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• 12 ugekurser med golf og højskole fra uge 18 
• 6 overnatninger inkl. helpension
• min. 4 X greenfee inkl. afslutningsmatch
• professionel golfinstruktion 
• Golf for singler (uge 17, 24, 31 & 36)  og Made in DK i uge 35
• udflugt, foredrag, højskolesang, smagsaften og musikaften
• økologisk køkken, højskoleliv, samvær og godt humør
• fri svømmehal, sauna, fitness, 3D-golfsim. og internet m.m. 

    Pris fra  4750 kr./pers. + evt. værelsestillæg           

  golf og højskole 2018          
  nørgaards højskole

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

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

Besøg Golf Plaisir på Ferie For Alle Stand L-9376
golfplaisir.dk 

Vind golfrejser til Gran Canariaog Polen
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Golfophold 
Mini-ferie med mere...

pr. person i delt dobbeltværelse 
inkl. fri kaffe, kage, frugt, Wi-Fi, stor 
morgenbuffet, lækker aftenmenu og 
meget mere
Priser fra 979,-

Læs mere på millinghotels.dk/ophold
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Ansgar
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Hotel 
Windsor

MIDDELFART 

Hotel
Park

KOLDING 
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Saxildhus 
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Hotel 
Gestus

MARIBO 

Hotel  
Søpark



SPAR
800,-
PR. PERSON

SPAR
800,-
PR. PERSON

*Rabatten på 800,- pr. person er fratrukket. Priseksemplet er pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse på Hotel Vila Baleira med afrejse fra København søndag 18/11 eller 25/11 2018.

på eksklusiv golfrejse i efteråretpå eksklusiv golfrejse i efteråret

Pssssssst... Rejs allerede i april til en god pris.  
Se alle afgange og priser på folkeferie.dk/golfavisen

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

I oktober 2017 kårede Danish Travel Awards Portugal som det bedste rejse-
land i Europa. Nu har du chancen for at opleve en af Portugals skjulte perler,  
når vi tager dig med til ø-paradiset Porto Santo til efteråret. Den uspolerede 
vulkanø lokker med 9 km sandstrand, mildt klima, lækker wellness og golf 
i absolut særklasse. I hele din ferie har du gratis adgang til øens 18 hullers 
mesterskabsbane og 9 hullers par 3 bane, som ifølge designeren selv er 
blandt de bedste golfbaner i Europa. Det siger ikke så lidt, når designeren er 
selveste Seve Ballesteros – den spanske golflegende.

Fairways følger det naturlige terræn langs den rå Atlanterhavskyst, og du 
spiller en række spektakulære huller helt ude på klippekanten. Kombina-
tionen af vandhasarder ved hul 3, 4, 5, 10 og 11 og de dybe klipperaviner ved 
hul 13,14 og 15 giver en stor variation i spillet. Banens kuperede og åbne 
landskab, klipperavinerne, de velplacerede bunkers og søerne giver en helt 
unik golfoplevelse – også selv om du spiller banen flere gange i løbet af din 
ferie.

På golfrejsen bor du på det lækre Hotel Vila Baleira, som ligger midt på øens 
sandstrand. Opholdet inkluderer blandt andet stor morgenmadsbuffet,  
gratis lokale drikkevarer (øl, vand og vin) fra kl. 11-23 og gratis adgang til 
hotellets 3500 m2 store Thalasso Spacenter. Bestil senest 19. marts og spar 
800,- pr. person på 7- og 14-dages charterrejser til Porto Santo med afrejse 
fra København i perioden 21/10 - 25/11 2018. Tilbuddet kan ikke kombineres 
med andre rabatter og tilbud, og gælder nybestillinger fra 22/2 - 19/3.

Hotel Vila Baleira Thalasso Spa Dobbeltværelse med balkon 9 km sandstrand Lækkert klubhus Lunt og mildt efterårsvejr

Bestil senest
19. marts

Oplys koden “avisrabat”  
ved bestilling

Alt dette får du fra kun  4.999,- 
 pr. person

✓ Dobbeltværelse med balkon på Hotel Vila Baleira ★★★★

✓ Stor morgenmadsbuffet på hotellet
✓ Gratis lokale drikkevarer på hotellet (øl, vand og vin) fra kl. 11-23
✓ Gratis adgang til 18 hullers mesterskabsbane og 9 hullers par 3 bane
✓ Gratis adgang til 6 tennisbaner
✓ Transport til golf- og tennisbane fra hotel t/r
✓ Gratis lån af mountainbikes i 4 timer pr. dag i udvalgte tidsrum
✓ Gratis adgang til hotellets 3500 m2 store Thalasso Spacenter
✓ Guidede vandreture med dansk rejseleder
✓ Gratis Wi-Fi på hotellet
✓ Direkte fly fra København t/r hver søndag fra 21/10 - 25/11 2018
✓ Danske rejseledere

Bestil på ✆ 70 30 10 70 eller folkeferie.dk/golfavisen

*

★★★★
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GOLF-ENTREPRENØRERNE ER I FOKUS
Uden risikovillige entreprenører og iværksættere ville golfsporten i 
Danmark ikke være på det høje niveau, som er tilfældet i dag

I en uge med den traditionelle golfmesse som et festligt og interessant indslag i Ferie for Alle-messen i 
MCH Messecenter Herning er der også tid til at sætte fokus på den del af golfindustrien, der omfatter 
initiativrige iværksættere og entreprenører.

På 60 stande i Dansk Golfshow i Herning er der over 100 udstillere af produkter, der spænder lige 
fra det tekniske udstyr over beklædning til stande med golfklubber,  golfrejsebureauer og internatio-
nale golfresorts.

Blandt udstillerne er naturligvis også Golfavisen, der i denne årets første udgave sætter det redak-
tionelle fokus på iværksættere og golfentreprenører, der hver på deres måde i golfindustrien er med 
til at hæve niveauet i dansk golf – til glæde for os alle som spillere og forbrugere.

 *
I Golfavisen bringer vi eksempelvis et interview med de to skabere af NordicGolfers, der har 11 år på 

bagen med netportalerne GolfSverige og GolfTyskland, hvor man formidler kontakten mellem danske 
golfturister og udenlandske baner. 

Danske golfturister er blevet dygtige til selv at arrangere golfrejser – især i de europæiske nærom-
råder på kør-selv-ferier. Den trend var iværksætterne i Nordic Golfers hurtige til at fange, så virksom-
heden i dag fra et vennepar er vokset til at have en halv snes ansatte, der opererer over hele Europa.

Men selv om netportalen har fundet sig en sund niche i markedet, så er de traditionelle golfrejse-
bureauer ikke blevet overflødige. Nogle gange kan man undre sig over, at der er plads til så mange 
bureauer med speciale i golfrejser, men det er udtryk for engageret iværksætteri og danske golfspilleres 
lyst til og muligheder for at dyrke spillet over hele verden.

 *
I denne udgave af Golfavisen bringer vi også reportager fra to danske golfresorts i krise, det prisbeløn-

nede og gennem de første 10 år meget højtprofilerede Lübker Golf, samt det noget mindre Brundland 
Golfcenter i sønderjyske Toftlund.

Det er værd at understrege, at Lübker-resortet med badeland, 
spa, wellness og fitnesscenter fortsætter driften uanfægtet, selv 
om golfklubben i januar måtte indgive konkursbegæring. 

Iværksætteren Poul Anker Lübker havde det uheld, at han 
åbnede resortet i 2008 præcis da den økonomiske krise satte 
ind. Det kostede ham mange mio. kr., og efter skiftende ejere 
er det nu den midtjyske erhvervsmand, Carl Aage Nielsen, der 
står som eneejer af resortet.

Lübker-resortet er i kriseårene aldrig tilnærmelsesvis blevet 
udbygget. Tværtimod er både huse og grunde faldet væsentligt 
i værdi, og søgningen til golfklubben har derfor slet ikke været 

tilstrækkelig til, at klubben kan generere omsætning til den leje, som er nødvendig for, at banens 
standard kan opretholdes. 

Ejeren Carl Aage Nielsen har fremlagt en langsigtet udviklingplan, der forudsætter et tilsagn fra 
stedets tre grundejerforeninger. En af dem har strittet imod, men forventes dog at acceptere på en 
ekstraordinær generalforsamling 24. februar.

Carl Aage Nielsens visioner går i retning af at udvikle Lübker med endnu flere fritidsaktiviteter. 
Fremtiden skal bygge på synergi-effekter, og han ser det naturligt nok som hjælp til selvhjælp for 
husejerne på stedet.

Lad os hylde iværksætterne, entreprenørerne og ildsjælene i dansk golf – uanset hvor og hvem de er.

Frits Christensen

” Fremtiden for Lübker 
skal bygge på synergi-
effekter, og ejeren ser 
det naturligt nok som 
hjælp til selvhjælp for 
husejerne på stedet ”
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Skal du til Made in Denmark 2018 

Så book dit Golfophold ved en af midtjyllands smukkest baner 

Vi bor kun 8,5 km. fra banen, hvor Made In Denmark spilles. 

Der kan bookes 4-dages ophold for hhv. 6 eller 8 personer i luksus-hytter i 
perioden 30/8 til og med 2/9. 

Pris (pr. person) kr. 4.495,00 

der omfatter; 3 x overnatning 

3 x golf hos Søhøjlandet Golf 

3 x morgenmadsbuffet 

3 x aftenmadsbuffet 

Ovennævnte tilbud er inkl. linned, slutrengøring samt el og vand. 
 
kontakt os for yderligere information. 

 
Søhøjlandet Golf Amerikabakken 499, 8883 Gjern 
Tlf. 70707499 eller mail   golf@sohojlandet.dk   Web: www.søhøjlandetgolf.dk

golfplaisir.dk 

Besøg Golf Plaisir 
på Ferie For Alle 
Stand L-9376 Vind golfrejser til Gran Canariaog Polen
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INDHOLD

Ring 70 10 10 77 
eller bestil på 
bravotours.dk Made in Denmark

H G & S RIMMERLAND OLF PA ESORT

STOLT SPONSOR:

Mulige tilkøb: Mad om bord på flyet, bus til/fra hotel og transport af golfbag. 

Vi kan kombinere alle tilbud med en ekstra uge, og der kan naturligvis laves en pris på ikke-golfere. 
Ring og få et uforpligtende tilbud - også hvis I rejser flere sammen.

Rejs med til Tróia eller Azorerne i Portugal

To unikke golfperler 
man aldrig glemmer!

Aqualuz Resort
Resortferie - tæt på Setubal og Lissabon - med fremragende 
golfbane
Masser af skønne faciliteter, swimmingpools, dejlige terrasser, lækre restauran-
ter og sportsfaciliteter. Mulighed for tilkøb af All Inclusive

Inkluderet:
• Fly tur/retur
• 1-værelses lejlighed
• 3 x golf

Rejs i september og oktober
Fra Billund
1 uge pr. person fra kr.  5.498

TRÓIA +

AZORERNE 

Fri golf på de smukkeste golfbaner
Bravo Tours tilbyder som de eneste golf ad libitum på Azorerne – et helt 
unikt rejsemål, der byder på fantastisk golf på to vidunderlige baner, den 
smukkeste natur og et mildt og frodigt klima.

Rejs i perioden 8. maj til 16. oktober og vælg mellem fire forskellige hoteller.
Fri golf er inkluderet: 3 runder golf bestilles hjemmefra og resten bestilles hos vores 
danske rejseledere på destinationen.

Maj og juni   
Pris 1 uge fra kr.    6.296
August og september  
Pris 1 uge fra kr.    7.396
Oktober     
Pris 1 uge fra kr.    6.396

Lidt syd for Lissabon ligger en af Europas lidt glemte golfperler, men det gør kun oplevelsen endnu bedre! 
Troia Golf er uden tvivl en af de smukkest beliggende baner i Portugal! En udfordrende, 

reel og forholdsvis flad golfbane med en vidunderlig ramme og smuk natur.
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ÅRETS KLUB 
OG ILDSJÆL?

REJSER – SPANIEN
EUROPAS ENESTE ØRKENBANE

STJERNEGOLF
KONSTANT BIRDIE-JAGT

HISTORIE
DEN STORE FIJIANER

Med en personlig ID-Markør
har du optimale chancer for
at få dit jern retur, hvis du
i din iver for spillet glemmer
et under golfrunden...

Produktion og
eneforhandler:
Svend Dahl
Reklame

Svend Dahl Reklame
Gravensgade 15, 9600 Aars
Tlf. 40503795
TeeForYou@Mail.dk
www.TeeForYou.dk

Vores populære pitchfork har vi
forbedret ved at fremstille markøren
i metal. Markøren er efterfølgende
belagt med en iceresin, som gi’r den 
en spejlblank overflade.    

Pitchforken leveres i gaveæske incl. 
3 stk. markører med navn

Fås i hvid – pink – grøn – rød eller orange.

Bestil nu på:
TeeForYou@Mail.dk

for
 KUN 150.,-+ eksp. 35.-

Mærk dit golfsæt!

Pitchfork med markører

ID-Markøren, der kan forsynes med
den tekst, du måtte ønske, skrues i
enden af grip’et. Markøren er fremstillet
i metal og afsluttet med en konkav iceresin
for at beskytte etiketten.

ID-Markøren sælges i sæt
à 10 stk. Pris pr. sæt KUN 295,00 kr. + eksp. 60.-

Bestil nu på: TeeForYou@Mail.dk
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KORTE PUTTS AF FRITS CHRISTENSEN

Efter seks år som professionel golfspil-
ler i USA skifter den 29-årige dansker, 
Therese O’Hara - tidligere Kølbæk (bil-
ledet), karrierespor for at begynde i et job 
for bilmærket Aston Martin, der altid har 
været James Bonds foretrukne sports-
vogn. Aston Martin-modellerne blev for få 
år siden udstyret med et dansk B&O-lydsy-
stem, og nu skal den danske golfspiller så 
være brand ambassador og salgskonsu-
lent for det berømte bilmærke.

-Jeg har en dejlig mand og ønsker også 
at stifte familie på et tidspunkt, så jeg har 
altid vidst, at jeg ikke skulle spille golf for 
evigt. Jeg har rejst meget i fem år på LPGA-
touren og Symetra-touren, og det har været 
svært i de seneste to år, hvor jeg har været 
gift med Patrick, som jeg mødte på Univer-
sity of Las Vegas, siger Therese O’Hara, 
der traf den endelige beslutning om et 
karrierestop, da det ikke lykkedes hende at 
bevare kortet til LPGA-touren i 2018.

FRA LPGA TIL 
ASTON MARTIN

Ingen skal være i tvivl om, at en Ryder Cup-sejr for Europa (billedet) mod USA på Le Golf 
National i Paris til september står øverst på ønskesedlen hos Thomas Bjørn i denne sæ-
son. Derfor blev det en god generalprøve, da danskeren sikrede sig sin første triumf som 
kaptajn for det europæiske hold, der i januar slog Asien i EurAsia Cup i Kuala Lumpur.

Selv om Europa overraskende var bagud før finaledagens singler, blev den endelige 
sejr på Glenmarie Golf & Country Club 14-10. Det var den tredje udgave af EurAsia Cup 
efter en uafgjort og en sejr til Europa i de to foregående. Det blev belgieren Thomas 
Pieters, der i sin single mod Byeong Hun An sikrede det afgørende point. 

-Jeg er stolt af holdet, der udviste en fantastisk moral, da de måtte kæmpe til det sidste 
mod et godt sammenhold på det asiatiske hold. Som gruppe har vi haft det godt sammen, og 
vort mål var at vinde, siger Thomas Bjørn, der også indikerede, at det europæiske hold var så 
stærkt, at det på mange pladser formentlig vil være identisk med det hold, han skal udtage til 
Ryder Cup-matchen umiddelbart efter Made in Denmark og Silkeborg Ry Golfklub.

KAPTAJN BJØRNS FØRSTE TRIUMF

Når Silkeborg Ry Golfklub går ind i den nye 2018-sæson 
med European Tour-turneringen Made in Denmark som det 
absolutte højdepunkt, bliver det med en ny formand i skik-
kelse af den 58-årige Poul Hansen, selvstændig HR-rådgi-
ver, der på klubbens generalforsamling afløste formanden 
gennem 10 år, Kurt Schuster.

Kurt Schuster har været med i klubbestyrelsen i to 
omgange over en længere årrække, og lederarbejdet 
inkluderer også en rolle som kaptajn for klubbens 1. divisi-
onshold med spillere som Thomas og Søren Bjørn, Henrik 
Simonsen og Morten Backhausen. Senere blev han hentet 
af Dansk Golf Union til sportsudvalget, hvor han i seks år 
havde stillingen som eliteformand med ansvar for lands-
holdene og talentudviklingen.

NY FORMAND I SILKEBORG

Den afgående formand Kurt Schuster byder den nye formand Poul 
Hansen velkommen som sin arvtager. Foto: Per Pedersen, foto8600.

Som Danmarks stør-
ste golfklub på med-
lemssiden (2400) går 
Smørum Golfklub ind i 
2018-sæsonen med nye 
personer på de ledende 
poster i klubben. Til stil-
lingen som ny controller 
med ansvar for admini-
stration og økonomi har 
klubben ansat Henrik 
Bjerring, der har en 
fortid som administra-
tionschef i Nykredit 
Operations. 

Smørum Golfklub har 
desuden hentet Tuula Undall fra en stilling som golfmanager i The Scandi-
navian til et job som klubsekretær, hvor hendes ansvarsområde bliver med-
lemspleje, Company Days og koordination af samarbejdet mellem frivillige 
og klubbens administration. Tuula Undall har en baggrund i journalistik og 
kommunikation og har foruden bestyrelsesarbejde i Københavns Golf Klub 
gennem 10 år siddet i Dansk Golf Unions bestyrelse siden 2006.

SMØRUM STYRKER LEDELSEN

Den nye ledelsen i Smørum Golfklub med Tuula Undall 
fra venstre, golfmanager Brian Stig Jørgensen i midten 
og Henrik Bjerring til højre. Foto: Frank Undall.

Et ejerskifte på Benniksgaard Golf (billedet) har åbnet vejen for, at klubben 
har kunnet overtage ejerskabet af golfbanen, der gennem seks år har væ-
ret ejet af den sønderjyske erhvervsmand, Jens Enemark. Ifølge formanden 
Finn Lunding Nielsen var der stor enighed på klubbens generalforsamling, 
hvor 122 af 125 medlemmer stemte for en overtagelse af banen. 

Benniksgaard Golf har 400 medlemmer, og klubben har givet ansvaret 
for den daglige ledelse til pro-træneren siden 2006, René Haahr Klausen. 
Klubben har nedsat et forretningsudvalg, der skal styre driften, men umid-
delbart er der ifølge formanden ikke planer om at hæve kontigentet fra de 
nuværende 6.300 kr.

SKIFTE PÅ BENNIKSGAARD
GARMIN GOLF

GARMIN GOLF

GARMIN GOLF

GARMIN GOLF

GARMIN GOLF

OPTIMER DIT GOLFSPIL OG KOM HURTIGERE GENNEM 
BANEN MED GARMINS INTUITIVE GOLFPRODUKTER. 

©2018 Garmin Ltd. samt datterselskaberGARMIN.COM/GOLF
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KORTE PUTTS AF FRITS CHRISTENSEN

Som et plaster på såret ved at have mistet European 
Tour-turneringen Made in Denmark til Silkeborg Ry Golf-
klub i 2018 kan Himmerland Golf & Spa Resort glæde sig 
over at have fået sæsonens danske udgave af Challenge-
touren, der går under betegnelsen Made in Denmark Chal-
lenge by Ejner Hessel. Turneringen afvikles på Backtee 
Course i Himmerland fra 28. juni til 1. juli. 

-Vi er rigtig glade for aftalen med Himmerland Golf & 
Spa Resort. Made in Denmark Challenge er en vigtig del 
af hele vores strategi, så jeg er meget glad for, at Ejner 
Hessel som en trofast Made in Denmark-sponsor igen 
støtter op omkring projektet, siger sales manager i MiD, 
Thomas Nielsen.

HIMMERLAND 
FÅR CHALLENGE TOUR

Når Danmark skal forsvare World Cup-titlen , som Søren Kjeldsen og Thorbjørn 
Olesen (billedet) overraskende vandt i 2016, bliver det til november 2018 på 
The Metropolitan Golf Cup i Melbourne, Australien. Da den danske duo vandt 
i 2016, skete det på en anden Melbourne-bane Kingston Heath Golf Club og 
resulterede i det store præmiebeløb på ni mio. kr. til hver.

