther HENSELEIT Tyskland  41 

 Emily K. PEDERSEN Danmark  13 

 Linette L. D. HOLMSLYKKE Danmark  11 

Patrick REED USA  1.500 

Lee WESTWOOD England  1.282 

Lucas HERBERT Australien  830 

Graeme MCDOWELL England  728 

Tommy FLEETWOOD England  702 

Van ROOYEN Sydafrika  667 

Victor PEREZ Frankrig  639 

Christiaan BEZUIDENHOUT Sydafrika  637 

Branden GRACE USA  618 

Pablo LARRAZÁBAL Spanien  618 

 Rasmus HØJGAARD Danmark  425 

 Jeff WINTHER Danmark  254 

 Søren KJELDSEN Danmark  151 

 Benjamin POKE Danmark  80 

 Joachim B. HANSEN Danmark  24 

 Nicolai HØJGAARD Danmark  19 

 Thomas BJØRN Danmark  18 

 Niklas N. MØLLER Danmark  12 
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FRA KLUB TIL KLUB

Himmerland Golf & Spa Resort 
mod nye gastronomiske højder

F ra 1. april 2020 er det Peter 
Frydkjær, der sætter den gastro-
nomiske standard på Himmer-

land Golf & Spa Resort. Bag sig har 
han fornem karriere hos Michelin- 
restauranter i Norge og Frankrig. 
Nu bliver det Farsøs tur til at nyde 
godt af hans kreative og nyskabende 
evner som køkkenchef - til en pris, 
hvor alle kan være med. 

Ansættelsen sker som en del af en 
ny strategi, hvor Peter Frydkjær 
blandt andet skal nytænke mad-
konceptet i resortets restauranter 
Brasseriet og Restaurant P.O.L.O. 

Direktør Mark Bering er stolt af at 
kunne tiltrække en kapacitet som 
Peter: “Vi skal yde maksimalt på 
mange forskellige pladser hos os. 
Med Peter er jeg sikker på, vi med 
tiden vil udvikle Himmerland Golf & 
Spa Resort i den gastronomiske 
retning, vi ønsker.”. 

Himmerland Golf og Spa Resort 
er allerede kommet på verdens kortet 
med golfturneringen Made In 
Denmark, hvor hele verdens golfelite 
mødes en gang om året. Mark 
Bering uddyber: “Sådan en position 
forpligter - også i køkkenet. Derfor 

tager vi nu på en rejse, der én gang 
for alle skal løfte niveauet for det, vi 
serverer. Selvfølgelig sammen med 
alle de dygtige kokke og tjenere, vi 
allerede har i huset.”

Michelin på CV´et
Peter Frydkjær er uddannet kok i 
Skagen og har efterfølgende arbejdet 
på Michelin-restauranterne Lysebu 
Hotel i Oslo og Les Bacchanales i 
Frankrig. I Danmark har han bl.a. 
været assisterende køkkenchef på 
Restaurant Snerlen i Frederikshavn 
og køkkenchef på Ruths Hotel i 
Skagen. Nu forlader Peter en 
midlertidig ansættelse i Odense for i 
stedet at tiltræde som køkkenchef 
på Himmerland Golf & Spa Resort. 

“Det trak i mig, at Himmerland 
Golf & Spa Resort skal til at starte 
forfra. Sammen med Mark og resten 
af holdet skal vi bygge det op sammen. 
Men det bliver en dag ad gangen,” 
fortæller Peter Frydkjær. “På et så 
stort sted som Himmerland Golf & 
Spa Resort vil vi gøre det i et tempo, 
så alle ansatte kan følge med. Jeg er 
klar til at give den gas, og det glæder 
jeg mig til.”

Oplevelser for alle
Udover restauranterne består 
Himmerland Golf & Spa Resort af 
golfbaner, konferencelokaler, spa-
faciliteter, vandland og bowling-
baner. I 2020 lancerer resortet en ny 
strategi, der også skal gøre det mere 
attraktivt for bl.a. børnefamilier.  

“Vi vil gerne invitere alle indenfor. 
Gastronomi er ikke kun forbeholdt de 
få. God mad behøver ikke at være dyr 
for at være lækker. Hos os skal 
gastronomien naturligt gå hånd i 
hånd med den totale familieoplevelse. 
Derfor vil vi også tage hensyn til 
både små og store smagsløg,” 
 konkluderer Mark Bering. 