2018-versionen af World Cup bliver som i 2016 med 28 deltagende natio-
ner, og kvalificeret er den højst rangerede spiller fra de 28 lande, der selv kan 
udpege sin medspiller. Der spilles udelukkende holdturnering med fourball i 
første og tredje runde, mens der spilles foursomes i anden og fjerde runde.

WORLD CUP SKAL FORSVARES

Dansk Golf Akademi med stifter og medejer Peter Thomsen 
som leder, har indledt et samarbejde om træningen på The 
Scandinavian i Farum. DGA opererer i forvejen på Royal Golf 
Club, Frederikssund Golf Club, Golf i Lunden, Lyngbygaard 
Golf og Kokkedal Indoor Golf.

-Det glæder os, at Dansk Golf Akademi er blevet en del af 
træningsteamet på The Scandinavian. Jeg er imponeret af 
det arbejde, DGA har gjort med at udvikle spillere i området 
uden at have faciliteter, der matcher deres evner. Jeg er 
overbevist om, at Peter Thomsen, Andreas Kali og Nicolai 
Cetto Engstrøm sammen med vores egen Camilla Brok vil 
give vore medlemmer de bedste træningsmuligheder, siger 
David Shepherd fra The Scandinavian.

DGA PÅ THE SCANDINAVIAN

DGA-teamet Nicolai Cetti Engstrøm, Peter Thomsen og Andreas Kali.

Selv om Made in Denmark Challenge ligger på et sportsligt lavere niveau end den rigtige Made in 
Denmark og ikke kan tiltrække så mange tilskuere, så forventer man alligevel en del tilskuere på det 
ikoniske Himmerland Hill. 

Englænderen Lee Westwoods (billedet) 
karriere kulminerede, da han i en længere 
periode lå nummer et på verdensrangli-
sten efter en årelang Tiger Woods-domi-
nans. Men selv om Lee Westwood (23 
sejre på European Tour) ikke længere til-
hører den absolutte verdenstop, så er han 
et af de store ikoner, som kan trække til-
skuere til en golfturnering. Derfor var der 
naturligvis stor glæde hos arrangørerne 
af Made in Denmark, da Lee Westwood 
bekræftede sin ankomst til årets udgave 
af Europatour-turneringen, der er flyttet fra 
Himmerland til Silkeborg Ry Golfklub. 

-Jeg har mødt Lee Westwood nogle 
gange nu, og jeg er på alle måder glad for, 
at han kommer til Silkeborg. Han er en 
meget sympatisk spiller, der nyder stor re-
spekt verden over, så jeg er sikker på, at 
han er et godt trækplaster, siger promotor 
Flemming Astrup. 

Det har givet også spillet ind for Lee 
Westwood, at Made in Denmark spilles 
i vennen Thomas Bjørns barndomsklub 
samtidig med, at Bjørn som Ryder Cup-
kaptajn skal udtage holdet til matchen 
mod USA umiddelbart efter Made in 
Denmark.

WESTWOOD 
TIL SILKEBORG

Da den danske Ecco Tour 
indledte 2018-sæsonen med 
Winter Series i Spanien for 
nylig, var det med den tidli-
gere Europatour-spiller Jeppe 
Huldahl (billedet) i feltet i et 
forsøg på at gøre comeback 
til den europæiske elite. 
Jeppe Huldahls karriere 
toppede på European Tour, da han vandt Wales Open i 2009. I de 
seneste par år har Jeppe Huldahl fungeret som ekspertkommentator 
for C More Golf.

-Privat har der åbnet sig en mulighed for, at jeg igen kan satse på at 
spille de professionelle turneringer. Jeg spiller på Ecco-touren for at få 
nogle runder i benene, men satser i øvrigt på at spille 20-22 turne-
ringer på Challenge Tour, hvor jeg vil gå 100 pct. ind for det med det 
klare mål at komme tilbage på European Tour, siger Jeppe Huldahl, 
der efterhånden er blevet 35 år – og har spillet 138 turneringer på 
European Tour med en samlet præmiegevinst på syv mio. kr.

COMEBACK 
TIL HULDAHL

SE PGA GOLF FOR KUN 59,- PR. MD.

Honda Classic 
fra d. 22. feb – 25. feb
SE MERE PÅ CMORE.DK/GOLF &  / CMoreGolfDK 

FOTO: GETTY IMAGES

ALT PGA-GOLF PÅ ÉT STED

TIGER ER  
TILBAGE...
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På World Golf Awards årlige møde på 
Lan Manga-resortet i Spanien indførtes 
i år en helt ny kategori med kåringen af 
verdens bedste 18 hullers par 3-bane. 
Vinderen blev den kun et år gamle Bukit 
Pandawa Golf & Country Club på Bali i 
Indonesien. Banen ligger smukt placeret 
med udsigt til det Indiske Ocean. Bali-
banen var i konkurrence med Turtle Hill 

Golf Club på Bermuda, Cromwell Golf 
Course i England og The Zhang Lianwei 
på Mission Hills i Shenzhen i Kina. Bille-
det viser det 148 yards 13. hul på Bukit 
Pandawa-banen. På årsmødet i Spanien 
var der mange, der spåede de nye par 
3-baner en stor fremtid, fordi trenden 
går i retning af mindre tidsforbrug på 
golfbanen.

KÅRING 
AF NY PAR 3-BANE

Europatour-spilleren Søren Kjeldsen har 
takket ja til en rolle som ambassadør for 
organisationen Børns Vilkår for at støtte 
og promovere arbejdet med udsatte børn 
i Danmark. Søren Kjeldsens hjælp skal 
bl.a. ske gennem et golfarrangement, 
hvor overskuddet ubeskåret skal gå til 
Børns Vilkår, der har Peter Bartram som 
bestyrelsesformand.

-Børns Vilkår yder en rigtig god og 
imponerende indsats for at hjælpe børn, 
der oplever svigt eller på anden vis har 
brug for støtte i nogle vanskelige situa-

tioner. Det arbejde vil jeg meget gerne 
være med til at sætte fokus på, så vi for-
håbentlig kan motivere flere til at støtte 
arbejdet, siger Søren Kjeldsen.

KJELDSEN STØTTER 
BØRNS VILKÅRDen danske internetportal GolfTyskland.dk har indgået et nyt 

samarbejde med Tysk Turistinformation, der skulle betyde 
langt flere golfrejsemåpl til det sydlige Tyskland. GolfTysk-
land.dk er en del af NordicGolfers.com, der er Nordens 
største onlineportal for golfrejser til Tyskland og Sverige. 
GolfTyskland har i dag 141 partnere og flere end 400 
golfpakker i Tyskland at vælge imellem. Med det nye samar-
bejde forventes en stigning på 15 pct. de næste tre år.

-For GolfTyskland.dk er det en blåstempling af vores ar-
bejde og mission om at gøre det så nemt, billigt og attraktivt 
som muligt at bestille golfrejser til Tyskland. Vores portal 
kommer til at ligge på Tysk Turistinformations hjemmeside 
wwwgermany.travel, hvilket giver os et langt større udstillings-
vindue, siger Christian Mathiassen fra Nordic.Golfers.com.

FOKUS PÅ TYSKLAND

De nye samarbejdspartnere er fra venstre Jess Krelskov (Nordic.Golfers), 
Carsten Johansen (Tysk Turistinformation), Christian Mathiassen (Nordic- 
Golfers) og Bo Lauridsen (Tysk Turistinformation).

En af Europas absolut bedste golfbaner, Valderrama (billedet) på den spanske solkyst, 
er igen blevet handlet. Denne gang er det Valderrama-klubben med dens 450 medlem-
mer, der har overtaget ejerskabet formedelst en købesum på 208 mio. kr. Sælgeren er 
selskabet bag La Zagaleta, der også er ejer af et meget eksklusivt boligområde med 
to private golfbaner ved Marbella.

Da La Zagaleta købte Valderrama i 2016 for 300 mio. kr. inkluderede det også 
området for en ny bane i det nærliggende Castellar de la Frontera. Den del af Valder-
rame har La Zagaleta beholdt for at udvikle et nyt resort med bane, hotel og boliger. 
Valderrama blev skabt i 1974 under navnet Sotogrande New og tegnet af Robert Trent 
Jones. Den blev 10 år senere overtaget af Jamie Ortiz-Patino, der døde i 2013. 

NY EJER AF VALDERRAMA

Den skandinaviske 
mediekoncern Mo-
dern Times Group 
(MTG) har sikret sig 
rettighederne til at 
transmittere golf fra 
European Tour, World 
Golf Championships 
og Ryder Cup frem 
til 2024. Kontrakten 
betyder, at danske 
seere frem til 2024 
fortsat kan følge de 
syv danskere på Euro-
pean Tour: Thomas 
Bjørn, Søren Kjeldsen, 
Thorbjørn Olesen, 
Lucas Bjerregaard 
(billedet), Lasse Jensen, Jeff Winther og Anders Hansen på 
Viasat Golf. Kanalen tilbyder flere end 1700 timer med golf 
fra European Tour, World Golf Championships, LPGA-touren 
og Ryder Cup. 

VIASAT FORLÆNGER 
MED ET

Formand for Børns Vilkår, Peter Bartram, 
sammen med Søren Kjeldsen.

Højskole
& Golf 

i Ikast 2018       

Hagelskærvej 40 | 7430 Ikast | Tlf. 97252499 | info@isi.dk | www.ISI.dkISI.dk

GLÆD DIG TIL MASSER AF GOLFTRÆNING, GOLFSPIL, FÆLLESSKAB OG AKTIVITETER 
FOR KROP OG SJÆL
Her får du et unikt højskoleophold med spændende og aktuelle foredragsholdere, inspirerende aktiviteter og veltilberedt og 
lækker mad i hyggelige omgivelser. Du bor på værelse med eget bad og toilet, og golftræningen foregår lige udenfor døren på 
vores eget anlæg med puttinggreens, driving range, bunkers og indspilsområder. 

Vores trænere er topuddannede og engagerede – uanset om du er nybegynder eller rutineret golfer. 
I området omkring ISI har du mulighed for at vælge mellem hele 20 udfordrende golfbaner.

Uge 26, 27, 28, 29, 30, 31
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Barcelona
Resort i topklasse!
Oplev golfbanerne Tour & Stadium Course... Varna

Bo i luksuriøse omgivelser med halvpension på 
dette 5-stjernede resort, og udfold golfevnerne 
på hele 3 forskellige golfbaner langs den solrige 
Sortehavskyst - Lighthouse GC, designet af Ian 
Woosnam, BlackSeaRama og Thracian Cliffs.

Pakker indeholder:  Flyrejsen fra København til 
Varna • Transport af golfbag & kuffert • 7 nætter 
i dobbeltværelse med udsigt til golfbanen • 
Halvpension • Adgang til spa • 5 runder golf • 
Transport mellem lufthavn, resort og golfbaner

Pris per person fra DKK 5.995 Halvpension & 5 runder golf!
Morgenmad alle dage og middage 5 dage...

LIGHTHOUSE 
GOLF & SPA RESORT

BULGARIENForår til superpris

Barcelona

Er du til gennemført luksus, kan du også vælge, 
at opholdet skal være på det 5-stjernede Hotel 
Camiral, der også er en del af resortet. Her spilles 
golf ligeledes på de fremragende Tour & Stadi-
um Course banner. Så bliver det ikke bedre!

Pakken indeholder: Flyrejsen til Barcelona eller 
Girona • Transport af golfbag & kuffert • 4 næt-
ter i dobbeltværelse • Morgenmad • 3 runder 
golf - 2 på Tour Course og 1 på Stadium Course
• Fri adgang til SPA

Pris per person fra DKK 7.495

PGA CATALUNYA
HOTEL CAMIRAL 

PGA Catalunya et af Europas bedste golf resorts! 
Her findes 2 fantastiske golfbaner - Tour & 
Stadium Course, samt hotellet ”Caddy Rooms”. 
Golfbanerne har eget klubhus, proshop og om-
fattende træningsfaciliteter.

Pakken indeholder:  Flyrejsen til Barcelona eller 
Girona • Transport af golfbag & kuffert • 4 næt-
ter i dobbeltværelse • Morgenmad • 3 runder 
golf - 2 på Tour Course og 1 på Stadium Course 

Pris per person fra DKK 5.995

PGA CATALUNYA
Caddy Rooms

SPANIENPå højeste niveau!
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Hvad er en god golfklub?
Det gav Golfavisen og Golfavi-

sen.dk for første gang svaret på i 
2017-sæsonen, da avisens ekspertpa-
nel kårede Holstebro Golfklub som 
årets bedste golfklub - og Camilla 
Sindalsen fra Nivå Golf Klub som 
årets største ildsjæl. 

Og det skete vel at mærke med 
stor hjælp fra vore mange tusinde 
læsere, der i årets løb sendte os en 
lang række seriøse og velbegrundede 
indstillinger, der lå til grund for eks-
pertpanelets kåringer.

Valget af Holstebro Golfklub blev 
begrundet med det belønningsværdige 
i, at den forholdsvis nye Storådalens 
Golfklub og den traditionsrige Holste-
bro Golfklub på kun et enkelt år med 
succes har skabt en velfungerende 
klub med 2.000 tilfredse medlemmer 
og hele 63 golfhuller (dansk rekord) 
på de to anlæg i henholdsvis Storåda-
len 3,5 kilometer uden for bycentrum 
og i Råsted 15 km uden for byen. 

Allerede det første år er det lyk-
kedes den nye klub at tiltrække 145 
nye golfspillere, så Holstebro Golf-
klub kun er 300 medlemmer fra at 
være Danmarks største.

Camilla Sindalsen modtog hæde-
ren som årets største ildsjæl for sit 
store arbejde for ungdomsafdelingen 
i Nivå Golf Klub, hvor medlemstal-
let på et enkelt år gik fra nul til 40 
juniorer. 

De to kåringer giver et godt billede 
af, hvad der har været Golfavisens 
mål med at indstifte de to priser i 
dansk golf. Og det er vort håb, at læ-

serne også i løbet af 2018-sæsonen 
vil være os behjælpelige med at finde 
frem til kvalificerdede emner i begge 
katagorier. 

Vi opfordrer derfor alle vore læsere 
af Golfavisen og Golfavisen.dk til at 
deltage i debatten og komme med 
begrundede forslag på www.golf-
avisen.dk, hvorefter afgørelsen om 
begge kåringer vil blive truffet af en 
komite nedsat af Golfavisen og offent-
liggjort i avisens novemberudgave.

Foruden at bringe emner i forslag 
kan læserne også komme med argu-
menter for deres synspunkter både 
med navns nævnelse og anonymt. 

Det er dog en betingelse, at Golfa-
visen er bekendt med identiteten af 
afsenderen og forslagsstilleren.

Årets Golfklub
Men hvad er så en god golfklub?

Det er netop det, vi på Golfavisen 
gerne vil inddrage vore læsere i. Det 
kan være en klub med en bane, som 
medlemmerne vurderer som Dan-
marks bedste, eller det kan være en 
klub, hvor medlemmerne vurderer, at 
de får mest service for kontingentet.

Men det kan også være en klub, 
der er spængfyldt med nye initiati-
ver på alle niveauer. Eller en klub, 

der har sat særlig fokus på ungdom-
men med henblik på rekrutteringen 
af fremtidige medlemmer. Det kan 
også være en klub, der har haft stort 
held med at satse på eliten, eller det 
kan være en klub, der i stedet sat-
ser på bredden og skaber et levende 
klubliv med åbenhed og socialt en-
gagement. Der sættes ingen grænser 
for argumenterne.

Årets Ildsjæl
Grænser for argumenterne bør der 
heller ikke være, når vi skal kåre 
Årets Ildsjæl blandt de tusinder af 
frivillige og ulønnede ledere, der 
hver dag gør et stort stykke arbejde 
i diverse udvalg for at få klubbens 
økonomi til at løbe rundt.

Ifølge Dansk Golf Union har med-
lemsklubberne i gennemsnit otte 
lønnede ansatte medarbejdere og 
godt 60 frivillige og ulønnede perso-
ner, der gør et stort og uegennytigt 
arbejde. Begge tal er en stigning på 
henholdsvis fem pct. og seks pct. i 
forhold til 2015-opgørelsen.

Ildsjælen er det kontingentbeta-
lende medlem, der ikke forventer 
nogen form for modydelse for sit 
arbejde, men tager glæden over at 
se arbejdet bære frugt som beløn-
ning i sig selv. Ofte vil det være en 
ungdomsleder/træner eller en anden 
person, der i årevis har gjort et stort 
arbejde i diverse udvalg i klubben.

Men mulighederne er legio, og vi 
vil nu lade det være op til læserne 
af Golfavisen og Golfavisen.dk at 
granske de nære omgivelser i klub-
berne og deltage i debatten om begge 
kåringer.

Igen i 2018 skal læserne af Golfavisen og Golfavisen.dk være med til at kåre Årets Golfklub og 
Årets Ildsjæl i Danmark blandt de mange tusinder af frivillige og ulønnede ledere i landets klubber.

ÅRETS KLUB OG ILDSJÆL:

Årets Golfklub:
Gå ind på www.golfavisen.dk og 
stem på årets bedste golfklub i 
Danmark 2018. Husk at begrun-
de det med en kort kommentar.

Årets Ildsjæl:
Gå ind på www.golfavisen.dk og 
stem på årets største ildsjæl i 
Danmark 2018. Husk at skrive 
navn og klub og suppler med en 
kort begrundelse. 
Uden klubnavn vil indstillingen 
være ugyldig.

Begge afstemninger er vejleden-
de. Det endelige valg vil blive 
foretaget af en komité nedsat af 
Golfavisen.

Resultatet af kåringen vil blive of-
fentliggjort i Golfavisens novem-
berudgave og på Golfavisen.dk.

FAKTABOX

ÅRETS KLUB OG ILDSJÆL?

En vellykket fusion af Storådalens Golfklub og Holstebro Golfklub til en af 
Danmarks største klubber førte i 2017 til kåringen som Årets Golfklub. På 
billedet modtages hæderen af golfmanager Christian Hostrup, direktør Mai 
Lindgaard og formand Svend Ørgaard.

Camilla Sindalsen fra Nivå Golf Klub blev kåret som 
Årets Ildsjæl for det store og uegennyttige arbejde, 
hun har lavet med juniorerne i Nivå i 2017. Her ses 
hun længst til højre sammen med juniorerne.

Du står for selskabet – vi står for maden.
Sammen skaber vi den ultimative gourmetoplevelse.

Indkøb. Forberedelse. Madlavning. Servering. Opvask. Alt dét sørger vi for. 
Så kan du fokusere på dine gæster og koncentrere dig om værtsskabet.

Kontakt os på 7022 2327 eller læs mere på ChefMade.dk

Forvandl dit hjem til  
en gourmetrestaurant 
for en dag 
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Julen 2017 vil længe står klart i 
erindringen hos Lucas Justra Bjer-
regaard, den 26-årige nordjyde, der 
for alvor fik sit gennembrud i 2017 i 
sin femte sæson på European Tour.

De første dage i december gik Lu-
cas Bjerregaard i spænding hjemme 
i London, indtil kæresten Henriette 
fødte parrets første barn, datteren 
Josephine.

Få dage efter blev han kaldt til 
Danmark, hvor han skulle hædres af 
Sportsjournalisternes Golfklub med 
Den Gyldne Golfbold som tegn på de 
store præstationer i 2017-sæsonen, 
hvor han ikke blot vandt den nye 
GolfSixes sammen med Thorbjørn 
Olesen, men også triumferede med 
sin første individuelle sejr på Euro-
pean Tour i Portugal Masters.

For Lucas Bjerregaard var det an-
den gang i karrieren, at han modtog 
dansk golfs største hæder. Den Gyld-
ne Golfbold havnede første gang 
hos Lucas Bjerregaard i 2010, da 
han i amatørtiden vandt VM-sølv 
for hold sammen med Morten Ørum 
Madsen og Joachim B. Hansen.

Den Gyldne Golfbold
Lucas Bjerregaards reaktion i 
forbindelse med modtagelsen 
af Den Gyldne Golfbold sagde 
også en del om den hektiske 
travlhed, der opstod i julemå-
neden:

-Jeg skulle jo nok have forbe-
redt en takketale, men det er 
svært, når man har en baby, 
der hele tiden skriger én ind 
i hovedet. Jeg er dog meget be-
æret over at modtage Den Gyldne 
Golfbold igen, og jeg ser det også 
som den perfekte måde at slutte 
et gold golfår på, sagde den store 
dansker, der også havde overskud 
til at tænke på kandidaterne i det 
slagne felt.

-Jeg er også godt bekendt med, 
at jeg var i hård konkurrence om 
at vinde prisen – ikke mindst 
med vore kvindelige spillere, der 
har gjort det så godt i USA i den 
forløbne sæson, siger Lucas Bjer-
regaard.

Sportsjournalisternes Golfklub 
har uddelt Den Gyldne Golfbold si-
den 1966, og med prisen følger en 
check på 20.000 kr. øremærket til et 
juniorprojekt i en af landets klubber 
– efter vinderens eget valg. Lucas 
Bjerregaard valgte at donere belø-
bet til juniorafdelingen i barndoms-
klubben Frederikshavn Golf Klub. 
Sponsor for prisen er i øvrigt Made 
in Denmark-fonden.

-Det er fuldt fortjent, og jeg vil ger-
ne tilslutte mig det kor, der mener, 

at du ville vinde på Europa-touren. 
Men derfor er det jo ikke altid 

sikkert, at det sker, sagde 
Made in Denmark-promotor 
Flemming Astrup i forbindel-
se med prisoverrækkelsen.

Sæsonens målsætning
I den benhårde professionelle 

golfverden kan det være meget 
svært at følge op på en succesrig 

gennembrudssæson, som den 
Lucas Bjerregaard oplevede 

i 2017. 
Eksempelvis kan han 
bare sende en venlig 

tanke til sin gode ven 
og tidligere lands-

holdskammerat, Morten 
Ørum Madsen, der hurtigt 

vandt sin første sejr på Euro-

INTERVIEW

NÆSTE MÅL: TOP 50
Lucas Bjerregaard fik sit gennembrud i 2017-sæsonen med sejre i GolfSixes 
og Portugal Masters. Men også vinteren har været god for nordjyden, der er 
blevet far for første gang og hædret med Den Gyldne Golfbold for anden gang.

” Jeg skulle jo nok 
have forberedt en 

takketale, men det 
er svært, når man har 
en baby, der hele tiden 

skriger én ind i 
hovedet ”

Landsmændene 
Jeff Winther og 
Thorbjørn Olesen 
var parat med 
champagnen, da 
Lucas Bjerregaard 
vandt sin første 
individuelle titel i 
Portugal Masters.

Højgravide Henriette var også på 
pletten i Portugal med lykønskning til 
Lucas Bjerregaard ikke mange uger før 
hun født Josephine.

5-8 km fra banen

WWW.SPORTSPARK.DK
+45 7022 1653 (tast 2)

Søndertoften 29, Ho GOLFCENTER

omgivet af unik vadehavsnatur og Ho Bogt

2x Greenfee
1x Aftenbuffet

798,-

ved vesterhavet
1x Morgenmad
1x Overnatning
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pean Tour i Sydafrika, men siden er 
dumpet ned på Challenge-touren.

Efter familiens bosættelse i Lon-
don tidligt i 2017-sæsonen har Lucas 
Bjerregaard ingen planer for nuvæ-
rende om at forsøge sig på den ame-
rikanske PGA-tour, som hans nord-
jyske landsmand, Søren Kjeldsen, 
gjorde det i 2017. 

-Jeg vil rigtig gerne stræbe efter 
at spille mig ind i top 50 på verdens-
ranglisten, fordi det næsten automa-
tisk vil give mig mulighed for at spil-
le alle de turneringer på højt niveau, 
jeg gerne vil, både i Europa og USA, 
siger Lucas Bjerregaard, der trods 
sin unge alder allerede har masser 
af erfaring fra deltagelse i majortur-
neringer, eksempelvis US Open 2014 
og 2015 – for slet ikke at tale om The 
Open i 2011, hvor han kvalificerede 
sig qua sit individuelle europame-
sterskab som amatør i 2010.

Race to Dubai
Lucas Bjerregaard er mere end no-
gen meget bevidst om, at det er re-
sultaterne på European Tour, der 
skal bringe ham i position til en op-
stigning på verdensranglisten. Med 
to gange kvalifikation til top 60 og 
Dubai-finalen i 2015 og 2017 er en 
plads højt på top 60-listen også en 
nødvendighed i 2018, hvis nordjy-
den – i lighed med andre danskere 
i øvrigt – skal gøre sig forhåbninger 
om at komme ind i billedet til det 
europæiske Ryder Cup-hold.

-Ryder Cup er helt sikkert noget, 
langt de fleste spillere drømmer om 
at være med til – og især en Ryder 
Cup-match, hvor danske Thomas 
Bjørn er holdkaptajn. Det ville være 
helt fantastisk for mig at spille for 
ham i Paris, men det kræver nogle 
topresultater i løbet af sæsoen.

-Konkurrencen om Ryder Cup-
pladserne bliver hård, for det er mit 
klare indtryk, at der er mange, der 
rigtig gerne vil spille for Thomas 
Bjørn som kaptajn. Det så vi også 
med det stærke hold, der repræsen-
terede Europa i EurAsia Cup, siger 
Lucas Bjerregaard, der satte stor 
pris på Thomas Bjørns redaktion ef-
ter sejren i Portugal i efteråret 2017.

Bjørn i telefonen
-Thomas Bjørn var første mand i 
telefonen til at gratulere mig med 
sejren i Portugal Masters. Det var-
mede mig meget, og Bjørn har i det 
hele taget været en rigtig stor hjælp 
for mig med råd og vejledning i det 
omfang, jeg har ønsket det. Og det 
er rart at vide, at han udtrykte stolt-
hed på mine vegne efter sejren, siger 
Lucas Bjerregaard.

Den nye sæson byder også på en 
flytning af European Tour-turne-
ringen Made in Denmark fra Him-
merland Golf & Spa til Silkeborg 
Ry Golfklub til august. Det generer 
dog ikke Lucas Bjerregaard, selv om 
Lars Larsen-resortet i Himmerland 
er Lucas Bjerregaards danske hjem-
mebane.

-Jeg har en rigtig god historik på 
Silkeborg-banen med to gode sejre i 
amatørtiden i Danish International 
Amateur Championship (DIAC), så 
efter fire år med Made in Denmark 
i Himmerland kan flytningen til Sil-
keborg blive et interessant afbræk. 
Der er ingen tvivl om, at det vil 
blive en succes at spille på Thomas 
Bjørns barndomsbane, hvor nogle af 
spillerne måske har et wild card til 
Ryder Cup at spille for, når det er 
den sidste turnering før udtagelsen 
af holdet, siger Lucas Bjerregaard.

Bjerregaards bagland
Det er ikke kun i privatsfæren og 
på resultatsiden, der skete store 
ting for Lucas Bjerregaard i løbet af 
2017-sæsonen. Også i det tekniske 
set up skete der store ændringer 
med nye folk på posterne som cad-
die og træner. 

Ny caddie er nordireren Brian ”Bo” 

Martin, der kommer fra Ardglass 
Golf Club i Nordirland. Han har tid-
ligere vundet på European Tour med 
franskmanden Alexander Levy. Ny 
træner er Hugh Marr fra Surrey i 
England. Han blev Storbritanniens 
første Trackman Master.

-Mit samarbejde med Bo Martin 
begyndte i 2017-udgaven af Made in 
Denmark. Da jeg har været godt til-
freds med det, skal det efter planen 
også fortsætte i den nye sæson. Det 
nye samarbejde med træneren Hugh 
Marr har jeg tilfælles med Thorbjørn 
Olesen, siger Lucas Bjerregaard, der 
som træner tidligere brugte både den 
danske landstræner Thomas Kiel 
Larsson og Søren Jensen, der tidli-
gere var i Frederikshavn som pro, 
men nu er i Mollerup ved Aarhus.

-Efter at Nike stoppede med at 
lave golfkøller og nu kun fungerer 
som min tøjsponsor, er jeg helt be-

vidst blevet freelance på udstyrssi-
den uden kontrakt med andre pro-
ducenter. For det meste spiller jeg 
med Titleist, men har dog også et 
par Callaway-køller i bag’en. 

Det vil ikke være noget problem at 
lave en ny kontrakt, men lige nu vil 
jeg gerne være fri til at vælge lidt 
forskelligt. Men skulle jeg ønske en 
ny kontrakt med en fast leverandør, 
vil mit managementfirma Wasser-
mann stå klar til at hjælpe mig i den 
retning, siger Lucas Bjerregaard.

Richmond og rugby
Efter familieforøgelsen har Lucas 
Bjerregaard givet udtryk for, at han 
i fremtiden ofte vil tage kæresten 
Henriette og datteren Josephine 
med på rejserne til turneringer 
rundt omkring i verden.

Familien har slået sig ned i Rich-
mond-bydelen på Themsens sydlige 
bred med 15 km til London City i øst 
og Heathrow-lufthavnen i vest. Rich-
mond er nabo til bydelen Twicken-
ham, hvor det lokale rugbyhold spil-
ler på et stadion med plads til 80.000 
tilskuere.

Lucas Bjerregaard kender ikke 
meget til rugby, men kunne godt 
tænke sig en tur på stadion. Fra 

drengeårene i Frederikshavn har 
han en naturlig interesse for is-
hockey qua sin morfar Jiri Justra, 
der kom til Danmark fra Tjekkiet 
som træner for Frederikshavn og se-
nere det danske landshold. Til gen-
gæld har fodbold aldrig rigtig sagt 
nordjyden noget.

-Ofte sidder jeg bare passivt lyt-
tende uden at deltage i samtalen, 
når alle drengene derude på Euro-
pa-touren snakker fodbold under 
det sociale samvær. Men jeg har da 
overvejet, om jeg ikke skal opleve en 
af de store kampe i London, når jeg 
nu er så tæt på, siger Lucas Bjer-
regaard.

Han kan jo bede om assistance og 
selskab hos den fodboldglade Ryder 
Cup-kaptajn Thomas Bjørn, der også 
er bosat i London. I så fald bliver det 
givet en London-kamp med Liver-
pool som det gæstende hold! 

Lucas Justra Bjerregaard:
Født: 14. august 1991 i Frede-
rikshavn
Uddannelse: Handelsstudent.

Amatørkarriere: 
2007 og 2009: Europamester 
for hold som junior og 2009 
også individuel europamester.

2007 og 2008: Vinder af Danish 
International Amateur Champi-
onship (DIAC).

2010: Europamester individuelt 
som senior og VM-sølv for hold. 
Verdensmester individuelt som 
junior. Vinder af Den Gyldne 
Golfbold med VM-sølvholdet.

Europa-touren 2017: Vinder 
af GolfSixes (med Thorbjørn 
Olesen) og vinder af Portugal 
Masters.

2017: Vinder af Den Gyldne 
Golfbold

Race to Dubai 2018: 139

Verdensranglisten 2018: 201

Præmiepenge: 18 mio. kr.

FAKTABOX

INTERVIEW

” Jeg har en rig-
tig god historik på 

Silkeborg-banen med 
to gode sejre i Danish 
International Amateur 

Championship ”

Lucas Bjerregaard modtager Den Gyldne Golfbold for anden gang og lykønskes 
af DGU-formanden Jim Staffensen.

Med Den Gyldne Golfbold fulgte en check på 20.000 kr., som Lucas Bjerregaard 
straks gav videre til juniorafdelingen i barndomsklubben Frederikshavn Golf Klub.

www.logstorparkhotel.dk  |  Tlf. 98 67 40 00 

Lækker mad - golf - wellness - live musik & dans

I alt inkl. lækker mad fra kr.699

Fri adgang til pool, spa og wellness
Dans & musik hver 
lørdag på Løgstør ParkhotelLækker mad - hjemmelavet

Tlf. 86 94 88 99 | nilleskro.dk

Dejlige værelser med TV,fri wifi, bad og toilet

GOLFOPHOLD
ÅRHUS & LØGSTØR
Spil golf på 6 golfbaner og bo på Nilles Kro ved
Århus eller Løgstør Parkhotel

Golfpakken indeholder: 
- Aftenmenu eller buffet (efter køkkenchefens valg)
- 1 x overnatning (bestil gerne flere overnatninger)
- 1 x morgenmad
- Fri adgang til pool og spa (Løgstør)
- Fri parkering

På både Nilles Kro og Løgstør Parkhotel har vi mas-
ser at byde på til golfentusiasten. Hotellerne har
lækre værelser, dejlige naturområder - og Aalborg
eller Aarhus tæt på. I vil blive forkælet med lækker
mad, eller hvad med en gang golfmassage efter da-
gens runde?

Greenfees i forbindelse med golfophold kan tilkøbes
til ca. halv pris på de baner, vi samarbejder med.

Vi har live musik og dans alle lørdage på Løgstør
Parkhotel (tillæg lørdag 100 kr.).

Til “After Golf” har begge hoteller hyggelige bar’er
og lounges.

Bestil på vores hjemmesider (se nederst), på tlf.
9867 4000 eller send os en mail på 
info@logstorparkhotel.dk eller info@nilleskro.dk.



22 FEBRUAR 2018RYDER CUP

AF THOMAS BJØRN
RYDER CUP-KAPTAJN

Jeg vil gerne starte denne blog med at se tilbage 
på den succesfulde EurAsia Cup i Kuala Lumpur 
i januar. Da holdene blev præsenteret sagde jeg, 
at vi var oppe mod et meget stærkt asiatisk hold, 
hvilket også blev bevidnet de to første dage, da 
vi var bagud med et enkelt point før singlerne.

Men på finalesøndagen ændrede det sig. På 
holdmødet før singlerne fornemmede jeg både 
beslutsomhed og et stort ønske fra spillerne om 
at vise deres værd. Og den måde, de løste opga-
ven på, viste ikke blot deres individuelle karak-
ter, men også karakteren af europæisk golf som 
helhed. Det var så afgjort en af de mest positive 
ting, jeg kunne tage med mig fra den uge.

Gode erfaringer
Det var naturligvis vigtigt for os at vinde EurA-
sia Cup, men ugen var også vigtig for mig på 
mange andre parametre. Jeg lærte lidt mere om 
mig selv som kaptajn, og jeg lærte lidt mere om 
de 12 spillere, og hvordan de reagerede i et hold-
miljø i modsætning til det sædvanlige liv som 
individuel professionel. 

Der er ingen tvivl om, at nogle af spillerne fra 
EurAsia Cup vil være at finde på det europæiske 
Ryder Cup-hold i Paris, lige som der vil være an-
dre spillere, der kommer ind i billedet i løbet af 
de næste måneder. Men erfaringen fra EurAsia 
Cup vil forstærke os som et hold og forstærke 
spillernes individuelle relationer. Med den erfa-
ring vil vi tage til Frankrig til en bane, vi kender 
godt, og med støtte fra vore fans vil vi have troen 
på at kunne vinde trofæet tilbage.

Stor fremtid
I løbet af ugen blev jeg ofte spurgt til EurAsia 
Cup som en slags opvarmning til Ryder Cup. Selv 

om der naturligvis var gode erfaringer, jeg kan 
tage med til september, så vil det være respektløs 
kun at se ugen og EurAsia Cup på den måde. 
EurAsia Cup er vokset gennem de tre første ud-
gaver, og jeg føler mig overbevist om, at turne-
ringen har en stor fremtid. 

Relationerne mellem European Tour og Asian 
Tour er stærke, og EurAsia Cup er det perfekte 
symbol på det. Man skal også se på spillernes en-
gagement. Alle spillerne havde flere muligheder 
på denne tid af året, men at de valgte at rejse til 
Malaysia siger en del om turneringen og hvad 
den betyder for spillerne. Desuden kan det også 
have haft betydning for deres spil. Jeg har alle-
rede nævnt på Twitter, at 10 af 12 spillere i dette 
års EurAsia Cup sluttede i top 20 i den følgende 
uges turnering i Abu Dhabi.

En Super Søndag
Mens det var godt nyt for vore spillere, var der 
andre gode nyheder for de europæiske spillere 
verden over på en Super Søndag. Først tillykke 
til Tommy Fleetwood med det succesfulde forsvar 
af titlen i Abu Dhabi. Fleetwood er nu tæt på top 
10 i verden, og med verdensklassespil på bagni 
i 30 slag søndag med fem birdies på syv huller 
beviste han hvorfor. 

Det var også godt at se Rory McIlroy i aktion 
igen i Abu Dhabi. Jeg fangede ham til en kort 
snak, og foruden at være i god fysisk form be-

viste han også den gode spillemæssige form ef-
ter tre måeneders pause. Han har helt sikkert 
sigtet rettet mod Masters og Augusta National. 
Men Sergio Garcia, der skal forsvare den grønne 
jakke i april, viste også topform, da han vandt 
SMBC Singapore Open på Asian Tour med hele 
fem slag. Og for at fuldende den europæiske suc-
ces, så kom Garcias unge landsmand, Jon Rahm, 
fra baghjul og vandt CareerBuilder Challenge 
på PGA-touren i USA. Det var afgjort en Super 
Søndag til mindebogen.

Gode Dubai-minder
Siden Abu Dhabi har jeg været i Dubai til Omega 
Dubai Desert Classic på Majlis Course i Emira-
tes Golf Club, hvor jeg har fantastiske minder 
om sejren her i 2001 efter hård kamp med Tiger 
Woods. Af mange andre grunde er det en af mine 
favoritturneringer – ikke mindst fordi jeg altid 
føler mig godt hjemme i Dubai. 

Da vi nu er kommet ind i 2018, vil man måske 
kunne forstå, at tanker om Ryder Cup ikke ligger 
mig fjernt. Jeg blev for nylig spurt, hvad Ryder 
Cup egentlig betyder for mig, så jeg synes, det 
vil være godt på denne måde at slutte med at 
reflektere lidt over det emne: 

For det første er Ryder Cup en helt unik op-
levelse. Som individuelle sportsmænd tænker 
vi ofte på, hvor spændende det kunne være at 
være en del af et stort fælles miljø i et omklæd-
ningsrum. Når det er sagt, så kan netop det være 
svært for os som individuelle. Men til Ryder Cup 
kommer den fornemmelse helt naturligt til spil-
lerne og alle omkring holdet på en måde, så det 
bliver en helt speciel weekend.

Jeg har været heldig først at have oplevet den 
holdånd i konkurrence som deltager, og nu er jeg 
så priviligeret ved at skulle se frem til ni måne-
der, før jeg får oplevelsen igen som kaptajn for 
holdet. Det gør mig ekstrem stolt.

VELLYKKET GENERALPRØVE
BJØRNENS BLOG

EurAsia Cup blev præcis så vanskelig en match, som forudsagt af Thomas Bjørn, der dog kan 
tage mange gode erfaringer med sig frem til Ryder Cup mod USA i september

” Mens det var godt nyt for 
vore spillere i EurAsia Cup, var 
der andre gode nyheder for de 

europæiske spillere verden over 
på en Super Søndag ”

BJØRNENS BLOG:
Hver måned skriver 
Thomas Bjørn på Ry-
der Cup-hjemmesiden 
en blog om sin nye 
tilværelse som kap-
tajn for det europæi-
ske Ryder Cup-hold. 
Golfavisen bringer her 
klummen fra januar.

FAKTABOX

Den stolte kaptajn, Thomas Bjørn, 
i midten med sit hold efter Europas 
sejr over Asien i EurAsia Cup.

Forlæng sæsonen 
til den ½ pris

Med Golfhæftet i bag´en får du adgang til mere end 900 golfbaner 
med greenfees til halv pris, og du får ganske nemt gode starttider i 
Skandinavien, Finland, Tyskland, Spanien, Portugal,  Storbritannien, 
Irland og Italien. For 450 kroner får du et større udvalg og høj 
 kvalitet,og allerede efter 2-3 runder har du tjent pengene ind, 
hvilket må siges at være en rigtig god bonus og mere til 19:de. 
Velkommen til en smartere golfsæson!

Køb Golfhæftet allerede i dag! 
www.golfhaftet.com 

Get more on the 19th

Besøg Golfhæftet på Dansk Golfshow.
Ekstra gode messetilbud.