HIMMERL AND GOLF 
OG SPA RESORT 
-  KORT FORTALT:

Himmerland Golf & Spa Resort 
består af 60 lækre, nyrenoverede 
værelser, tre restauranter, to 
18-hullers golfbane og en par 
3-bane. Resortet rummer desuden 
en anmelderrost spaafdeling, 
badeland, bowlingbaner samt 
fitnesscenter og et hav af aktiviteter 
for store og små.

HOLE- IN-ONE 
I  S ILKEBORG

Preben Bonnevie Lundbye lavede 
Hole in One på Silkeborg Ry 
Golfklubs hul 3 (140 m og 
sommergreen) på Ry-banen 
den 29. januar 2020.
Foto: Jens Anker Tvedebrink

Sydjysk Open melder alt optaget
S ydjysk Open, der er en tredages turnering arran-

geret af de tre golfklubber, Ribe, Kaj Lykke og 
Vejen, ser ud til igen at blive en stor succes. Her 

fire måneder før turneringsstart kan arrangørerne 
melde om fuldt hus. Der er tilmeldt 354 spillere fra 74 
forskellige klubber, heraf er de16 kommet på venteliste. 
Det gør det til en af Danmarks største amatørturnerin-
ger. Turneringen afvikles fra den 18. til den 20. juni.

- Vi glæder os naturligvis over den store tilslutning og 
ser meget frem til at byde nye såvel som gamle deltagere 
velkommen til vore golfbaner, siger Niels Schmidt fra 
Vejen Golfklub.

Årsagerne til den store succes er der sikkert en del 
af, men da mange af deltagerne er gengangere fra år 
til år, må det jo være fordi, de er tilfredse med det, de 
får for pengene. 

Det sociale betyder helt sikkert en del, men det er 
golfspillet, som samværet bygges op omkring. Ingen 
skal være i tvivl om, at der konkurreres om placerin-
gerne, men der hersker en afslappet og munter stem-
ning under hele turneringen. 

Turneringen afvikles i år for 14. gang, Der spilles 
golf i fire rækker over tre dage med fine dagspræmier i 
alle rækker, birdiepræmier på alle par 3 huller og 
nærmest flaget-præmier på flere huller. Der er præmier 
for en samlet værdi på over 100.000 kr.. Det hele 
sluttes af med en kæmpe festaften i Ribe, hvor der er 

mad og drikke ad libitum med musik og dans. Her er 
der også overrækkelse af de gennemgående præmier til 
vinderne i hver af de fire rækker samt en række 
sponserede klappepræmier. 

Castanea Golf Resort
GOLF & GIN

I årtier har Vodka været et hit - at drikke Gin var fuldstændig yt. 
Vodkas stjerne er dalet, mens Gin har genvundet sin rette plads på hylden.

På Castena Resort vil du med sikkerhed fi nde din favoriblanding af mere end 
40 forskellige Gin og forskellige tonics. I denne pakke giver Ginsmagning dig 
omfattende information og en god start på din vandring i Ginens  verden.

Med to runder golf og to aftensmåltider, har du det perfekte golfophold tæt på 
den historiske og smukke by Lüneburg.

For at booke din eksklusive Golf og Gin pakke på en af følgende datoer, skal 
du bare scanne QR-Coden i denne annonce.

• 2 x nætter in dobbeltværelse
• 2 x morgenmad
• 1 x 2-retters menu
• 1 x middag bu	 et
• 2 x greenfee på GC Adendorf Golfbane
• 1 x Gin-Tasting

€  290,-
per person i dobbeltværelse

fra

Book online:

Best Western Premier Castanea Resort Hotel e. K. • Inhaber: Rainer Adank • Scharnebecker Weg 25 • 21365 Adendorf/Lüneburg
Tel.: +49 (0)41 31 - 22 33 0 • Fax +49 (0)41 31 - 22 33 22 33 • info@castanea-resort.de • www.castanea-resort.de

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dkTlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk

www.vissenbjergstorkro.dk

PR. PERSON1.395,-

BLIV EN DAG MERE FOR KUN 1.000,-/2 PERS.INKL. OVERNATNING, 
MORGENBUFFET OG 
1 GREEN FEE/PERS. ER DU OGSÅ TIL 

MOUNTAINBIKE? TA’ CYKLEN MED 
- DER ER FANTASTISKE 

MOUNTAINBIKE MULIGHEDER 
LIGE VED HOTELLET

1.395,-1.395,-
Golf på Fyn
– ideelt for grupper
Ophold på Hotel Vissenbjerg Storkro inkl. 
· 2 x overnatning i dobbeltværelse· 2 x overnatning i dobbeltværelse
· 2 x morgenbuffet· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2 retters aftenbuffet
·  2 x green fee (Vestfyns Golfklub, Blommenslyst Golfklub,  