Med Golfhæftet i bag´en får du adgang til mere end 900 golfbaner 

Besøg Golfhæftet på Dansk Golfshow.

Golfhaftet_annons 248x352 feb18.indd   1 2018-02-20   14:49
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LÜBKER-BANE 
TÆT PÅ REDNING

En ekstraordinær generalforsamling i den 
ene grundejerforening kommer til at afgøre 
skæbnen for golfbanen på Lübker Golf Resort.

AF FRITS CHRISTENSEN

Da Lübker Golf Club kort ind i det 
nye år indgav konkursbegæring, 
medførte det en overhængende ri-
siko for en lukning af den prisbeløn-
nede golfbane.

Samtlige medarbejdere blev opsagt 
i klubben, der havde en negativ egen-
kapital på godt 34 mio. kr. og et årligt 
driftsunderskud på 500.000 kr.

Uden udsigt til at kunne betale 
baneleje og afdrage på gælden til 
ejeren af Lübker Golf Resort, Carl 
Aage Nielsen, havde klubben ingen 
mulighed for at opretholde driften.

Men nu synes redningen på vej for 
golfbanen – og vejen dermed banet 
for dannelsen af en ny klub på rui-
nerne af den konkursramte.

Ny struktur påkrævet
Mens disse linjer læses, stemmes der 
dørklokker og indsamles fuldmagter 
før en ekstraordinær generalforsam-
ling lørdag den 24. februar i den ene 
af tre grundejerforeninger på Lüb-
ker Golf på Djursland.

På generalforsamlingen skal 
medlemmerne tage stilling til en ny 
struktur, der bygger på en sammen-
lægning af de tre grundejerforenin-
ger. Både den tidligere golfklub og 
to af grundejerforeningerne bakkede 
op omkring resortejerens forslag til 
ny struktur, mens den tredje grund-

ejerforening nedstemte forslaget.
-Derfor er der nu indkalt til den 

ekstraordinære generalforsamling, 
hvor vi håber, at 50 af de 71 stemme-
berettigede kan stemme for forslaget. 
På den ordinære generalforsamling 
manglede vi seks stemmer. Hvis vi 
ikke kan mobilisere dem nu, må vi 
erkende, at chancen for en genåbning 
af banen er lig nul, siger den nyvalg-
te formand Bruno Kold Larsen.

Husejere ærgrer sig
Modstandernes frygt for, at resorteje-
ren med den nye struktur vil opnå 
for megen magt i en samlet grund-
ejerforening, afvises af Carl Aage 
Nielsen med den begrundelse, at de 
private grundejere og ejeren vil blive 
ligeværdig repræsenteret i bestyrel-
sen, selv om 70 pct. af alle grunde og 
byggeretter tilhører resortejeren.

Mange af husejerne beklager for-
løbet og konkursbegæringen, der 
forhindrer dem i at komme på golf-
banen.

-Jeg vil være rigtig godt træt af 
det, hvis vi mister den fantastiske 
golfbane her. Banen er jo den pri-
mære årsag til, at vi for mange år 
siden købte hus her i Lübker Golf 
Resort. Hvis den forsvinder, vil vi da 
overveje at sælge huset vel vidende, 
at situationen ikke har hjulpet på 
den i forvejen lave prissætning, siger 
husejer Søren Have.

Bane af høj klasse
Trods den megen turbulens omkring 
ledelse og økonomi gennem årene er 
der stadig tale om en mesterskabs-
bane af meget høj klasse, både når 
det gælder sværhedsgraden, kvalite-
ten og oplevelsen, hvilket de mange 
eksperter heller ikke lagde skjul på 
dengang i 2008, mens de nippede til 
champagneglasset i forbindelse med 
festlighederne ved Grand Opening.

Det er da også stadig en oplevelse 
ud over det sædvanlige at spille en 
bane med fairways så flotte som gen-
nemsnitsklubbens greens og greens så 
skarpe, tætte og hurtige, at tre putts 
ofte hører mere til reglen end undta-
gelsen for rigtig mange spillere!

Desuden indeholder banen et par 
alvorlige monsterhuller, der ved før-
ste prøvespilning på det nærmeste 
garanterer, at man vil få store pro-
blemer med at spille op til sit han-
dicap. 

Det gælder par 5-hullet 9 på Sky, 
der er 578 meter med en 70 meter 
bred vandhazard i den drilske af-
stand fra 200 til 270 meter ind til 
green. Hul 5 på Sand er sløjfens 
længste par 5-hul med 579 meter og 

et hav af bunkers undervejs (begge 
huller målt fra gul tee).

Heldigvis er fairways generelt for-
holdsvis brede, og banen er speciel 
derved, at langt de fleste fairway-
bunkers ikke er rigtige bunkers men 
såkaldte waste areas, sandarealer, 
hvor det er tilladt både at grounde 
jernet og fjerne alle former for sten 
og grene. Der skal heller ikke rives 
efter et besøg, men af hensyn til næ-
ste spiller er det en god idé lige at 
glatte sandet med foden.

En ekstraordinær generalforsamling i en grundejerforening bliver afgørende for stiftelsen af en 
ny golfklub og genåbning af det eksklusive golfanlæg på Djursland

” Jeg vil være rigtig godt træt af det, hvis vi 
mister den fantastiske golfbane her ”

” Det er da også sta-
dig en oplevelse at 
spille en bane med 
fairways så flotte 
som gennemsnits-
klubbens greens ”

Ejeren af Lübker Golf Resort, Carl 
Aage Nielsen, er parat til at hjælpe 
en ny golfklub på fode, hvis den 
sidste af de tre grundejerforeninger 
stemmer ja til en ny struktur.

Golfophold i Viborg

Her får du det hele for det halve ...

Golfophold
Ankomst til hotellet søndag eftermiddag. Nyd en tur i hotellets swim-
mingpool, boblebad eller sauna – alt er til fri afbenyttelse. Glæd dig til 
aftenens 3-retters dinner i restauranten, en god nats søvn og den store 
morgenbuffet mandag morgen med efterfølgende golf i Viborg Golfklub.

Tilbuddet er pr. person i dobbeltværelse, inkl, en greenfee  
til Viborg Golfklub om mandagen.

Viborg Golfklub – altid et besøg værd. Udover 27-hullers banen, findes en 
af Danmarks bedste 9-hullers Pay & Play baner samt diverse benefits som 
gratis træningsbolde, Golf Café og veludstyret Proshop. 

Læs mere på www.viborggolfklub.dk

Midt i Jyllands hjerte finder du Golf Hotel Viborg og Golf Salonen 
– smukt beliggende mellem de idylliske Viborg-søer og i pagt med 
naturen. Hotellet byder på et væld af faciliteter, og uden for døren 
venter Viborg Golfklub med flot 27-hullers bane beliggende i 
kuperet terræn.

Kun 725,-

Randersvej 2  ·  8800 Viborg  ·  Tlf. 8661 0222  ·  reception@golfhotelviborg.dk  ·  www.golfhotelviborg.dk

Tag forskud på glæderne med et attraktivt weekendophold, hvor forkælelse er i højsæde.
Klik ind og se flere golfpakker på www.golfhotelviborg.dk

Randersvej 2  ·  8800 Viborg  ·  Tlf. 8661 0222  ·  reception@golfhotelviborg.dk  ·  www.golfhotelviborg.dk
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Uanset skæbnen for golfbanen vil Lübker 
Square med badeland, spa, wellness og 
fitness fortsætte aktiviteterne uændret.

Svær for begyndere
Banen er meget svær for begyndere, 
der måske lige akkurat har kæmpet 
sig ned på 36 i handicap. Og så er 
den i øvrigt ’diskriminerende’ for-
stået på den måde, at spillerne fra 
rød tee (som oftest kvinderne) har 
det lidt for let, fordi tee-stedet i flere 
tilfælde er placeret så omhyggeligt 
langt fremme, at de slet ikke skal 
tænke på hazarden.

Da banen åbnede for snart 10 år 
siden, var det kombinationen Sky/
Sand, der var tænkt som mester-
skabsbanen. Siden er den blevet 
vendt om, så den største udfordring 
nu hedder Sand/Sky, par 72 med en 
optimal længde på 6.476 meter fra 
backtee. Der er fem teesteder med 
rød som det korteste og en totallæng-
de på 4.922 meter. 

Kombinationen Sand/Forest par 
72 er den næstlængste med 6.215 
meter, mens Forest/Sky par 72 er 
den korteste med 6.135 meter fra 
backtee.

Sand-sløjfen skiller sig ud fra de 
to øvrige sløjfer på grund af den li-
gelige fordeling med tre par 3-huller, 
tre par 4-huller og tre par 5-huller, 
hvilket også er ensbetydende med 
den længste sløjfe på 3.278 meter 
fra backtee.

En barsk start
Med klubhuset Lübker Lodge i ryg-
gen byder Sand på en barsk start på 
det 536 meter lange par 5-hul, hvor 
der ligger en bunker i doglegget til 
opsamling af de upræcise udslag. Ef-
ter et langt transportslag er det af 

afgørende betydning for at nå green 
i tredje slag, at man placerer sig i 
venstre side af fairway.

Det nævnte par 5-hul 5 på hele 
579 meter må henregnes til et af 
banens sværeste alene på grund af 
længden og de mange områder med 
waste areas undervejs og på tværs af 
fairway umiddelbart før green.

Også sløjfens tredje par 5-hul 8 
kan være en prøvelse, hvis man ikke 
lykkes med at skære doglegget af i 
venstre side i drivet.

Måske har Robert Trent Jones II 
en forkærlighed for barske starter, 
eller måske er det bare den rå natur 
på Djursland, der har maget det så-
dan, at også Sky-sløjfen skal begynde 
med et svært par 5-hul, der kræver 
det optimale kendskab til både sit 
eget spil og course management, hvis 
man ikke skal dumme sig undervejs. 

Risk and reward
Det er et risk and reward-hul, hvor 
de langtslående elitespillere vil be-
nytte sig af et godt drive til at gå 
efter green i andetslaget, mens mel-
lemhandicapperen skal kende sin be-
grænsning og bruge et lay up før den 
meget brede og fredede hazard. Det 
er et af banens mindre gode huller!

Andet hul på Sky er forholdsvis 
beskeden i længden med 362 meter 
fra backtee, men til gengæld et af 
banens bedste huller med en smal 
passage i indspillet mellem skovens 
høje træer til en green beskyttet af 
bunkers både foran og bagved.

Efter hul 2 går turen gennem sko-
ven under landevejen over til hul-

lerne 3-6, der ligger lidt isoleret i det 
åbne terræn mellem de store golfvil-
laer, hvor man ved hul 6 passerer 
den villa, som var Thomas Bjørns 
fra golfresortets åbning. Især par 
4-hullet 5 på 366 meter er et hul, 
der kræver præcision i drivet over 
en hazard, hvis bolden ikke skal løbe 
gennem fairway i landingsområdet.

På turen tilbage under vejen venter 
så banens korteste hul, par 3 på 128 
meter, der ikke nødvendigvis er det 
letteste, når man tager i betragtning, 
at hullet er placeret på en ø midt i et 
hav af bunkers og waste areas.

Sværhedsgraden er støt stigende 
med hul 8 par 4 på 400 meter og et 
svært indspil, indtil kulminationen 
på hul 9, der er banens næstlæng-
ste og formentlig det aller sværeste, 
hvor man igen skal passere den me-
get brede hazard i modsat retning 
i forhold til hul 1 blot med den for-
skel, at det går op ad bakke på af-
slutningshullet.

Selv om Forest-sløjfen med par 
5-hullet 1 på ikke færre end 585 

meter fra backtee kan præstere hele 
Lübker-banens længste hul, er sløj-
fen generelt den letteste/korteste. 
Men også Forest er en udfordring, 
hvor mange af hullerne, der skærer 
sig igennem skoven, kræver både 
omtanke og præcision. Naturmæs-
sigt er det den smukkeste sløjfe.

Spa og wellness
Suppleret med alle de andre ople-
velser og attraktioner, man har mu-
lighed for at gøre brug af under et 
besøg på Lübker Golf Resort, er ba-
nen et must for de fleste golfspillere, 
omend man gør klogt i at spille den 
fra det teested, der passer til ens 
handicap.

Uanset udfaldet på generalforsam-
lingen og golfbanens skæbne, så vil 
livet gå videre i resten af resortet 
med spa og wellness, der byder på 
alle former for forkælelse af kroppen 
med massage, ansigts- og kropsbe-
handlinger, subtropisk bad, damp-
bad, vildmarksbad på den store tag-
terasse og fitness-afdeling.

Lübker Golf Resort:
Trent Jones Allé 3
8581 Nimtofte, Djursland
infor@lübker.com
Telefon: 38408000

Faciliteter:
27 hullers mesterskabsbane (Sky, Sand, Forest, alle par 36) og 9 hullers 
Academy Course tegnet af Robert Trent Jones II, driving range, putting 
greens og klubhuset Lübker Lodge.
Greenfee (højsæson): Hverdag 400-500 kr. differentieret, weekend/hellig-
dage 400-600 kr. 27 huller: 750 kr. 36 huller: 850 kr.

Lübker Lodge: Golfklubhus i tre etager med reception, omklædning, to 
restauranter, møderum, lounge, tagterrasse og 21 golflejligheder med 
udsigt over 1. tee og 9. hul på Sky Course.

Lübker Square: Livsstilsmekka og wellnesscenter i tre etager med subtro-
pisk bad, spa, fitness, body & mind og stay and play-room.

Lübker Square Market Place: Overdækket markedsplads med specialbu-
tikker, cafeér og bowlingbane.

Jættestuen: Med tilhørende langdysse har man genopbygget de bedst 
bevarede fortidsminder fra området, så besøgende får mulighed for at se 
5.200 år tilbage i tiden.

FAKTABOX

Et af de to vildmarksbade på taget af Lübker Square.

DANSKE GOLFRESORTS

Golfophold

Golfopholdet indeholder: 
» 1 x overnatning i dobbeltværelse 
 inkl. morgenmad på Jels Motel
» 2 x greenfee på Royal Oak
» Frie træningsbolde på driving range
» Fri adgang til fitness center
» Fri adgang til minigolf

Jels Motel & Sportscenter som ligger i landsbyen Jels, 
har restaurant på stedet samt fitnesscenter. Der tilbydes 
gratis Wi-Fi på samtlige værelser. Royal Oak Golf Club 
ligger 1 km derfra. Samtlige lyst indrettede værelser på 
Jels Motel har TV og klædeskab, samt eget badeværelse 
med bruser og hårtørrer. 

Læs mere på www.royaloak.dk       Alle bookinger foregår til golf@royaloak.dk

Vi glæder os til at se jer på Royal Oak

Royal Oak      Golfvej 2, Jels      6630 Rødding      Tlf. 74 55 32 94      golf@royaloak.dk

Forkæl dig selv med et ophold 
på Royal Oak. Banen er i for- 
rygende stand. Blåstemplet af 
Challenge Touren. Og udsigten 
over Jels Nedersø, kombineret  
med hyggen i vores smukke 
klubhus, kan få smilet frem 
på alles læber. 

En bane i særklasse! Blåstemplet af Challenge Touren

Pris kr.

995,-
pr. person
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Brundtland Golfcenter med en 27 hullersbane, gode 
træningsforhold, restaurant og 22 hotellejligheder.

AF FRITS CHRISTENSEN

Efter næsten otte års ejerskab af 
Brundtland Golfcenter står den es-
bjergensiske forretningsmand, Ej-
vind Dam Jensen, ved en skillevej: 
Skal han lukke, sælge eller forsøge 
at drive anlægget videre gennem 
salg af spilleretter og uden Toftlund 
Golf Club som lejer?

Men også Toftlund Golf Club står 
i et alvorligt dilemma efter en snart 
langvarig konflikt med Ejvind Dam 
Jensen: Skal man søge et kompromis 
med ejeren, eller skal man lade med-
lemmerne spillere videre i naboklub-
berne med stor risiko for, at klubben 
går i opløsning?

Svigtende medlemstal
Ejvind Dam Jensen har tilbudt klub-
ben en ny lejeaftale, men har samti-
dig ønsket at klubben skal forpligte 
sig til at gennemføre en handlings-
plan, der ikke blot kan bremse tilba-
gegangen i medlemstallet, men også 
sikre en fremgang. Klubben opgiver 
460 som det officielle medlemstal, 

men det reelle er kun på 300-350. 
Kravet på længere sigt er 800 med-
lemmer, hvis golfcentret skal være 
rentabelt.

-Med de seneste års faldende med-
lemstal har der været et underskud 
på driften på to mio. kr. om året. 
Det vil sige, at det har kostet mig 
15-20 mio. kr. at drive et anlæg til en 
værdi af 40-45 mio. kr., siger Ejvind 
Dam Jensen, der i øjeblikket end 
ikke er på talefod med bestyrelsen 
i Toftlund Golf Club. Kommunika-
tionen sker gennem Henrik Søholt 
fra Esbjerg.

-Som det ser ud nu, kører golfcen-
tret videre og er åben for både green-
feespillere og gæster på golfophold. 
Men jeg har sat en deadline 28. fe-
bruar, hvor jeg vil tage en beslutning 
om fremtiden, og det kan betyde alt 
lige fra en lukning af centret til en 
reducering af banen til et pay and 
play-niveau, siger Ejvind Dam Jen-
sen, der også har været i dialog med 
DGU for at få Brundtland Golfcenter 
optaget som selskabsmedlem. 

Det vil betyde, at spillere ved køb 
af spilleretter hos baneselskabet vil 
kunne få et DGU-kort med ret til 
greenfeespil på alle baner i ind- og 
udland.

Flytning til Arrild-banen
Ejvind Dam Jensens udmeldinger 
kommer efter de afbrudte forhand-
linger med Toftlund Golf Clubs le-
delse om en ny samarbejdsaftale.

Samtidig har klubben meldt ud, at 
man flytter hjemmebanen til Arrild 
Golf Club, der råder over en 9 hul-
lersbane på Golfvej syv kilometer 
uden for Toftlund. Den er tysk ejet 
med 70 medlemmer – udelukkende 
tyskere. 

Problemet ved at spille på Arrild-
banen er, at der allerede i forvejen 
eksisterer en klub med et DGU-
nummer, og DGU-reglerne tillader 
ikke to DGU-registrerede klubber 
på samme golfbane. Hvis Toftlund-
spillerne skal spille på Arrild-banen, 
skal den eksisterende klub nedlæg-
ges.

Toftlund-klubben har desuden 
indgået aftaler med fire andre klub-
ber i lokalområdet på medlemmerne 
vegne. Det drejer sig om klubberne 
Royal Oak i Jels, Ribe Golf Klub, 
Sønderjyllands Golf Klub og Aaben-
raa Golfklub. Her vil Toftlund-med-
lemmerne kunne få spilleret mod at 
betale ekstra til klubberne. Ulempen 
for Toftlund-klubben er risikoen for, 
at spillerne stille og roligt siver til 
naboklubberne.

-Målet er dog at komme tilbage og 
spille på Brundtland-banen, men vi 
har brug for en time out for at finde 
ud af, hvordan vi får enderne til at 
nå sammen. Vi er kede af situatio-
nen, men vi fik medlemmernes fulde 
opbakning på generalforsamlingen 
i december, siger formanden Leif 
Christiansen.

Plan om erhvervsklub
I den forrige lejeaftale forpligtede 
Toftlund Golf Club sig til at aflevere 
96 pct. af kontingentindtægterne 
(5.850 kr.) til baneejeren. Det beløb 
sig til 2,1 mio. kr., men i udkastet til 

den nye aftale forlanger Ejvind Dam 
Jensen vedtaget en handlingsplan, 
der garanterer en betydelig større 
indtægt. Klubben havde i 2017 et 
underskud på 7.000 kr. og en egen-
kapital på 460.000 kr.

-Vi har forstået, at Ejvind Dam 
Jensen vil oprette en erhvervsklub, 
og det vil vi ikke forhindre ham i. 
Men vi vil heller ikke lukke Toftlund 
Golf Club, fordi vi så ifølge vedtæg-
terne skal aflevere formuen til ung-
domsarbejde i Toftlund. 

-Vi kan godt se problemet fra ba-
neejerens side, men på generalfor-
samlingen var der fuld opbakning 
til, at vi ikke kan acceptere kontrak-
tens formulering med kravet om en 
minimumsbetaling, siger formanden 
Leif Christiansen.

Konflikten i Toftlund mellem ejeren af Brundtland 
Golfcenter og Toftlund Golf Club kan i værste fald 
ende i en lukning af banen og en klub i opløsning

” Med de seneste års 
medlemstal har der 

været et underskud på 
driften på to mio. kr. 

om året ”

Brundtland Golfcenter:
Brundtland Alle 2, Toftlund
info@brundtlandgolfcenter.dk
27 hullersbane, restaurant og 
22 hotellejligheder
Ejer: Ejvind Dam Jensen, Esbjerg.

Toftlund Golf Club:
Formand: Leif Christiansen.

Hotellejlighederne
Foruden en 27 hullersbane med 
gode træningsfaciliteter, restau-
rant og selskabslokaler består 
Brundtland Golfcenter også af 
22 hotellejligheder i privateje. 
Udlejningen formidles af Ejvind 
Dam Jensen, der for et år siden 
investerede i købet af fem af 
lejlighederne.

FAKTABOX

BALLADEN I BRUNDTLAND

Få mere information om Esbjerg Golfklub på:
75 26 92 19 eller www.egk.dk

Nyd golfspillet på en af 
Danmarks bedste golfbaner

Esbjerg Golfklub byder dig velkommen til en sjov, 
sund og seriøs klub med faciliteter af høj kvalitet. Vo-
res baners høje kvalitet blev bekræftet af Golf Digest, 
der i Januar 2018 kårede Marbæk-banen til den næst-
bedste i Danmark. Efter spillet vil vi anbefale dig at 

kombinere dit besøg med at nyde vores nyrenoverede 
restaurant. Herfra kan du nyde udsigten til Naturpark 
Vesterhavets fl otte natur.
Vi glæder os til at se dig og svarer gerne på spørgsmål 
via telefon 75 26 92 19 eller mail kontor@egk.dk.

Besøg Esbjerg Golfklub og nyd en dag på den internationalt anderkendte 
Marbæk-bane og lad din erfaring blive udfordret.
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AF FRITS CHRISTENSEN

Netværket i golfsportens company 
days har ført til mange interessante 
møder mellem initiativrige menne-
sker - og har resulteret i forretninger 
af forskellig slags.

Kemien og de forretningsmæssi-
ge forudsætninger var åbenbart til 
stede dengang i 2006, da sælgeren 
af IT-udstyr, Christian Mathias-
sen, inviterede Jess Krelskov til en 
company day på golfbanen.

På det tidspunkt var den HH-
uddannede og Silkeborg-fødte Jess 
Krelskov selvstændig med over 25 
ansatte i et firma, som han havde 
startet i 2000 med hjemmesiderne 
www.andelsportal.dk, www.ejerpor-
tal.dk og www.3byggetilbud,dk. 

Den Greve-fødte Christian Mathi-
assen var også handelsuddannet og 
havde arbejdet 10 år som sælger og 
chefkonsulent i IT-branchen for bl.a. 
Konica og Minolta.

-Vores venskab udviklede sig, da 
Christian gennem sit tidligere job 
solgte IT-udstyr til mit tidligere 
firma. Vi havde en fælles passion 

for golf, og jeg blev inviteret med på 
company days, siger Jess Krelskov.

Golftur til Sverige
De to kammeraters passion for golf 
førte dem ofte på golfture til forskel-
lige baner i Sverige, men de ærg-
rede sig over, at der ikke fandtes 
en dansk oversigt over de svenske 
golfbaner. Dermed var idéen skabt 
til i 2006 at starte netportalen Golf-
Sverige.dk, der senere blev suppleret 
med GolfTyskland.dk  og nu mar-
kedsføres under den fælles paraply 
NordicGolfers.com.

De to golfentusiasters makkerskab 
begyndte på et lille hjemmekontor 
på Frederiksberg i København. I 
dag er virksomheden flyttet til Kir-
sten Kimers Vej i København S med 
Christian Mathiassen som den lo-
kale chef, mens partnerchefen Jess 
Krelskov er flyttet til Solkysten i 

Spanien, hvor også de fleste af fir-
maets seks fuldtidsansatte arbejder.

Fra firmaets start har forretnings-
modellen været den, at NordicGol-
fers’ netportaler lever af at formidle 
aftaler mellem eksempelvis danske 
golfturister og svenske golfbaner, 
resorts og hoteller. Golfturisterne 
sørger selv for transporten til ud-
landet, hvilket er forholdsvis let, når 
det drejer sig om de skandinaviske 
lande og Tyskland. 

Men trafikken går nu også den 
anden vej, hvor NordicGolfers.com 
formidler aftaler mellem golfturi-
ster fra udlandet og danske baner, 
resorts og hoteller, hvor 159 baner 
ud af 190 i hele landet er med i Nor-
dicGolfers.com-aftaler.

600 aftaler i 15 lande
I udlandet har NordicGolfers.com af-
taler med næsten 600 golfbaner, re-

sorts og hoteller i 15 forskellige lan-
de med Sverige som topscorer med 
200 baner og Tyskland næststørst 
med 140 baner, mens der foreløbig 
er aftaler med 13 baner og hoteller 
i Spanien. 

-Efterhånden hjælper vi hvert år 
flere end 50.000 golfspillere med de-
res golftur – og det er både for indi-
viduelle ture og grupper. Stigningen 
er for tiden på 10 pct. om året, siger 
Jess Krelskov.

NordicGolfers.com som formid-
lingsportal er i dag det største firma 
på det nordiske golfmarked, når det 
gælder formidling af golfpakker. Fir-
maet tilbyder det fulde overblik over 
de bedste golfbaner, golfpakker, ho-
teller og resorts i de enkelte lande.

Virksomheden arbejder desuden 
meget tæt sammen med Visit Swe-
den, Svensk Golfforbund og senest er 
der også indledt et samarbejde med 
Tysk Turistinformation.

Fremgang i Tyskland
-Tyskland er populær af flere årsa-
ger. Den høje kvalitet af både golfba-
ner, hoteller og resorts spiller en stor 

” Efterhånden hjælper vi hvert år flere end 
50.000 golfspillere med deres golftur ”

NordicGolfers er trofaste udstillere 
på golfmessen i Herning, hvor dette 
billede af 2017-standen er taget. 

Det startede beskedent I 2006 med GolfSverige i et lille hjemmekontor. I dag har de to 
danske golf-entreprenører, Jess Krelskov og Christian Mathiassen, bredt sig ud i Europa med 
NordicGolfers, skirejser og spapakker.

GOLF-ENTREPRENØRER

SLUT MED LEDPROBLEMER

VIL DU OGSÅ PRØVE ARTROFORM

  RING: 82 30 30 40
  Mandag-fredag kl. 8-16
  Kundeservice altid parat med råd 
  og vejledning.

  ONLINE: www.wellvita.dk

Artroform kan prøves på 
leveringsservice til halv 
pris for første pakke. 

Netop nu: 
Kr. 119,- for 60 tabletter 
(60 dages forbrug i forhold 
til doseringsvejledning).

– Når man har trænet tre-fire 
timer hver dag i mere end 20 år, så 
kan det mærkes i leddene. Det er 
klart, siger Preben Elkjær.
– Men det er jo ikke kun fodbold-
spillere, der oplever, at leddene 
bliver mere stive på den anden 
side af de 50 år. Det gør folk med 
et hårdt fysisk arbejde jo også. Og 
også folk, der sidder for stille på 
kontor mærker, at alderen sim-
pelthen bare slider på leddene, ud-
dyber Preben Elkjær.
Han tager en Artrofrom-tablet 
hver dag. Indholdsstofferne i Ar-
trofrom sørger for at holde led-
dene smidige og bevægelige.
– Når man er blevet over 50 år, 
bliver bevægeligheden bare mere 
træg, fortæller Preben Elkjær. 
– Og alt hvad der kan hælpe til, at 
vi får en god alderdom, jamen - det 
er velkomment.
– Jeg har i min aktive karriere 
kendt til planter og vitaminers 
gode virkning på kroppen, og al-
lerede da jeg var yngre, brugte 
jeg naturprodukter. Jeg er stor 
tilhænger af at vælge naturlige in-
dholdsstoffer for at komme even-
tuelle skavanker i forkøbet. Det 
synes jeg altid bør være det første 

valg, beretter Preben Elkjær.
– Jeg er fyldt 60 år, men er bestemt 
taknemmelig for, at mine led ikke 
har haft 60 års fødselsdag endnu, 
griner den folkekære fodboldspill-
er og TV-kommentator, der dog 
afslører, at han ikke har tænkt sig 
at starte med fodbolden igen.

Et aktivt liv
– For mig er det altafgørende for-
sat at kunne leve et aktivt liv. Jeg 
har opdaget mountainbiking som 
en sport, jeg virkelig nyder. Fart 
over feltet og store naturoplevelser 
på samme tid. Det ville jeg nødig 
skulle undvære, lige som det at 
spille golf samt at gå ture med min 
kone bidrager til min opfattelse af 
livskvalitet.

– Jeg møder ofte mennesker  på 
min alder, som slæber sig afsted 
på golfbanen, eller som har svært 
ved almindelige cykel- og gåture.  
Jeg kan ikke lade være med at 
tænke på, hvor begrænsende det 
må være, hvis det pludseligt blev 
svært at bevæge sig, siger Preben 
Elkjær, der opfordrer andre også 
at prøve Artroform.
– Hvorfor? Fordi det virker! Og 
den skal jo holde mange år endnu, 
kroppen,  siger  Preben Elkjær.

– Jeg tror, jeg bliver nødt til at starte igen, siger Preben Elkjær med et glimt i øjet. 
Han har lige demonstreret, at fødderne stadig godt kan jonglere en bold og at 
kroppen stadig er smidig og bevægelig.

 »Jeg er fyldt 60 
år, men er bestemt 
taknemmelig for, at 
mine led ikke har haft 
60 års fødselsdag 
endnu«

- Preben Elkjær

Leddene 
bliver mere 
stive med 
alderen
Gentagne 
bevægel-
ser og 
tunge løft, 
såvel som 
langvarig 
stille-
siddende 
adfærd, 
slider 
langsomt 
på det bløde 
brusk, som er 
en del af krop-
pens mange 
led.

Afhjælper ledproblemer
Artroform-tabletterne 
indeholder blandt andet 
ekstrakt af gurkemeje, 
der giver bedre bevæge-
lighed. Gurkemeje er det 
nye indenfor afhjælpen af 
ledproblemer.

Virker i alle kroppens led
Ledbrusk forringes naturligt med 
alderen. Det oplever man typisk ved, 
at man ikke kan helt det samme, som 
man kunne, da man var yngre. Ind-
holdsstofferne i Artroform afhjælper 
stivhed i leddene og giver bedre 
bevægelighed. Produktets sammen-
sætning af indholdsstoffer indvirker 
på vedligeholdelsen af brusk- og 
bindevæv og på leddenes funktion. 

Slip af med dine 
ledproblemer
Problemer med leddene efter 
50-års alderen er noget, mange 
oplever. Det mærkes ofte som 
stive led, der langsomt begynder 
at give problemer i hverdagen. 
Artroform er et naturmiddel, der 
er udviklet til dig, som ønsker at 
leve et aktivt liv uden gener. 
 Artroform indeholder blandt 
andet ekstrakt af gurkemeje, der 
giver bedre bevægelighed. Gurke-
meje er det nye indenfor afhjæl-
pen af ledproblemer.
 Ekstrakt af ingefær i Artroform 
afhjælper stivhed i leddene, så du 
kan holde dig frisk og rørig.
 Vil du også prøve Artroform, har vi 
netop nu et godt tilbud, hvor du 
selv kan mærke den gode effekt 
på dine led til halv pris. 

brusk, som er 
en del af krop-

 ANNONCE

GURKEMEJE
Artroform indeholder blandt andet ekstrakt af 
gurkemeje, der hjælper med at vedligeholde knogler 
og led og giver bedre bevægelighed. Gurkemeje er 
det nye indenfor afhjælpen af ledproblemer.

MANGAN
Mineralet mangan bidrager til 
dannelse af bindevæv. 
Bindevæv og brusk er op-
bygget af samme type stoffer, 
så velfungerende bindevæv er 
også vigtigt for bruskvævet.

INGEFÆR
Ingefær hjælper 
med at bevare 
leddene smidige 
og afhjælper 
stivhed i leddene.

INDHOLDSSTOFFERNE I ARTROFORM

PREBEN ELKJÆR
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rolle, men også det fornuftige prisni-
veau gør, at alle kan være med. Man 
føler, at man får mere for pengene, 
siger Christian Mathiassen.

-Vi er glade for samarbejdet med 
Tysk Turistinformation, fordi det 
giver os flere kræfter til at fortælle 
om, hvor fantastisk Tyskland er som 
golfdestination; både på messer, i 
golfklubber og i danske golfmedier. 
Og rent praktisk betyder samarbej-
det, at der vil komme et større ud-
bud af tyske rejser og endnu flere at-
traktive golfpakker, siger Christian 
Mathiassen.

-For GolfTyskland.dk er det en blå-
stempling af vores arbejde og mis-
sion om at gøre det så nemt, billigt 
og attraktivt som muligt at bestille 
golfrejser til Tyskland. Vores portal 
kommer for første gang til at ligge 
på Tysk Turistinformations hjemme-
side, www.germany.travel, hvilket 
giver os et større udstillingsvindue 
over for Tysklands-interesserede.

Også hos Tysk Turistinformation er 
man godt tilfreds med det nye samar-
bejde ifølge turistchef Bo Lauridsen. 

-Vi opfylder nu flere målsætninger. 
Samarbejdet med GolfTyskland.dk 
gør det muligt at tilbyde læserne af 
vores danske hjemmeside på www.
germany.travel en masse informatio-
ner omkring golfophold i Tyskland. 
Og opholdene kan tilmed bookes hos 
GolfTyskland.dk, når læserne finder 
dem interessante, siger Bo Lauridsen.

Stopper ikke med Europa
Selv om NordicGolfers.com opererer 
i 15 europæiske lande og formidler 
ophold gennem forskellige pakker 

stopper ekspansionen ikke nødven-
digvis ved Europa – i følge Jess Krel-
skov.

-Vi vil gerne tilbyde hele verden til 
danske, svenske og norske golfspil-
lere, så uanset om det er en golfrej-
se til Danmark, Sverige, Tyskland, 
Spanien eller Thailand, så vil vi 
gerne hjælpe de skandinaviske golf-
spillere med at indhente og booke 
deres golfture.

-Vores filosofi med NordicGolfers.
com er, at vi vil skabe et fælles uni-
vers for at hjælpe danske, svenske 
og norske golfspillere med at få de 
bedste priser og oplevelser på deres 
golftur. Men derudover har vi også 
haft et ønske om at hjælpe de skan-
dinaviske golfklubber med at skaffe 
flere gæster fra udlandet, siger Jess 
Krelskov.

NordicGolfers.com er et formid-
lingsfirma, men arrangerer ikke selv 
selve rejsen for kunderne, og det har 
man haft stor succes med.

-Den transformation, som vi ser i 
folks rejsevaner, gør, at flere og flere 
golfturister sagtens kan finde ud af 

at booke deres golfture selv. Vores 
tilgang er, at vi gerne vil vise dem 
et bredt udvalg frem for kun at have 
tre-fire steder som et traditionelt rej-
sebureau, siger Jess Krelskov.

Også ski- og sparejser
Christian Mathiassen og Jess Krel-
skov prøver hele tiden at udvikle 
virksomheden. Senest har man til-
føjet netportalerne Findskirejser.dk 
og Spapakker.dk. Begge er kommet 
til inden for de seneste par år.

Skirejse-portalen giver et godt 
overblik over tilbud på de mest po-
pulære skidestinationer i Østrig, 
Tyskland, Schweiz, Italien, Sverige, 
Norge, Tjekkiet og Frankrig.

Med Spapakker.dk vil man hjælpe 
kunderne til at finde de bedste tilbud 
på wellness- og spa-ophold i lande 
som Danmark, Sverige, Tyskland, 
Polen, Tjekkiet og Estland.

REPORTAGE

NORDICGOLFERS.COM:
Kirsten Kimers Vej 20
2300 København S. 
www.nordicgolfers.com
www.golfsverige.com
www.golftyskland.com
www.findskirejser.dk
www.spapakker.dk 

Indehavere: Jess Krelskov (46) 
og Christian Mathiassen (43).

NordicGolfers.com har aftaler 
med golfbaner, resorts og hotel-
ler i følgende lande: 
Danmark, Sverige, Norge, 
Tyskland, Storbritannien, Irland, 
Frankrig, Schweiz, Italien, Polen, 
Tjekkiet, Østrig, Bulgarien, Slove-
nien, Portugal og Spanien.

FAKTABOX

” Vi vil gerne tilbyde hele verden til danske, 
svenske og norske golfspillere ”

Christian Mathiassen 
(tv) og Jess Krelskov 
tager sig naturligvis 
også tid til at komme 
på golfbanen, når de 
ikke formidler golfrej-
ser for skandinaver 
over hele Europa.

Det klikkede både på kemien og det forretningsmæssige, da Jess Krelskov (tv) og Christian Mathiassen mødte 
hinanden for mere end 10 år siden.

TRUSTED BY
WINNERS

Evolution, Innovation, Performance

www.lynxgolf.co.uk
www.golftrading.dk

Winners from all 3 European Tours 
use Lynx clubs. 

Put some trust in your game.

Nick Dougherty, 
3 times European 

Tour Winner
Plays Parallax Driver, 

Tour Blades

Nick Dougherty, 
3 times European 

Tour Winner
Plays Parallax Driver, 

Tour Blades
Dame Laura Davies O.B.E, 
4 times Major Winner 
and 85 professional 
wins worldwide
Plays Boom boom 3 Driver, 
Parallax Irons

Dame Laura Davies O.B.E, 
4 times Major Winner 
and 85 professional 
wins worldwide
Plays Boom boom 3 Driver, 
Parallax Irons

Paul Eales, European 
Tour Winner
Plays Parallax Driver, 
Parallax Irons

Paul Eales, European 
Tour Winner
Plays Parallax Driver, 
Parallax Irons

Er du træt af flexkortets begræns-
ninger, så bliv medlem af Linnebjerg golf.
Fuldgyldigt DGU medlemskab kr. 1395.-

Se mere på 
www.linnebjerggolf.dk

SPIL OG STØT 
KAMPEN MOD BRYSTKRÆFT

6.000 deltagere, turneringsledere og fantastiske sponsorer bakker 
op om Kræftens Bekæmpelses velgørenhedsturnering, hvor der 
samles ind til forskning, forebyggelse og patientstøtte inden
for brystkræft.

Vores mål er et liv uden kræft. Derhen vil vi, derhen kommer vi,
hvis vi trækker i flok. Det er Pink Cup et fantastisk bevis på.

VIL DU SPILLE MED?
Se, hvornår din klub spiller på pinkcup.dk
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Trehøje Golfklub

TAK TIL ALLE VORES SPONSORER

HOVEDPRÆMIER
Særarrangement i din klub
med IBEN TINNING og
EMILY PEDERSEN eller
OSWALD ACADEMY



34 FEBRUAR 2018KNUDSENS KLUMME

AF HENRIK KNUDSEN
KOMMENTATOR VIASAT GOLF

Sidder her og skriver midt under vinter OL. 
De fleste medier har en objektiv og neutral 

dækning, og de fleste af os sportsglade danskere 
har en fin afstand til det, der foregår i Korea. 

Der er tilsyneladende ingen, der undrer sig 
over, at Danmark ikke vinder nogle medaljer. 
Det er jo ligesom ikke vores metier, det med sne 
og is og den slags. Vi er jo ikke forvænte på det 
punkt, så det kan kun overraske positivt.

Helt anderledes er det med mange golfentusia-
ster. Jeg bliver i disse dage ofte mødt med ord 
som ’krise’, ’underpræstere’ eller ’bølgedal’. 

Mega krise!
Mange mener, at det er meget skuffende, når en 
dansk spiller uge efter uge kæmper for at klare 
cuttet. Og som det ser ud lige nu, så har vi ingen 
spillere med i Masters, ingen spillere i top 50 på 
verdensranglisten, og ingen ser ud til at kvalifi-
cere sig til Ryder Cup. Mega krise!

Undskyld sarkasmen, men det er jo hele fire 
måneder siden, at vi sidst havde en dansk sejr!