Faaborg Golfklub og Midtfyns Golfklub)

Tillæg ved enkeltværelse: kr. 300,- pr. nat
Weekendtillæg (fredag-søndag): kr. 100,- pr. person pr. nat

Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.
Sæsontillæg fra 15. juni-15. august: kr. 200,- pr. person pr. nat.  
Opholdet er inklusiv slutrengøring.

PR. PERSON1.395,-

BLIV EN DAG MERE FOR KUN 1.000,-/2 PERS.INKL. OVERNATNING, 
MORGENBUFFET OG 
1 GREEN FEE/PERS. ER DU OGSÅ TIL 

MOUNTAINBIKE? TA’ CYKLEN MED 
- DER ER FANTASTISKE 

MOUNTAINBIKE MULIGHEDER 
LIGE VED HOTELLET

Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.
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FANTASTISKE BANER
Düsseldor f, Tyskland

FØRSTEKLASSES BANE
Med ca. 2.000 medlemmer er Golf Club 
Hubbelrath en af de største golfklubber i 
Tyskland. Her finder man både en sportslig 
udfordring, samt en klassisk parkbane i 
naturskønne omgivelser. 
Klubbens historie begynder i 1961. I den østlige 
del af Düsseldorf, ca. 8 km. fra centrum, i et 
bakkepræget område fandt klubbens 
grundlæggere den ideelle plads til at etablere 
Golf Club Hubbelrath. I 165 højdemeter og med 
en fantastisk panorama udsigt fra byens 
højeste punkt, Sandberg, blev klubhuset bygget. 
Klubben har to golfbaner og begge er designet 
af  Bernhard von Limburger, som selv var tysk 
topspiller. Klubben har været vært for mange 
internationale turneringer, herunder German 
Open. 

GREENFEE MAN-FRE LØR-SØN

Østbanen 80 Euro 100 Euro
Vestbanen 60 Euro 75 Euro

VIL DU NYDE EN 
’NATUR’ SKØN 
GOLFOPLEVELSE?
– SÅ BESØG KORSØR GOLF KLUB’S FLOTTE BANE MIDT 
MELLEM VAND, BAKKER, SKOV OG RHODODENDRON PARK!

400 rhododendron byder dig velkommen 
til Korsør Golf klub. Rhododendronparken 
langs adgangsvejen omkranser det helt 
nye og fl otte putte- og indspilsområde 
tæt på klubhus og hul 18.

Korsør Golf Klub: Ørnumvej 8 ∙ 4220 Korsør ∙ Tlf. 5837 1836 ∙ www.korsoergolf.dk

GREEN FEE+
1 x green fee til Korsør Golf Klub
1 x 3 stk. smørrebrød
1 x  drikkevare (1 gl. vin / øl / vand)

PRIS KR. 395 pr. person

STAY & PLAY
Spil golf og nyd godt af områdets 

golfhoteller med et ophold på:

www.comwellkorsor.dk

www.vilcongolfhotel.dk
Booking hos Korsør Golf Klub på 

tlf. 5857 1836 eller på golf@korsoergolf.dk
Booking hos Korsør Golf Klub på 

tlf. 5857 1836 eller på golf@korsoergolf.dk

Sælges til grupper på min. 12 pers.
Booking hos Korsør Golf Klub på 

tlf. 5857 1836 eller på golf@korsoergolf.dk

GOLFPAKKE
1 x green fee til Korsør Golf Klub
1 x 3 stk. smørrebrød
1 x  drikkevare (1 gl. vin / øl / vand)
1 x  golfpakke (baneguide, bane-

sandwich, müslibar og vand

PRIS KR. 450 pr. person

COMPANY DAY
1 x green fee til Korsør Golf Klub
1 x morgenbuffet
1 x let frokost
1 x  drikkevare (1 gl. vin / øl / vand)
1 x  golfpakke (baneguide, bane-

sandwich, müslibar og vand
Hjælp til afvikling af turnering

PRIS KR. 525 pr. person

* Denne pris gælder hver dag - hele ugen - hele året. 
Husk også, at vi har en 9 hullers P&P-bane: 150,- 
             Leje af golfbil  200,-
             Læs mere på blommenslyst-golf.dk.