Jeg forstår sådan set godt de kritiske røster. 
Jeg blev jo også skuffet, da Danmark pludselig 
ikke kunne spille med om topplaceringerne ved 
EM og VM i fodbold. Vi var jo Europamestre – 
ikke? 

Realiteterne er jo bare, at det er et mindre mi-
rakel, når et lille land som vores pludselig kan 
bide skeer med de store. Det er sjovt, når det 

sker – rigtig sjovt endda – men nok ikke noget, 
vi skal vænne os til.

Det danske mirakel
Og på samme måde med golf. Vi er bare blevet 
rigtig godt vant. Det var absolut ikke forkert, da 
mange omtalte perioden omkring 2003 som ’det 
danske golfmirakel’. 

De danske spillere overpræsterede i en grad, 
så resten af Europa undrede sig over, hvad der 
kunne være hemmeligheden. Men lad os lige hu-
ske, at det var et mindre mirakel – og altså ikke 
normalen.

De tørre tal
Lad os se på nogle tørre tal. Et hurtigt kig på 
nogle lande i Europa, som det er rimeligt at sam-
menligne os med. 

 Land Golfbaner Top 50 Top 100 
 Danmark 193 0 3 
 Tyskland 747 0 1 
 Frankrig 637 0 5 
 Holland 219 0 1 
 Italien 277 1 2 
 Schweiz 97 0 0 
 Belgien 83 1 3 
 Sverige 485 2 4 
 Norge 171 0 0 

De sidste to kolonner er antallet af professio-
nelle golfspillere på herrernes verdensrangliste 
medio februar 2018. 

Hvis vi – bare for sjov skyld – tager udgangs-
punkt i antal spillere i top 200 per 100 golfbaner, 
så er Danmark og Belgien for tiden de eneste 
lande, der overpræsterer.

Det normale 
Der er selvfølgelig mange andre måder at an-
skue det på, men det fremgår ret tydeligt af tal-
lene, at vi vist bare er ved at vende tilbage til 
’det normale’ – hvis sådan noget altså findes. 
Fra ovenstående liste har i øvrigt kun Sverige, 
Tyskland og Frankrig (marginalt) flere sejre på 
Europa-touren end Danmark. Og hvis man ser på 
antallet af baner, så er det jo ikke overraskende.

Så helt skidt står det absolut ikke til. Kun i 
forhold til de seneste 20 år, hvor Bjørn og co. har 
sendt vores forventninger i vejret. 

Og jeg hører i hvert fald til dem, der tror, at det 
kommer igen. Både fra de nuværende og kom-
mende spillere. Og måske er det netop nu kvin-
dernes tur til at stråle?

FORE!
Henrik

TILBAGE TIL DET NORMALE
KNUDSENS KLUMME

Mange mener, at det er meget skuffende, når en dansk spiller uge efter uge kæmper for at klare 
cuttet. Og som det ser ud lige nu, så har vi ingen spillere med i Masters, ingen spillere i top 50 på 
verdensranglisten, og ingen ser ud til at kvalificere sig til Ryder Cup. Mega krise – eller hvad?

” De danske spillere overpræste-
rede i en grad, så resten af Europa 
undrede sig over, hvad der kunne 

være hemmeligheden ”

Det er kun fire måneder siden (vinterpause!), Danmark senest 
havde en vinder på Europa-touren i skikkelse af Lucas Bjerregaard.
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AF JENS CHRISTENSEN

Skal man på ferie til Costa del Sol 
eller Costa Blanca for at spille golf, 
kan man spare penge ved ikke at 
medbringe sine egne golfkøller på 
flyturen frem og tilbage fra Dan-
mark! Det lyder måske mærkeligt, 
men det har ikke desto mindre sin 
rigtighed, hvis man lejer et fuldt sæt 
golfkøller, incl. bag, i lufthavnen i 
f.eks. Malaga eller Alicante.

I bl.a. begge disse storlufthavne fin-
der man nemlig en afdeling af den for-
retningskæde ClubstoHire, som blev 
opfundet og grundlagt i 2010 af den 
mangeårige irske stjernespiller Paul 
McGinley og to af hans irske venner, 
Tony Judge og Terry McKernan.

De startede med én udlejningsbu-
tik i Dublin Airport, men har siden 
udvidet ideen til et noget i retning 

af et imperium, der tæller 26 luft-
havnsbutikker i 10 forskellige lande 
på fem kontinenter: Europa, Afrika, 
Asien, Australien og USA.

Alle luftfartsselskaber opkræver 
ekstrabetaling for transport af golf-
udstyr, et gebyr, der varierer fra 45 
Euro til 140 Euro pr. returrejse.

Forståeligt indpas
De fleste flyselskaber med afgange 
fra danske lufthavne forlanger 600 
kroner - svarende til 80 Euro - mere 
end dobbelt så meget, som man kan 
leje et sæt for i ClubstoHire-butik-
ker, hvis lejepriser pr. uge starter 
ved beskedne 35 Euro - ca. 260 kro-
ner! Det vil altså sige under halvde-
len af, hvad det fra og til Danmark 
koster at medbringe egne golfkøller.

Alle golfspillere, der har medbragt 
egne golfkøller på golfrejser, har er-

faret, hvad dét kræver af fysisk og 
praktisk besvær, og derfor er det 
ikke underligt, at ClubstoHire-ideen 
har vundet mere og mere indpas.

Det kræver selvfølgelig, at man 
kan spille med andre køller end sine 
egne, men det bør ikke være noget 
problem, når man kan leje de bedste 
køllemærker i lufthavnsbutikkerne, 
hvor ClubstoHire primært opererer 
med de nyeste modeller indenfor 
TaylorMade, Callaway, WilsonStaff, 
Mizuno og Cobra. Rent faktisk skif-
ter butikkerne disse sæt ud hver 
tredje måned, så lejeren aldrig ud-
sættes for slidte jern og køller. Han/
hun kan i øvrigt også leje et par golf-
sko for 15 Euro for en uge. Desuden 
sælger butikkerne diverse slags til-
behør - som bolde, tees, håndklæder, 
handsker og kasketter.

Det betaler sig ikke at medbringe eget golfsæt 
til lufthavne med ClubstoHire-butikker

LEJ GOLFSÆT 
TIL UNDER HALV PRIS

Lufthavne med
ClubstoHire

De 26 ClubstoHire-butikker lig-
ger i følgende lufthavne:
Spanien: Alicante, Malaga, 
Murcia, Bahia de Cadiz, Costa 
Brava, Girona, Palma Mallorca, 
Madeira,Tenerife, Gran Canaria 
Portugal: Faro og Lissabon.
Irland: Dublin og Edinburgh.
Tyrkiet: Belek.
Cypern: Paphos.
Marokko: Marrakech.
Sydafrika: Cape Town
USA: Orlando og Phoenix.
Australien: Brisbane, Melbourne 
og Sydney.
Thailand: Bangkok, Pattaya og 
Phuket.

FAKTABOX

SPANIEN

Et golfsæt i ClubtoHire-butikken 
i Alicante lufthavn kan lejes for 
beskedne 35 Euro. Det sker med 
European Tour-spilleren David 
Howell som blikfang.

” Det ikke underligt, at 
ClubstoHire-ideen har vundet 

mere og mere indpas ”ClubstoHire-butikkerne er - som her i Malaga lufthavn - 
velforsynede med tilbehør til udlejningskøllerne.

THORKILDS TUNNEL
ER IKKE THORKILS

AF JENS CHRISTENSEN

Èn af de populæreste golfbaner 
blandt danskere på Costa del Sol er 
Lauro Golf i bjergene nord for  luft-
havnen i Malaga. Det skyldes ikke 
mindst, at Lauro Golf har en hyg-
gespredende dansk præsident, Tove 
Maria Pedersen, der stammer fra 
Herning, men har boet i Malaga-
området i snart 30 år.

Det er også hende, der har op-
kaldt en tunnel på banen mellem 
klubhuset, driving rangen og 19. 
tee efter en dansker, Thorkild Tage 
Jørgensen. Sammen med hustruen 
Benedikte har han sponseret både 
boldvaskerne og to springvand på 
Lauro, hvor de har været medlem-
mer i 18 år. 

Thorkil Pedersen, golfambas-
sadør for Bravo Tours overfor fir-
maets danske samarbejdsklubber, 
ville ønske, at det var ham, der har 
lagt navn til tunnellen, men det 
er altså ikke tilfældet - alene fordi 
hans fornavn ikke slutter med et d. 
Det hindrer ham dog ikke i både at 

være og gøre opmærksom på skiltet 
hver gang, han passerer det - som 
han gjorde i sidste uge, hvor han og 
Bravo Tours nye golfmanager, Jacob 
Nordestgaard - tidligere PGA-pro - 
besøgte Lauro Golf med det formål 
at indlede et nærmere samarbejde 
om langtidsophold i vinteren 2018-
2019.

Både Thorkil Pedersen og Jakob 
Nordestgaard vil repræsentere Bra-
vo Tours på Dansk Golfshow under 
Ferie For Alle i Messecenter Her-
ning i den kommende weekend. Her 
vil Tove Maria Pedersen også være 
til stede på en særskilt Lauro Golf-
stand. 

Bravo Tours golfambassadør, Thor-
kil Pedersen, er glad for skiltet på 
Lauro Golf, selvom det ikke er ham, 
der lægger navn til det. 

Dansker lægger navn til 
tunnel på spansk golf- 
bane med dansk præsident
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Mange berejste golfspillere kender 
ørkenbanerne i Arizona, Californien 
og Dubai, men en del har stadig ikke 
opdaget, at der faktisk også findes 
en spansk ørkenbane - som også er 
Europas eneste.

Dét gælder The Indiana Course i 
golfresortet Desert Springs ved Cue-
vas del Almanzora midtvejs mellem 
Almeria og Cartagena i Andalusien, 
hvor den tidligere verdens- og euro-
pamester for amatører, Peter McE-
voy, har kreeret en meget speciel 
golfbane i ørkenområdet Tabenas, 
der i 1960’erne agerede scene for 
filmoptagelserne til western-klas-
sikere som »Den gode, den onde og 
den grusomme« og »En nævefuld af 
dollars« - begge med Clint Eastwood 
i hovedrollen som dusørjægeren Joe 
og med den italienske westernspe-
cialist Sergio Leone som instruktør.

18 spændende huller er anlagt i 
ørkenen mellem tusindevis af kak-
tusser, andre ørkenplanter, udtør-
rede flodlejer og klippestykker i alle 
størrelser og formationer, og holder 
man ikke bolden på fairway, skal 
man spille videre fra tørre og hårde 
ørkenarealer - hvad der dog ikke 
volder større problemer, medmindre 
bolden er landet mellem kaktusser-
ne eller klippestykkerne. 

Afsaltet havvand
Netop Almanzora-området hævdes 
at have det solrigeste, varmeste og 
tørreste klima i hele Europa med 
en daglig gennemsnitstemperatur i 
vintermånederne på over 20 grader, 

flere end 3000 solskinstimer og min-
dre end otte tommer regn om året.

I dette ørkenklima og -område har 
det derfor været nødvendigt at bygge 
et større lokalt filtreringsanlæg, der 
afsalter havvand for at kunne skaffe 
tilstrækkelig vand til at holde græs-
set grønt og saftigt. Millioner af liter 
må simpelthen postes ud over banen 
fra solopgang til solnedgang. Det er 
sågar lykkedes at fylde vand i nogle 
af flodlejerne og i et par større kun-
stige søer.

Engelske Peter McEvoy, der for-
mentlig kunne have drevet det vidt 
som professionel, men som forblev 
amatør, fordi han hellere ville de-

signe golfbaner, har gennem årene, 
fuldt fortjent, oparbejdet et ry som 
en fremragende banearkitekt i 
samarbejde med sin partner, Craig 
Cooke, som i sin tid var involveret 
i anlæggelsen af verdensberømte 
baner som Valderrama i Spanien og 
Loch Lomond i Skotland. 

Blandet resort
Udover Spanien har McEvoy pri-
mært designet baner i Portugal, 
England og Irland, men han har 
aldrig lagt skjul på, at han har hen-
tet inspirationen til Indiana Course 
i Desert Springs fra ørkenbaner i 
Arizona og Californien.

SPANIEN

I det spanske ørkenområde Tabernas findes en usædvanlig golfbane, 
hvor to western-klassikere med Clint Eastwood i sin tid blev optaget

” Millioner af liter 
vand må simpelthen 
postes ud over banen 

fra solopgang til 
solnedgang ”

EUROPAS 
ENESTE 
ØRKENBANE

Ørkenpræget er iøjnefaldende, 
allerede når man står på 1. tee 
på Desert Springs-banen.

3. hul hedder »Crazy Horse,« fordi der er opstillet 
to statuer af vilde heste ved greenen. 

Provincia de Cadiz

Oplev dette 5-stjernede, flotte golfresort med 
matchleder Torben Vind. Fairplay Golf & Spa Re-
sort ligger i et af de mest eftertragtede områder 
i Europa, i hjertet af Provincia de Cadiz.

Pakken indeholder: Flyrejsen til Sevilla fra Bil-
lund •  Transport af golfbag • 7 nætter i Superior 
dobbeltværelse • HALVPENSON med drikkevarer 
• 5 runder golf på Fairplay Golf Resort med trol-
ley • 1 x entre til Fairplay Spa • Transfer mellem 
lufthavn og resort • Matcher med præmier.

Pris per person DKK 8.995

Fairplay Autumn 
Exclusive

BESTIL NU ELLER SE FLERE AKTUELLE TILBUD PÅ 

WWW.GREEN2GREEN.DK
STUDSGADE 5   •   DK-8000 AARHUS C   •   TEL: 86 11 49 55   •   INFO@GREEN2GREEN.DK

Provincia de Cadiz
To Seve Ballesteros baner!
Oplev golfbanerne Novo Sancti Petri A+B...

Costa de la Luz

På denne matchtur bor vi på det populære  
IBEROSTAR Royal Andalus hotel, som er beliggen-
de et stenkast fra den berømte La Barossa strand. 
På den anden side af hotellet ligger de to Seve 
Ballesteros baner – Real Novo Sancti Petri Golf.

Pakken indeholder: Flyrejsen til Sevilla fra Bil-
lund • Transport af golfbag • 7 nætter i dobbelt-
værelse • SEMI ALL INCLUSIVE • 5 runder golf 
- med trolley - på Novo Sancti Petri A+B • Alle 
transfers • Matcher med præmier.

Pris per person DKK 9.495

IBEROSTAR Autumn 
Golf Week

På denne hyggelige tur bor vi på det femstjer-
nede El Rompido Hotel. På de 5 spilledage 
arrangerer vore dygtige matchledere forskellige 
matchtyper, som individuelle, par og måske en 
lille holdmatch.

Pakken indeholder: Flyrejsen til Sevilla fra 
Billund • Transport af golfbag • 7 nætter i 
dobbeltværelse • Semi All Inclusive • 5 runder 
golf med trolley på El Rompido North & South 
• Alle transfers • Matcher med præmier.

Pris per person DKK 8.295

El Rompido 
Spring Challenge

Matchture
i SpanienHyggelig uge i varmen!

10. - 17. april 2018

16. - 23. oktober 2018

9. - 16. oktober 2018
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Stensætninger og klippestykker dominerer Desert 
Springs - f.eks. som her ved 8. og 10. green.

- Dette er det mest usædvanlige 
projekt, jeg har arbejdet med, men 
også det mest spændende, erklærede 
Peter McEvoy ved indvielsen af ba-
nen i 2001. 

Det var egentlig meningen, at 
han samme sted skulle have desig-
net endnu to baner, Arizona Course 
og Colorado Course, men de blev af 
forskellige årsager, økonomiske som 
praktiske, aldrig anlagt. I stedet for et 
decideret golfresort blev projektet ud-
viklet til en blandet resort, der udover 
golfbanen også omfattede cricket-, 
rugby-, fodbold-, triathlon-, tennis- 
og cykel- og familiefaciliteter. Derfor 
hedder det i dag Desert Springs Fa-
mily Leisure & Golf Resort.

Selvom Almanzora-området har 
oplevet en kraftigt opblomstring med 
tilblivelsen af Desert Springs, halter 
denne østlige del af Andalusien sta-
dig lidt bagefter den resterende del 
af den spanske Middelhavskyst med 
hensyn til turistudvikling, forment-
lig fordi området i sin tid var imod 
Franco-regimet og derfor ikke fik 
statsstøtte til turistudviklingen. De-
sert Springs har heldigvis øget både 
områdets popularitet og økonomi.

Professionel ros
Helt nøjagtigt ligger Desert Springs 
10 minutters kørsel fra den lille fi-
skerby Villaricos og 15 minutter fra 
den kendte strand Mojacar. Lige si-
den indvielsen har det hovedsageligt 
været briter, der har fundet vej til de 
farverige bebyggelser omkring golf-
banen i den spanske Tabenas-ørken. 

Dét skyldes, at projektet er skabt 
af et spansk søsterselskab, Almanzo-
ra Bay Group, til en engelsk inve-
storgruppe, Robert Hitching Group, 

og derfor hovedsageligt er mar-
kedsført i Storbritannien. Desuden 
har det også påvirket interessen 
blandt britiske golf- og cricketspil-
lere, at både den engelske golfunion 
og og cricketunion har valgt Desert 
Springs som vinterhovedkvarter for 
deres forskellige landsholdstrupper.

Mange kendte britiske professionel-
le spillere har gennem årene besøgt 
og berømmet Desert Spring-banen. 
Det gælder walisiske Ian Woosnam, 
der er adlet til Sir af dronningen for 
sine golfbedrifter, som bl.a. omfat-
ter en sejr i Masters Tournament og 
Ryder Cup-sejre som både spiller og 
kaptajn. Woosnam betegner Desert 
Springs-banen som en test af alle køl-
ler og jern, men ikke mindst af indivi-
duelt golf course management, fordi 
der skal tænkes grundigt over hvert 
enkelt slag, inden man slår det. 

Andre tidligere britiske Ryder-
spillere som Steve Richardson, Paul 
Way og Peter Baker har også udtrykt 
begejstring over banen, hvor vejret i 
øvrigt arter sig så godt i vinterhalv-
året, at man er nødt slå træningsbol-
de fra overdækkede udslagssteder - i 
skygge for ørkensolen.

Afskrækkende navne
Med hensyn til Indiana Course kan 

garanteres, at banen udgør en alvor-
lig udfordring, uanset om man spil-
ler fra backtee eller klubtee. Ganske 
vist synes banens fairways brede og 
indbydende ved første øjekast, men 
alle, der har spillet ørkenbaner, véd, 
at det psykiske i højeste grad spil-
ler med, når man partout skal holde 
bolden på de grønne plæner mellem 
det gule sandørkener.

Man føler sig også advaret - el-
ler måske snarere afskrækket - på 
forhånd, når man ser scorekortet til 
Indiana Course. Alle hullerne har 
dramatiske navne, men her skal kun 
nævnes to af dem: »Head Dunk« og 
»O Mama!« 

Indiana Course var i efteråret 
2017 vært for Second Qualifying 
Stage til tourskolen på European 
Tour. Her deltog fire danskere, Peter 
Bæk, Christian Glöet, Mark Flindt 
Hastrup og Keen Bernberg, men 
ingen af dem var i nærheden af at 
komme videre til tourskolefinalen, 
fordi de havde besvær med at holde 
bolden i spil fra tee til green.

Wild west-præg
Diverse cowboy-effekter - som f.eks. 
statuer af vilde heste - sætter ekstra 
kulør på wild west-golfen i Desert 
Springs, og dét harmonerer faktisk 
meget godt med, at banen ligger side 
om side med westernparken Texas 
Hollywood/Fort Bravo, som har eksi-
steret i 40 år. Den blev opført af en 
spansk stuntman, Rafael Molina, til 
brug for optagelser af westerns, men 
parken indgik dog ikke i »Den gode, 
den onde og den grusomme« eller »En 
nævefuld af dollars« - simpelthen for-
di disse rekordsælgende westerns blev 
optaget 10 år før, at parken blev byg-

get. I starten af 1980’erne blev par-
ken i øvrigt åbnet for offentligheden 
mod betaling, fordi den ikke mere blev 
brugt til wild west-filmoptagelser.

Desert Springs Family 
Leisure & Golf Resort
Indiana Course,
Cuevas del Almazora
Almeria

18 huller, par 71
Hvid tee: 6159 meter
Gul tee: 5526 meter
Rød tee: 4971 meter
Greenfee: 90-120 Euro.

FAKTABOX

” Mange profes-
sionelle spillere har 

gennem årene besøgt 
og berømmet Desert 

Spring-banen ”

Ian Woosnam hører til de stjerne-
spillere, der er begejstret for Euro-
pas eneste ørkenbane.

Nykredit  
BoligBank 
giver dig 
også råd på 
spansk 

Finansier din bolig i Spanien med 
dansk realkredit. Nykredit har 
danske medarbejdere, der bor i 
området og kender lokalmarkedet 
samt de lokale juridiske forhold.

Mød os på et af vores kontorer i 
København, Marbella eller Palma 
De Mallorca – eller læs mere på 
nykredit.dk/international 

Nykredit International 
Kalvebod Brygge 1-3 
1780 København V.



SPAR
1.500,-

Fly, transfer, 7 næ� er i dobbelt-
værelse, morgenmad og middag, 
5 heldagsgreenfees og golfvært.

Meloneras Golf har gennem � ere år været en 
af vores mest populære destinationer. Det med 
god grund. Du kan vælge mellem To luksus 
hoteller og en af øens bedste golfbaner.

SPANIEN 
Meloneras Golf, Gran Canaria Fra. 10.995,-

TYRKIET
Kaya, Belek

Fly, 4 nætter i dobbeltværelse, 
all-inclusive, fri golf, transfer, 
flyskat og transport af golfbag.
Kr. Himmelfartsferie

Fra. 5.995,-5.995,-

POLEN
Sierra Golf Club, Gdansk

Fly, 4 nætter i lejlighed, halvpension, 
fri golf, transfer, flyskat og transport 
af golfbag. 
Direkte fly fra Billund.

Fra. 4.995,-4.995,-

SPANIEN
Sentido Aequora, Lanzarote

Fly, 7 nætter i dobbeltværelse, 
all-inclusive, 4 heldagsgreenfees, 
golfvært, transfer, flyskat og transport 
af golfbag.

Fra. 8.795,-8.795,-
GRÆKENLAND
Ly  os Beach, Kreta

Fly, 7 nætter i dobbeltværelse, 
halvpension, 5 heldagsgreenfee, 
transfer, flyskat og 
transport af golfbag.

Fra. 9.195,-9.195,-

SPANIEN
Nuevo Portil, Costa de la Luz

Fly, 7 nætter i dobbeltværelse, 
semi all-inclusive, 6 heldags-
greenfees, transfer, flyskat 
og transport af golfbag.

Fra. 7.795,-7.795,-
SPANIEN
Jandía, Fuerteventura

Fly,7 nætter i dobbeltværelse, 
all-inclusive, 5 heldagsgreenfee, 
golfvært, transfer, flyskat og transport 
af golfbag.

 11.407,-11.407,-11.407,-11.407

Messetilbud - Ferie for Alle 2018 (til 4. marts - begrænset antal pladser) All-inclusive i Spanien Temarejser
Rovos Rail, Rundrejse

Ryder Cup 2018
Ryder Cup 2018

FRANKRIG
Ryder Cup 2018, Paris

Oplev Ryder Cup i Frankrig med Golf Plaisir. Se golfplaisir.dk for vores pakker. 

SYDAFRIKA 
Rovos Rail, Rundrejse

12 dages rundrejse i Sydafrika med eksklusiv togtur, golf og storbyferie.

Fra. 27.495,-

Fra. 36.340,-

More-inclusive-golf!
Der er nok at tænke på, når du spiller golf. Når du rejser med Golf Plaisir, 
Skandinaviens førende arrangør af golfrejser vil du opleve vores koncept 
More-inclusive-golf. Med More-inclusive-golf har vi samlet de ting, der gør 
din gol� erie så komplet og smidig som muligt. Rigtige � yløsninger, transfers, 
forudbestilte star� ider, heldagsgreenfee, golfvært på destinationen og som 
o� est halvpension. Alt sammen for, at du kan slappe af nyde ferien og 
fokusere på golfen.

Golf med havudsigt

24 grader og solskinGolf med havudsigt

24 grader og solskinGolf med havudsigt

Roligt sving24 grader og solskin

Roligt sving24 grader og solskin

Birdie chanceRoligt sving
Birdie chanceRoligt sving

Besøg os 
på messen. 

Ferie for Alle!

Stand 
L9376

Brug KRETA og få 1.500,-i messerabat

Se vores brede udvalg 
af golfrejser og bestil 
på golfplaisir.dk eller 
ring på 35 20 19 19

Vi har rejser fra 
Billund / Aalborg & 
København.
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AF JENS CHRISTENSEN

Den utroligt populære spanske 
sommerferieby Benidorm på Mid-
delhavskysten lidt nord for Alicante 
er kendt for sit behagelige mikro-
klima, sine utallige skyskrabere og 
sine fantastiske strande, der på års-
basis tiltrækker over fem millioner 
solhungrende turister. 

I vinterhalvåret tiltrækker Benidorm- 
området stadig flere golfspillere, 
hvilket primært skyldes to golfbaner 
på det 5-stjernede Melia Villaitana 
Hotel, Spa & Convention Resort i 
den vestlige udkant af Benidorm kun 
20 minutters motorvejskørsel - ad A7 
- fra Alicante lufthavn. 

Flere danske golfrejsebureaer en-
trerer med Melia Villaitana, der er 
bygget som en mindre middelhavs-
landsby med 25 individuelle bygnin-
ger med tilsammen 455 værelser og 
suiter. 

Levante og Poniente hedder de to 
vidt forskellige golfbaner, som er 
skabt af Gary Nicklaus, søn af den 
amerikanske spiller- og banearki-
tektlegende Jack Nicklaus. 

Der er tale om en storebroder- og 
en lillebroderbane, idet Levantes 18 
huller har fuld længde og par 72, 
mens Ponientes 18 huller kun har 
halv længde og par 62. Men både 
storebroder- og lillebroderbanen 
kræver både taktiske og tekniske 
kundskaber af spilleren - på sæd-
vanlig Nicklaus-vis. Det gælder 
først og fremmest omkring store, 
dybe bunkers med stratetiske place-
ringer både på fairways og omkring 
greens. 

Den bedste læremester 
Gary Nicklaus arbejder, ligesom som 
en anden af hans tre brødre, Jack II, 
i faderens firma, Nicklaus Design, og 
det skinner tydeligt igennem på Le-
vante-banen, at Gary Nicklaus har 
taget godt ved lære af sin berømte 
far med hensyn til banedesign. Men 
det kommer ikke som nogen overra-
skelse, når Gary Nicklaus jo har haft 
én af verdens bedste og mest erfarne 
golfbanearkitekter som læremester, 
idet Jack Nicklaus har tegnet golfba-
ner world wide siden 1969. 

Spiller man Levante fra de bager-
ste - sorte - tees, får man virkelig sin 
sag for rent længdemæssigt, idet to-
tallængden så når op på 6576 meter. 
Medmindre man har et lavt én-cifret 
handicap, skal/bør man holde sig 
væk fra de sorte tees, som kræver, 

at man skal kunne slå drives på i 
hvert fald 250 meter. Ellers tager 
banen hurtigt modet fra én. 

Det er ikke mindst fem huller med 
vandhazarder, man skal behandle 
med stor respekt på Levante. Den 
største udfordring i den retning mø-
der man først - på 7. hul, par 3, der 
fra henholdsvis sort, hvid og gul tee 
måler 218, 192 og 178 meter. Der er 

vand fra tee til en diagonalgående 
green og kun et lille stykke fairway 
i højre side foran greenen. Forstå-
eligvis har hullet handicapnøgle 8. 
Søen må vist have opslugt tusind-
vis af bolde, siden banen blev åbnet 
i 2007. Det er intet mindre end et 
frygtindgydende teeslag, man står 
overfor på 7. teested. 

To svære slag på ét hul 
Banens sværeste hul er ifølge han-
dicapnøglen og virkeligheden hul 
10, et langt par 4 med en bunker i 
hver side, hvor fairway knækker 
mod venstre. Efter det svære drive 
venter et mindst lige så svært an-
detslag, fordi greenen ligger gemt 
bag en større sø, der grænser op til 
venstre halvdel af greenen. 

På 13. hul, par, 4 kommer samme 

SPANIEN

” Det er ikke mindst 
fem huller med vand-
hazarder, man skal 
behandle med stor 

respekt på Levante ”

Bjergkæden Sierra de Finestrat danner en flot baggrundkulisse 
for golfbanerne og det landsbyagtige resort, Melia Villaitane.

Jack Nicklaus-sønnen 
Gary Nicklaus har 
designet to vidt for-
skellige baner ved 
det spanske feriested 
Benidorm

STOREBRODEREN
OG LILLEBRODEREN

Mange og store greenbunkers i Nicklaus-stil kendetegner 
Levante-banen - som her omkring greenen på 12. hul, par 3.

Kaas A4 marzo 2018.indd   1 21/2/18   12:54
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Udsigten over Middelhavet fejler ikke noget 
på hverken Levante- eller Poniente-banen.

sø i spil som på 7. hul. Her skal man 
helst slå drivet langs med søkanten, 
der i højre side strækker sig fra tee 
til green. Selvom det er et kort par 
4-hul, frygter de fleste sikkert dette 
drive, der uværgerligt havner i søen, 
hvis bolden slicer. 

På to huller - 9 og 18 - distraheres 
man på teestedet af hver sin foranlig-
gende sø, men disse kommer faktisk 
kun i spil, hvis man helkikser drivet. 

En temmeligt specielt hul - uden 
vandhazard - må 17. hul, par 4, siges 
at være. Det skyldes, at en aflang 
bunker i drivelængde deler fairway 
i to halvdele. Her skal man virke-
lig være heldig - og glad, hvis drivet 
ikke havner i bunkeren. 

Hav- og bjergudsigt 
Mens Levante-banen er rimelig flad, 
er Poniente-banen kuperet, fordi den 
ligger på en bakket bjergskråning 
med diverse dybe raviner. Fra de hø-
jeste punkter er der udsigt til både 
Middelhavet og bjergkæden Sierra de 
Finestrat - ligesom på Levante-banen 

Hver af de to 9 hullers-sløjfer på 
Poniente består af fire par 4-huller 
og fem par 3-huller. Banen har fire 
sæt teesteder, og det længste hul 
måler 323 meter fra hvid tee og det 

korteste 47 meter fra rød tee. 
Kommer man til Villaitana Golf 

uden at være i bedste form, skal 
man absolut starte med at spille 
Poniente-banen, der først og frem-
mest skærper éns korte spil, og hvor 
man slår jernslag fra stort set alle 
teesteder. 

Inden man kaster sig i lag med Le-
vante-banen, skal man først og frem-
mest teste sin driver grundigt på dri-
ving rangen, for den er det tvingende 
nødvendigt at svinge godt for at kom-
me rundt i en tilfredsstillende score. 
Svære drives står nærmest i kø, og de 
skal være både lange og lige. 

Mislykket karriere 
Gary Nicklaus, 49 år, er den næst-
yngste blandt Jack Nicklaus’ fem 
børn. Han var en fremragende ju-

niorspiller, der vandt mange turne-
ringen på den landsdækkende ame-
rikanske juniortour. Som 15-årig 
slog han for første gang sin far i en 
fælles runde, og som 16-årig blev 
han udråbt til »den næste Nicklaus.« 

Den påstand kom dog aldrig til 
at holde stik, selvom han, ligesom 
sin far, blev headhuntet til at spille 
universitetsgolf for Ohio State Uni-
versitet. Han vandt én af de store 
universitetsturneringer, Porter Cup, 
inden han i 1991 blev professionel. 
Som sådan forsøgte han syv gange 
uden held at kvalificere sig til PGA 
Tour, inden det endelige lykkedes 
i ottende forsøg. Samme år (1999) 
vandt han sammen med sin far Fa-
ther/Son Challenge, en 36 hullers-
turnering i Texas scramble-format 
for professionelle. 

Efter tre år på PGA Tour mistede 
han tourkortet, opgav sin profes-
sionelle karriere, blev amatør igen 
og har siden arbejdet i Nicklaus 
Design, der efterhånden har slået 
stregerne til 415 golfbaner world 
wide. Jack Nicklaus har personligt 
designet 300 af dem, Gary Nicklaus 
to - Levante og Poniente.

Levante Course
18 huller, par 72
Sort tee: 6576 meter
Hvid tee: 6222 meter
Gul tee: 5777 meter
Bla tee: 5201 meter
Rød tee: 4687 meter
Greenfee: 90-105 Euro.

Poniente Course
18 huller, par 62
Hvid tee: 3674 meter
Gul tee: 388 meter
Blå tee: 2860 meter
Rød tee: 2559 meter
Greenfee: 71-83 Euro.

FAKTABOX

” Søen må vist have 
opslugt tusindvis af 
bolde, siden banen 
blev åbnet i 2007 ”

Den korte Poniente-bane er kuperet med 
mange højdeforskelle mellem tees og greens. 

MÁLAGA - COSTA DEL SOL - SPANIEN
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AF FRITS CHRISTENSEN

Britiske jernbanearbejdere kan til-
skrives en lang række historiske 
begivenheder på det europæiske 
kontinent i forbindelse med den 
infrastrukturelle udvikling, der be-
gyndte for langt over 100 år siden 
med bygning af jernbanestræknin-
ger i stor stil.

De britiske jernbanearbejdere har 
også sat deres spor i Spanien, hvor 
de i begyndelsen af det 20. århund-
rede var i færd med at udbygge det 
første jernbanenet omkring Barce-
lona, i dag kaldet Metro del Valles. 

Men de sportsglade britiske arbej-
dere kunne andet end spille fodbold, 
så de blev i 1914 de første i hele Ca-
talonien til at oprette en golfklub, 
der fik navnet Sant Cugat del Val-
les golfbane, der eksisterer den dag i 
dag. Det blev samtidig en af de første 
baner i hele Spanien.

Kystens stolthed
Sådan gik det til, at sporten fik fod-
fæste i Catalonien, der i 2014 fejrede 
100 år med golf – og 40 golfbaner i 
hele den catalanske provins.

I den modsatte ende af tidsforlø-
bet – bygget i henholdsvis 1999 og 

2005 - ligger Costa Bravas og hele 
Cataloniens stolthed, PGA of Cata-
lunya, et klasseresort med de to ba-
ner Stadium Course og Tour Course 
og tilhørende 4-stjernet hotel Melia 
Golf Vichy Catalan.

Seneste tilføjelse til resortet er det 
fremragende femstjernede Hotel Ca-
miral med 149 suiter og værelser på 
højeste niveau. 

PGA of Catalunya er 
historien om et 300 hek-
tar stort landområde be-
liggende en times kørsel 
fra Barcelonas lufthavn, 
men kun fem minut-
ters kørsel fra 
Girona-Costa 
Bravas luft-
havn.

Området til-
hørte Royal Automo-
bile Club of Catalun-
ya og var erhvervet 
med henblik på 
bygningen af 
en helt ny For-
mel 1-bane. Det 
lykkedes aldrig 
at gennemføre 
planerne, hvorefter 
golfarkitekterne Angel 

Gallardo og Neil Coles blev bedt om 
at kigge på området med henblik på 
at etablere et golfresort.

-Allerede i 1992 var jeg blevet bedt 
om at finde et sted, hvor vi kunne 
bygge en golfbane med henblik på 
værtskabet af Ryder Cup i 1997. 
(Det gik til Valderrama i Sydspa-
nien, red.) Fra det øjeblik jeg så om-
rådet ved Girona med det bakkede 

landskab og skovområdet, var jeg 
klar over, at der her kunne etableres 
ikke kun en, men to gode golfbaner, 
siger Angel Gallardo.

Ecco Winter Series
PGA of Catalunya er ikke noget helt 
almindeligt golfresort. Eksempelvis 
råder man over et 2.000 kvadratme-
ter stort træningsområde med en 
stor puttinggreen og nogle bunkers 
med fem forskellige sandtyper sva-
rende til sandet i bunkers på Augu-
sta National, Old Course St. An-
drews, Pebble Beach i Californien, 
såkaldt Hawaii volcanic og Stadium 
Course i PGA of Catalunya.

I november 2012 åbnede verdens 
første Sergio Garcia Junior Aca-
demy, og Stadium Course er også 
hjemsted for den årlige match mel-

Nord for Barcelona på Costa Brava ligger en håndfuld klassebaner med noget for enhver smag 
– med PGA Catalunya som det helt store flagskib, hvor den danske Ecco Tour indleder sæsonen 
med de to Winter Series.

COSTA BRAVAS STOLTHED

SPANIEN

Som det næsten fremgår af billedet, skal signaturhullet 
13 på Stadium Course, PGA of Catalunya, spilles med 
god course management.

Den femdobbelte 
vinder på European 
Tour, Michael Hoey, 
deltager i år på Sta-
dium Course i Ecco 
Tour Winter Series.

” På træningsbanen 
er der forskellige 

sandtyper i bunkers 
svarende til Augusta, 

St. Andrews og 
Pebble Beach ”

Specialister i nybyggeri på 
Costa Blanca og Costa Cálida- SPANIEN

Besøg vores hjemmeside, og download vores 

Gratis Spanien Guide
www.medlandspanien.dk/herning

+45 82 56 81 73

VILLAER - LA FINCA GOLF

Priser fra 310.000 €

RÆKKEHUSE- VILLAMARTIN GOLF

Priser fra 190.000 €

LEJLIGHEDER - LAS COLINAS GOLF

Priser fra 246.000€
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Peralada-banen har gode og brede fairways, 
men de enkeltstående træer som her på 5. 
hul kan sagtens drille undervejs.

lem tidligere fodboldstjerner fra FC 
Barcelona og Real Madrid.

Stadium Course har lagt græs til 
en række store internationale tur-
neringer inklusiv to gange Spanish 
Open, Sarazen World Open og Euro-
pean Tour Qualifying School Final 
Stage de seneste fire år i træk.

PGA Catalunya benyttes også af 
Winter Series på den danske Ecco 
Tour, hvor der i løbet af 10 dage af-
vikles de to første turneringer: Me-
diter Real Estate Masters og PGA 
Catalunya Championship begge med 
en præmiesum på 375.000 kr.

Spaniens bedste 
Banen er også hædret som Spaniens 
bedste i 2012-2013 af Top100golf-
courses.co.uk og har mange gange 
været repræsenteret i henholdsvis 
top 50 og top 100 i verden kåret af 
forskellige golfmagasiner. På fair-
ways har man eksempelvis valgt at 
bruge samme slags Bermuda-græs, 
som beklæder Augusta National.

Stadium Course har teestederne 
hvid, gul, blå og rød. Som mellem-
handicapper valgte denne banete-
ster at spille fra gult teested, hvil-
ket giver en længde på 6.104 meter 
– lige i overkanten af det fornuftige, 
fordi der er huller, hvor det bliver 
et problem at ramme fairway fra te-
estedet. Fra blåt teested passer de 
5.718 meter bedre til en dansk mel-
lemhandicapper.

Stadium Course er primært en 
skovbane med smukke fyrretræer på 
begge sider af fairways og små skov-
søer, der enten griber ind i fairways 
på strategiske steder eller indrammer 
greens, så det hele tiden drejer sig om 
at holde tungen lige i munden.

Par 4-hullet 13 på 350 meter fra 
gul tee er banens berømte og meget 
fotogene signaturhul, hvor der er 285 
meter ned til søgrænsen, hvorefter 
man står med et approach-slag til en 
smal green, der er omgivet af vand på 
tre sider. Med et for kort udslag kan 
det lade sig gøre at snige sig venstre 
om søen og spille ind til green i tredje 
slaget, men dog med stor risiko.

Det er næsten overflødigt at næv-
ne, at både fairways og greens er i 
supergod stand, lige som hastighe-
den på greens også er en del højere 
end på almindelige resortbaner.

Efter den store oplevelse det er 
at spille Stadium Course, forventer 
man et antiklimaks ved at skulle 
spille den nyere Tour Course, der 
også har fire teesteder, men kun 
måler 5.548 meter fra gul tee.

Men det viser sig at være en næ-
sten lige så stor oplevelse, fordi ba-
nens krav til mellemhandicapperen 
absolut er mere rimelige, omend 
flere vandhazarder undervejs er 
med til at øge sværhedsgraden på en 
bane, der er mere åben for vinden 
end Stadium Course, men absolut i 
lige så god stand rent teknisk.