Vejruplundvej 20 • 5491 Blommenslyst •  Tlf. 65 96 71 20

Pyt med det. 
Du spiller golf for kun  
på en fremragende bane.

Velkommen i 
Blommenslyst Golfklub

Din bold

Din makkers bold

Flaget

250,-*

RFGK Klub-i-klub tilbud 2019 TRYK

7. januar 2019 17:34:04

RFGK Klub-i-klub tilbud 2019 TRYK

7. januar 2019 17:34:04
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TOPTRACER RANGE

Toptracer Range 
afslører straks 
dine skæve slag

GOLFBLADET var med til at 
afprøve den første Toptracer 
Range i Danmark, da 
Smørum Golfklub den 9. 
marts stolt viste den nye 
teknologi frem for pressen.

A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  K l aus  H y b l e r

S er man golf på tv har man 
sikkert allerede stiftet 
 bekendtskab med Topracer 
teknologien. Den bliver 

nemlig anvendt til at vise boldflug-
ten direkte på tv-skærmen i mere 
end 100 tv-udsendelser hvert år, og 
samme teknologi ligger bag Top-
tracer Range, som Smørum netop 
har installeret i 28 udslagsbåse på 
klubbens driving range.

Toptracer Range er kort fortalt et 
system, der ved hjælp af kamera og 
diverse målesensorer bl.a. registre-
rer Ball speed, Launch angle, Carry, 
Total distance og boldens kurve – 
alt bliver vist på en skærm et par 
sekunder efter at bolden er slået. 

Der er 250 steder i verden, hvor 
man bruger Toptracer Range, og 
teknologien er særlig kendt for 
brugervenligheden. Det hele foregår 
på en touchskærm og med en app 
kan man efterfølgende holde styr på 
sine slag.

Hver bold giver nye data og 
tegner nye boldkurver på skærmen, 
så man hele tiden har en visuelt 
forståelse, og på dette punkt er 
Toptracer Range stærk.

Skal man derimod have mere 
indgående data om sit golfsving og 
boldflugt må man ty til TrackMan, 

og Trackman i en mobil udgave vil 
fortsat blive brugt af trænerne, når 
de underviser på rangen i Smørum.

I Smørum Golfklub har sats-
ningen med Toptracer Range haft et 
klart formål:

”Vi prøver hele tiden at udvikle 
klubben, og give medlemmerne noget 
lidt ud over det sædvanlige. Også for 
at fastholde dem,” siger formand 
Peter Borregaard, Smørum Golfklub.

Klubben lægger ud med at brugen 
af båsene med Toptracer Range er 
åben for alle, og uden ekstra betaling 
– og priser og rabatter på køb af 
range bolde fortsætter som hidtil. 
Til gengæld forventer klubben, at 
den leje der betales til firmaet bag 
Toptracer tjener sig hjem ved en 
stigning i antallet af bolde, der 
bliver slået på rangen. Man regner 
med ca. 30 pct. flere bolde. 

7 forskellige range games
Det er ganske let at komme i gang. 
Man trykker på touchskærmen, og 
så er man i gang. Men for at gemme 
sin slaghistorik – og det er jo en 
storartet mulighed – skal man 
downloade appen Toptracer Range 
og logge på med en QR kode direkte 
på skærmen. 

Man kan vælge imellem 7 forskel-
lige skal games: Warm Up, My 
Practise, Approach Challenge, 
Virtual Golf, Closest To Pin, Long 

Drive og Points Game. (Se mere på 
www.toptracer.com)

My Practise er formentlig det 
game, som især vil blive anvendt til 
målrettet slagtræning, og det 
skyldes at My Practise det er det 
eneste game, som gemmer din 
slaghistorik i appen. Og så er det et 
glimrende redskab til at blive en 
bedre golfspiller. Man vælger først 
hvilket jern man vil slå med, fx et 9 
jern, udpeger sig et bestemt mål på 
skærmen (Range Map) som nogen-
lunde svarer til, hvor langt du slå, 
og så begynder træningen.  

Approach Challenge er et game, 
hvor man spiller indspil til 9 forskel-
lige velrenommerede baner, som 

dukker op på skærmen efterhånden 
som man slår, og Virtuel Golf bygger 
videre på den idé, men hvor man 
kan spille hele baner, fx alle 18. 
huller på Pebble Beach.

Som det fremgår af listen med 
games har producenten også noget i 
godteposen til firmafesten og 
hyggegolf med øl på højkant. Og, det 
er let at tilføje navne på listen i de 
games, man nu ønsker at spille. 

I Smørum har man allerede en 
Long Drive-konkurrence, som 
forløber over en måned. Og bare 
efter få dage kom klubbens 18-årige 
stortalent Nicolaj Søberg forbi 
Driving Range og blev registreret 
med et drive på 342 meter, og den 
præstation regner man med vil 
holde måneden ud. 

Formanden er også godt i gang 
med at planlægge den første turne-
ring med Toptracer Range.

”Vi vil også afholde turneringer, 
både individuelt og for hold. Om 
fredagen efter arbejde er det tanken 
at spille holdturneringer og afslutte 
med spisning i restauranten,” siger 
Peter Borregaard.

Udvider områder til indspil
Klubben har 2.320 medlemmer, 
hvilket kræver stor kapacitet i 
forhold til driving range og indspils-
områder. På drivning rangen, som 
er belyst efter mørkets frembrud og 
indtil kl. 22.00, vil Toptracer være 
med til at styrke klubbens elite-
spillere.

”Vi satser på bredden af golf-
spillere, men også de unge og eliten 
prioriterer vi meget højt, og den nye 
Toptracer Range vil styrke deres 
træning,” siger Peter Borregaard og 
peger på, at klubbens indspilsgreen 
bliver udvidet med 600 m2 og at den 
nuværende indspilsgreen bliver 
oplyst til efteråret.

”Vi satser på bredden af golfspillere, men også eliten og den nye Toptracer Range vil styrke deres træning,” 
siger formand Peter Borregaard, Smørum Golfklub.

Smilene var fremme, da den nye Toptracer Range blev præsenteret i Smørum.

 Uge 17: Den perfekte start - FULDTEGNET
 Uge 19: Den perfekte start - FULDTEGNET
 Uge 21: 5 gange golf - FULDTEGNET
 Uge 23: 5 gange golf - FULDTEGNET
 Uge 25: 5 gange golf - FULDTEGNET

Uge 32: Sommergolf
Uge 33: 5 gange golf - FÅ PLADSER
Uge 37: Sæsonafslutning - FULDTEGNET
Uge 39: Motion, kultur og seniorgolfUge 39: Motion, kultur og seniorgolf

TID TIL GOLF I 2020
GOLF OG HØJSKOLE

Se mere på www.ihs.dk/ugekurser

Nyd den smukke natur og faciliteterne 
på Idrætshøjskolen Sønderborg og gå 
op til 5 runder golf på Benniksgaard,  
Sønderborg og Nordborg gollub.

Vi har stadig pladser i 
uge 32, 33 og 39!

Har I booket jeres næste gol�ursus?
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19. HUL

Lau lægger højt 
i anden hånd

VINDEREN I WILSON KONKURRENCEN I GOLFBLADET NR. 1, 2020:

ANDY DALUM
HØJBJERG

VINDEREN I ’LIKE’ GOLFBLADET NR. 1, 2020:

JESPER THEILMANN MØLLER
FARUM

NOGET PÅ HJERTE?
så skriv til info@mag-media.dk

SVEND NOVRUP
svend@mag-media.dk

MORTEN BUCKHØJ
morten@mag-media.dk

KLAUS HYBLER
klaus@mag-media.dk

BETTINA SCHJØLIE
bettina@mag-media.dk

G O L F B L A D E T S 
F A S T E  S K R I B E N T E R

For at retfærdiggøre sin melding skulle 
han imidlertid gøre rigtigt i første stik, og 
det gjorde han, da han efter nogen be-
tænkning bad om B.

Øst var tvunget til at falde fra for at 
kunne komme ind til sine sparstik, og det 
gav Syd en ekstra indkomst til bordet. 

- Den kunne jeg have brugt til at knibe 
efter D, men det giver mig højst 50% 
chance. Når jeg spillede på, at mindst en af 
de to klørhonnører var i plads, fik jeg 75, 
forklarede Lau.

Han havde med andre ord spillet B til 
Vests K i stik to. Øst tog de følgende fire 
stik på sine spar, mens Lau fra begge 
hænder lagde ruder. Øst spillede ruder til 
hans es, og så tog han E og K.

- Hvis D var faldet, havde jeg stadig 
kun haft seks stik, men når jeg nu fortsatte 
med B fra bordet og fangede D, var der 
ikke bare de nødvendige syv, men faktisk 
otte stik.

- Det var søreme flot, roste Henrik, - jeg 
er bange for, at jeg ikke havde nået at 
tænke langt nok, før jeg bad om en lille 
spar fra bordet.

Sekundet efter kom det nærmest i kor 
fra Kirsten og Louise: - Nu er du jo heller 
ikke meget for at bruge din tid på noget så 
inferiørt som at tænke!

En god regel er at lægge lavt i anden hånd, 
men der er tilfælde, hvor det overraskende 
er nødvendigt at stikke op. Det så ikke 
oplagt ud på dette spil, som Lau stolt 
præsenterede for sine tre golfvenner efter 
aftenens spil.

- Min 1ut kunne godt have været stærkere, 
indrømmede han, - men dels var der tre 
esser på hånden, dels havde jeg to tiere, og 
dem fik man længe ½ point for, og dels var 
der ikke mange point spildt på sparholdet.

Ø/ØV  B82
 KB32
 B75
 B106

 D103
 E104
 E94
 E982

 96
 D876
 K1086
 K75

 EK754
 95
 D32
 D43

VEST NORD ØST SYD

  1  1 ut (!?)
pas pas pas

K O N K U R R E N C E ’LIKE’ GOLFBLADET PÅ FACEBOOK
  og vind et gavekort på 750,- til BACKTEEs webshop

’Like’
og                          på Facebook
Vinderne vil blive kontaktet direkte.

Har vinderne ikke kontaktet GOLFBLADET inden
Udgivelsen af næste udgave, bortfalder gevinsten.BACKTEE er sponsor for Dansk Golf Union – og leverer alt tøj til de danske golflandshold.

D A N M A R K S  S T Ø R S T E  G O L F A V I S

Vidste du, at  GOLFBLADET 
har en Facebook-side?

Det har vi, og her kan du følge lidt 
med i nogle af de ting vi går og 

laver, og du kan komme videre til 
den digitale version af bladet, når 

det trykte blad er blevet revet væk 
fra standerne ude i klubberne.

’Like’ os på Facebook og 
vind gavekort fra BACKTEE

Hver gang der udkommer et nyt 
blad, trækker vi lod blandt dem der 

har ’liket’ os, om et gavekort til 
BACTEES webshop på 750,-

mail luccagolf.com

.luccagolf.com

Lucca olf S  T
lt golf andler om dit s ing. Lucca olf 
S  T  er speciel ud iklet l 

at opmere dine slag og undgå slice

Danish Design

Rec clable

TM

Luccagolf.com

Besl den på:

998,-kr.Inkl. fragt (Danmark)

Få en god sæsonstart med en

Systemask træning
SWING TRAINER'ens formål er at opmere din 
indgangsvinkel l bolden og give dig instant 
feedback for hvert slag du træner indl du er på 
ree plan/linje - se mere på luccagolf.com

To i een træner!
Med Lucca Golf SWING TRAINER
kan du både træne dit udslag og dine 
puesving. Bagkanten er udformet så 
du kan træne pue teknik og blive mere 
stabil på green.
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PORTRÆT
Azhar Al i

Danmarks 
lyseste sind
Azhar Ali elsker sin tilværelse i det land, han betragter som sit, selv om han oprindelig er pakistaner. 

A f  S v end  No v r up
F o t o :  Me t t e  No v r up  og  p r i v a t

H an har levet sit liv som lærer, 
cricket- og golfspiller og er i 
dag i dialyse tre gange ugent-
lig, uden at det reducerer 

hans glæde over livet, ikke mindst 
med den store familie

- Da jeg var 12, var det meningen, 
at jeg skulle på kostskole i England, 
men mine bedsteforældre i Silkeborg 
mente, at jeg skulle have et alter-
nativ, som ikke gjorde mig helt så 
ensom, fortæller Azhar Ali fra 
Silkeborg.

  - Inden min far gav mig lov 
til at blive i Danmark, skulle jeg 
opfylde tre ting: jeg skulle sætte mig 
hurtigst muligt ind i dansk kultur 
med begrundelsen: Ingen har bedt 
dig komme til Danmark, så hvis du 
føler dig uvelkommen, skal du til 
England; og jeg skulle lære sproget 
på tre måneder, så jeg kunne kom-

munikere med mine kammerater. Det 
gik jeg ind på og har aldrig fortrudt 
det.

Perfekt integration
Projektet lykkedes, og sjældent er en 
integration sket med større succes 
end for Azhar. Han mestrede 
hurtigt sproget så godt, at han blev 
lærer fra Th. Langs Seminarium 
med fagene kristendom, engelsk og 
… dansk!

Han har altid elsket børn, og når 
han var gårdvagt, havde han altid 
et barn i hver hånd og en hale af 
andre bag sig i frikvartererne.

Lykkelig familie
Allerede som 22-årig blev han gift 
med Kirsten, og i løbet af de følgende 
54 lykkelige år – Azhar er i dag 75 
– har de fået fire børn og syv børne-
børn - og børnebørn er, mener 
Azhar, livets dessert.

En af de største dage i Azhars liv 

var den i hans 34. år, hvor hans 
yngste datter blev døbt, for samme 
dag blev han selv voksendøbt.

Han har elsket Danmark som få, 
og hvis han har en enkelt stor 
ærgrelse, er det, at når han er med 
til at synge ’I Danmark er jeg født’, 
passer det ikke for hans vedkom-
mende, selv om han føler sig helt 
dansk.

Cricket 
Azhar fik dispensation til at spille 
cricket i 2. division som 14-årig, da 
han bl.a. havde lært sig at kaste 
med legspin, hvilket var temmelig 
usædvanligt i Danmark. Det var 
bl.a. en af årsagerne til, at han i    
en drengekamp tog samtlige mod-
standernes ti gærder i 1. halvleg.

Siden spillede han i 1. division for 
Nykøbing Mors og kom på lands-
holdet. Han dyrkede spillet til den 
dag, hvor cricketafdelingen i Silke-
borg blev nedlagt, og han kastede 

sin kærlighed på golf. Han havde 
hele tiden været sikker på, at 
begyndte han først at spille, ville 
han blive grebet af det på livstid 
– og sådan gik det da også.

Golf
Azhar er medlem i Tange Sø GK, 
hvor han sågar har været formand i 
tre år, og hvor han stadig er en 
institution, selv om han for halv-
andet år siden blev ramt af en 
nyresygdom, der gør, at han i dag er 
i dialyse tre gange om ugen.

Det betyder ikke, at han har 
opgivet spillet: - Jeg er nødt til at 
spille fra buggy, men forsøger at 
spille en eller to gange ugentligt, 
meget gerne efter ’dagens dialyse’; 
men desuden er jeg med i klubbens 
store frivillige arbejde. Jeg sidder i 
et café-udvalg og kører baneservice.

Yderligere har Azhar fået Jörg 
Holzammer fra Castanea Resort ved 
Lüneburg som personlig ven, så i 12 
år har man kunnet møde ham på 
feriemesserne i Herning, hvor han 
hjælper med at promovere den tyske 
bane, som hvert år kan præsentere 
nyheder, senest en renoveret 9 
huls-bane.

Muhammedtegningerne
Azhar Ali har tæt forbindelse med 
sin familie i Pakistan, hvor det 
længe var en stor, positiv historie, 
når der var ’dansk’ besøg.

- Det ændrede sig brat efter 
Muhammedtegningerne, sukker 
Azhar ved tanken om, hvordan han 
i de følgende år nærmest måtte 
holde det hemmeligt, hvor han kom 
fra.

- De tegninger var helt unødven-
dige og ødelagde utroligt meget for 
Danmarks gode ry i verden.

Det er typisk, at Azhar Alis 
største bekymringer gælder 
 Danmark og ikke hans eget helbred. 
Han er blevet spurgt, om han ikke 
vil have en ny nyre, men har svaret 
forbeholdent:

- Jeg er en ældre herre, og der er 
formentlig nogle yngre, der har mere 
brug for at få sådan en. Faktisk 
nyder jeg at være i dialyse, for det 
giver mig en ny omgangskreds og 
fuldstændig hvile tre gange ugentlig.

Studsede du, kære læser, over 
overskriften?

Det gør du næppe længere.

Kirsten og Azhar Ali arbejder for Castanea på feriemessen i Herning.

Azhar Ali som frygtet kaster på 
cricketbanen.



Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk

DRNIELSENSBITTER

INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS
Dansk kvalitet og en unik blanding af  8 forskellige urter har i årtier gjort
Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde
- både ude og hjemme.