Club de Golf Peralada
I hjertet af Emporda-regionen finder 
man et af Costa Bravas mest spæn-
dende golfresorts Club de Golf Pe-
ralada, der har fået navn efter lands-
byen og det gamle vinslot Peralada 
med Hotel Peralada Wine Spa & 
Golf som et godt udgangspunkt for 
at udforske det spændende sted.

Peralada er interessant for andre 
end golfspillere med det gamle slot, et 
interessant museum og et spillecasi-
no som andre turistattraktioner, der 
er værd at besøge. På slottet tilhø-
rende Javier Suque produceres nogle 
af Spaniens bedste vine med især ca-
vaen som det store slagnummer. 

Javier Suque er barnebarn af vin-
produktionens grundlægger på stedet, 
Miguel Mateu, der købte det gamle 
Peralada-slot i 1923 og genoptog en 
omfattende vinproduktion, hvis oprin-
delse kan føres helt tilbage til det 14. 
århundrede, da Carmelitter-munke-
ne, der levede i et anneks til slottet, 
producerede vin af høj klasse.

Som naturoplevelse er golfbanen for 
foden af Pyrenæerne bestemt også et 
besøg værd. I modsætning til mange 
andre resortbaner har man ikke be-
gået den fejl at placere resorthusene 
for tæt på banen, men diskrete i bag-
grunden, så man hele tiden fornem-
mer, at golfbanen er det vigtigste.

Peralada-banen har ikke samme 
sværhedsgrad som Stadium Course i 
PGA of Catalunya, men kan sagtens 
sættes op til Europas bedste spillere, 
hvad den ofte også har været som 

værtsbane for mange store turne-
ringer.

Generelt er banen betænkt med 
brede fairways  og store ondulerede 
greens, mens sandet i bunkers er 
specielt derved, at det reelt ikke er 
sand, men nærmere små korn, der 
må betegnes som værende grus. Det 
kræver bestemt tilvænning at slå ud 
fra den slags underlag.

Emporda Golf
Den kendte amerikanske bane-
arkitekt Robert von Hagge, hvis 
kompagnon Rick Baril er manden 
bag både Lyngbygaard og Stensbal-
legaard, har lagt navn til begge 18 
hullersbaner (Links og Forest) på et 
golfresort med tilhørende Emporda 
Golf Hotel & Spa.

Hotellet med 87 værelser er belig-
gende mellem første tee på de to ba-
ner og meget velassorteret med stort 
wellness-område med adgang til spa 
og fitness. Hotellet er i øvrigt prisbe-
lønnet for flot arkitektur. 

Begge baner er fra 1990, og Ro-
bert von Hagge lagde vægt på, at 
Links-banen skulle være en deci-
deret skotsk look-a-like linksbane 
med både klitter og søer, mens 
Forest-banen til gengæld har et ty-
pisk Middelhavs-look med masser af 
fyrretræer mellem søerne.

Links-banen er med sine 6.304 
meter fra backtee den næstlæng-
ste bane på Costa Brava efter Sta-
dium Course på PGA Catalunya, og 
Emporda-resortet beliggende midt i 
Costa Brava-regionen var det største 
trækplaster, indtil PGA Catalunya 
kom til.

” På Peralada-slottet 
produceres noget af 

Spaniens bedste cava 
med traditioner helt 

tilbage til Carmelitter-
munkene ”

Peralada-slottet hvor Carmelitter-munkene lavede god cava helt tilbage i det 
14. århundrede.
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At spille golf på d’Aro Mas Nou-banen 300 
meter over havets overflade er som at spille på 
Costa Bravas tag, her på det smukke hul 14.

Torremirona Golf Club
Torremirona Golf & Spa Resort er 
det resort i Costa Brava, der er be-
liggende tættest på den berømte ma-
ler Salvador Dalis fødeby Figueres 
få kilometer fra den lille by Navata. 
Fra golfbanen er der en fantastisk 
udsigt til Pyrenæerne ved den fran-
ske grænse og til Rosernes Bugt i 
Middelhavet. 

Hotel Torremirona har 48 værel-
ser på golfresortet og et Aparthotel 
Vila Birdie med andre 32 lejligheder 
med udsigt over golfbanen og swim-
mingpoolen.

Det er en af Costa Bravas ældste 
baner, der i 1992 blev tegnet af spa-
nieren Jordi Soler Peix. Foruden 18 
hullersbanen råder stedet over en par 
3-bane. Mens de første ni huller er 
teknisk meget krævende med smalle 
fairways, er de sidste ni huller meget 
anderledes med brede fairways.

Club Golf d’Aro-Mas Nou
Det er ikke tilfældigt, at denne 
spændende bane i 1992, to år efter 
etableringen, blev kåret til Europas 
bedste bane af European Association 
of Architects. Det var i øvrigt sam-
me år, som d’Aro-Mas Nou var vært 
for Catalonien Open, en afdeling af 
European Tour.

Beliggende 300 meter over ha-
vets overflade med udsigt til Costa 
Brava-kysten fornemmes det som 
at spille golf på Costa Bravas tag – 
især på en dag med rigtig god vind 
i sejlene!

På vej op ad den smalle snoede 
vej til golfresortet med et eksklusivt 
lejlighedsbyggeri nægter man at tro, 
at naturen tillader plads til en golf-
bane, men senere erfarer man hvor 
smukt og elegant, arkitekten Ramon 
Espinosa har anlagt de 18 huller på 
naturens betingelser.

Banen er omgivet af tusinde af oli-
ventræer, fyrretræer og korkegetræ-
er og slanger sig på begge sider af 
landevejen fra kysten op til resortet. 

Specielt hul 13 (par 5) er et smukt 
signaturhul, hvor det går op ad 
samtlige 492 meter, indtil man står 
på green med en fantastisk udsigt 
over hele resortet. En værdig beløn-
ning for alle anstrengelserne.

Golf Girona 
Med Golf Girona, bygget i 1992 af 
den berømte arkitekt F. G. Hawtree, 
kommer man ikke nærmere byen Gi-
rona og lufthavnen Girona Airport 
med masser af chartertrafik til og 
fra de populære Costa Brava-bade-
byer Calella og Lloret de Mar.

Der er hverken hotel eller lejlig-
heder i forbindelse med banen, men 
med kun fire kilometer ind til cen-
trum og eksempelvis det 4-stjerne-
de Hotel Carlemany er det ideelt at 
kombinere spil på Golf Girona med 
en ferie, hvor man udforsker den hi-
storiske del af byen. 

Hawtree har lagt stor vægt på at pla-
cere de 18 huller nænsomt ind i det ca-
talanske landskab, og banen med dens 
længder fra 5.165 meter til 6.091 me-
ter betegnes som ideel for golfspillere 
på alle niveauer. I øvrigt er det den 
eneste bane i Spanien med det såkaldt 
Penncross-græs af højeste kvalitet.

Golf på Costa Brava:
PGA Catalunya Resort:
Stadium Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 5.310 til 6.588 
meter. Tour Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 4.719 til 
5.901 meter. Design: Angel Gallardo og Neil Coles (1999/2005). Værtskab: 
Sarazen Open 1999, Spanish Open 2000 og 2009, European Tour-kvalifika-
tion final stage 2008-2013. www.pgacatalunya.com 

Club de Golf Peralada:
Resortbane 18 huller, par 71, fire teesteder fra 4.724 til 6.071 meter. 
Design: Jordi Soler Peix (1993). Værtskab: Open den Catalunya 1995, kva-
lifikation til European Tour 1997-2000 og kvalifikation til European Senior 
School 1998. www.golfperalda.com 

Emporda Golf:
Links Course, 18 hullersbane, par 71, fire teesteder fra 5.060 til 6.304 
meter. Forest Course, 18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 4.959 til 
6.165 meter. Design: Robert von Hagge (1990). Værtskab: Kvalifikation til 
European Tour 1993-2006, kvalifikation til European Tour final stage 2002. 
www.empordagolf.com 

Torremirona Golf Club:
Resortbane 18 huller, par 72, fire teesteder fra 5.124 til 6.184 meter. 
Design: Jordi Soler Peix (1992). Værtskab: Challenge Tour 2004 og kvalifika-
tion til European Tour 1998. www.torremirona.com 

Club Golf d’Aro-Mas Nou:
Resortbane 18 huller, par 72, fire teesteder fra 5.031 til 6.218 meter. 
Design: Ramon Espinosa (1990). Værtskab: European Tour Catalonia Open 
1992. www.golfdaro.com 

Golf Club Girona:
18 hullersbane, par 72, fire teesteder fra 5.165 til 6.091 meter. Design: F. 
G. Hawtree (1992). Værtskab: Catalunya Open 2009. www.golfgirona.com 

Golf Platja de Pals:
18 hullersbane, par 73, fire teesteder fra 5.156 til 6.263 meter. Design: F. 
G. Hawtree (1966). Værtskab: European Tour-kvalifikation final stage 2004, 
European Final Catalunya Ladies Masters 2005. www.golfplatjadepals.com

Club de Golf Costa Brava:
Private members club, 27 hullersbane, par 70, fire teesteder fra 4.710 til 
5.629 meter. Design: Hamilton Stutt & Co. (1962). www.golfcostabrava.com

FAKTABOX

Mere parkagtigt 
bliver det næppe 
end her på Golf 
Club Gironas 1. hul.

87 123 100 / 965 329 086 ︱ info@mediter.com ︱ boligispanien.dk ︱ C/ Torre del Oro 8, Centro Comercial La Campana ︱ Punta Prima - 03189 Orihuela Costa

Las Colinas villaLas Colinas lejligheder Las Colinas villaer Las Colinas Beach Club

Kontakt Carsten Lange for en uforpligtende snak om mulighederne for egen bolig på det prisbelønnede resort Las Colinas 
Golf & Country Club, eller vores andre attraktive spanske boliger tæt på by, strand og/eller dejlige golfbaner. Mediter Real Estate 
har siden 1999 hjulpet vores kunder med en tryg bolighandel i Spanien. Se mere på boligispanien.dk og lascolinas.dk

3 vær. lejligheder fra 246.000€ + omk.
4 vær. villaer fra 499.000€ + omk.

“Vi vil ikke tøve et sekund med at anbefale Mediter Real 
Estate for en seriøs og hjælpsom bolighandel i Spanien. 
Mediter Real Estate har i forbindelse med handlen og 
vores fl ytning til Spanien været hjælpsomme langt ud over 
hvad man kan forvente af et ejendomsmæglerselskab.”

Leif Nyholm (Golftræner og TV kommentator)

Carsten Lange Gitte Jensen Anette StenshøjKristin Lange Javier Abellan

Prisbelønnet golfresort
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AF JENS CHRISTENSEN

Rocksangeren fra Fanø, Johnny 
Madsen, spiller og synger gerne tre 
af sine største klassikere - Stjerne-
nat, Færgemanden og Æ Kør’ O Æ 
Motorvej - når han om sommeren 
med sit band turnerer fra den ene 
musikfestivalscene til den anden i 
Danmark. Og han foretrækker fak-
tisk også tre gamle klassikere, når 
han hvert forår spiller golf i tre må-
neder på Costa del Sol. Det drejer sig 
de tre gamle baner Los Naranjos og 
Las Brisas ved Puerto Banus samt 
Guadalmina Syd ved San Pedro Al-
cántara.

Johnny Madsen har i årevis boet 
på Solkysten fra starten af januar til 
slutningen af marts, hvor han holder 
helt fri fra musikken, men til gen-
gæld producerer mange af sine ef-
terspurgte malerier og spiller rigtig 
mange golfrunder - i gennemsnit tæt 
på fire om ugen, så det bliver til et 
halvt hundrede i løbet af 12-13 uger.

- Jeg har svært ved at vælge mine 
tre favoritbaner på Solkysten, fordi 
der findes så mange gode baner, men 
dem, jeg spiller mest, er vel også 
dem, jeg bedst kan lide. Det gælder 
Los Naranjos, Las Brisas og Guadal-
mina South. Dem spiller jeg jævnt 
tit med danske venner, der bor på 
Solkysten hele vinteren, fortæller 
Johnny Madsen. - Jeg elsker sim-
pelthen gamle klassiske baner, som 
tiltaler mig betydeligt mere end nye 
baner med kunstige forhindringer.

Svenskejet bane
Los Naranjos fejrede sidste år sit 40 
års jubilæum, idet banen blev åbnet 
i 1977 med den navnkundige ame-
rikaner Robert Trent Jones Senior 
som arkitekt. Naranjos betyder ap-
pelsiner, og da flere af hullerne løber 

gennem en gammel appelsinplan-
tage, gav navnet næsten sig selv i 
folkemunde: appelsinbanen.

Banearkitekten mente selv, at 
banen hørte til Europas bedste i 
1980’erne, hvor den bl.a. husede en 
turnering på Ladies European Tour, 
Marbella Ladies Open. 

Fra 1980 til 1989 var en dansker, 
Herman Sauer, ejer af Los Naranjos 
sammen med spanieren Juan Ro-
mero. De solgte den for 187 millioner 
svenske kroner videre til en byggema-
tador fra Malmø, Percy Nilsson. Han 
ejede Los Naranjos indtil 2007, hvor 
fire af klubbens velhavende, svenske 
medlemmer dannede Los Naranjos 
Golf Club Aps. og overtog banen for 
omkring 500 millioner svenske kro-
ner. Dette selskab ejer stadig banen. 

Kongelig klub
Las Brisas blev - med prins Rainier 
og prinsesse Grace (Kelly) af Monaco 
som æresgæster - åbnet i 1970 i et 
andet navn, Nueva Andalucia, lige-
ledes med Robert Trent Jones Senior 
som arkitekt.

Initiativtageren var den lokale rig-
mand, José Banús, som i øvrigt også 
samme år var hovedmanden bag åb-
ningen af den mondæne bådehavn 
Puerto Banús. 

Designet af Las Brisas var så per-
fekt, at banen ikke har ét eneste 
dårligt hul. Dét syntes bl.a. de to 
største amerikanske stjerner, Jack 
Nicklaus og Johnny Miller, da de i 
1973 vandt World Cup of Golf på Las 
Brisas, hvor Miller i øvrigt satte ba-
nerekord med 65 slag.

Herman Sauer og Juan Romero eje-
de også Las Brisas i årene 1981-1989, 
en privat aktionærklub, som bl.a. ofte 
tiltrak den spanske kong Juan Car-
los’ far, grev Don Juan de Borbón, så 
ofte, at kongen i 1989 tillod klubben 
at bruge betegnelsen Real (kongelig) 
i klubnavnet. Liza Minelli og Bing 
Crosby var også på besøg.

Fascinerende hul
Guadalmina South blev åbnet helt 
tilbage i 1959 takket være rigman-
den Noberto Goizueta, som havde 

opdaget Guadalmina-kysten fra sin 
lystyacht helt tilbage i 1933, bosat 
sig dér med sin familie og drevet 
landbrug. 

Beboerne i den nærmeste by, San 
Pedro Alcántara, betragtede Noberto 
Goizueta som en decideret tosse, da 
han stoppede med at drive landbrug 
og byggede en golfbane i stedet med 
Javier Arana som arkitekt, en bane, 
som ikke mindst rummer et fascine-
rende par 3-hul langs med Middel-
havsstranden - 11. hul, hvis teested 
ligger op til de yderste hotellejlighe-
der i det 4-stjernede Hotel Guadal-
mina Golf Resort.

Sammen med Guadalmina North, 
som blev åbnet i 1973, var South 
Course i 1995 vært for European 

Tours tourskole, og i 2008 blev Gua-
dalmina Golf Club - i forbindelse 
med sit 50 års jubilæum - tildelt be-
tegnelsen Real (kongelig.)

Tre af de gamle klassiske baner på Solkysten 
rangerer højest hos den golfglade musiker fra Fanø

   ” Jeg elsker 
simpelthen gamle 

    klassiske baner ”

Los Naranjos Golf Club
www.losnaranjos.com
Greenfee: 105 Euro.

Real Club de Golf Las Brisas
www.realclublasbrisas.com
Greenfee: 220 Euro.

Real Club de Golf Guadalmina
www.guadalminagolf.com
Greenfee: 155 Euro.

FAKTABOX

SPANIEN

JOHNNY 
MADSENS
SPANSKE 
KLASSIKERE

Johnny Madsen 
(i midten) blandt 
danske venner 
på Los Naranjos: 
Kaj Sindahl, 
Esbjerg, Mogens 
Opstrup, Holste-
bro, Johan Hoff-
mann, Esbjerg, 
og Ove Jørgen-
sen, Hirtshals.

Guadalmina South

Las Brisas

Los Naranjos



Den ser måske lidt ugæs� ri ud fra start med 
sine golde klipper og det hårde udtryk, der 
følger med det at være en lille ø et godt stykke 
ude i Atlanterhavet, men du skal ikke kigge dig 
meget rundt, før du fi nder ud af, at Porto Santo 
gemmer på mere, end det øjet lige fanger i første 
ombæring. 

Det er som om, at Porto Santo indeholder mere 
end som så, men bare på en lidt mindre skala, 
og det giver en speciel følelse � l et ophold. Du 
kommer helt automa� sk ned i tempo, for det står 
dig hur� gt klart, at du nok skal nå det hele. 

Gra� s golf

Danske Primo Tours er nærmest banebrydende 
med deres indtog på Porto Santo, hvor de har 
lanceret konceptet Ø-All Inclusive, hvor en række 
ak� viteter følger med, når du vælger at bo på 
hotellet Vila Baleira. Det betyder adgang � l � ng 
på selve hotellet som spa center, cykler og tennis, 
men også guidede  vandreture rundt på øen, og så 
ikke mindst gra� s golf på øens gol� ane designet 
af legenden Seve Balesteros.

Strand i topklasse

Øens ni kilometer lange sandstrand er noget 
ganske unikt på disse kanter. Sandet skal e� er 
sigende have helbredende kræ� er, og selvom det 
måske ikke er videnskabeligt bevist, så er det ikke 
� l at komme udenom, hvor behagelig en eff ekt en 
morgendukkert har på både krop og sind. Mens 
solen s� lle og roligt får mere magt, kan du nyde de 
adstadigt rullende bølger i det ganske lune vand, 
og Hotel Vila Bailera er placeret nærmest midt på 
den brede strand.

Hvis du primært er ude e� er at lade ba� erierne 
op, så kan de ni kilometers oase være nok i sig 
selv, men det kan godt svare sig at bevæge sig lidt 
udenfor, uanset hvor lækkert strandlivet er.

Små opdagelser

Snup en lille rundtur i hovedbyen Vila Baleira, hvor 
havnepromenaden strækker sig ud i vandet. På 
slentreturen op mod torvet fi nder du museet for 
fi lmmageren Brum do Canto, som forevigede Porto 
Santo i en svunden � d, hvor livets barske realiteter 
var en del af hver eneste dag.

For os danskere er der dog en lidt mere markant 
person, som også har et museum her, og det 
er den store opdagelsesrejsende Christoff er 
Columbus, som gjorde holdt på øen og s� � ede 
familie, inden han drog videre for at fi nde søvejen 
� l Indien.

Du kan sagtens udforske Porto Santo på egen 
hånd på cykel for eksempel. Du er aldrig længere 
væk, end at du kan fi nde hjem igen, og når du 
har begivet dig igennem højdedragene med de 
gamle, anonyme huse – de grå og brune farver var 
glimrende camoufl age mod pirater, der hærgede 
øen – så falder du over et herligt bekendtskab som 
Museu Cardina. Det er opkaldt e� er manden af 
samme navn, der har skabt en historisk samling 
af de redskaber, som er blevet brugt indenfor 
blandt andet landbrug, fi skeri og erhverv. Det er 
en mands passion, der driver samlingen, og han 
arbejder stadig med nogle af redskaberne. Det 
gælder blandt andet, når han producerer aldeles 
glimrende vine, som sælges på det fi ne museum i 
den runde bygning. Slå hjemturen forbi ét af 

ANNONCE

Øen med det hele
Nogle gange kan små størrelser være store oplevelser, og 
 sådan er det med Porto Santo, der byder ind med meget 
mere, end du lige tror ved første øjekast.
Af Lars Dyhr

Gol� anen på Porto Santo er et smukt syn i 
sig selv, og den � ltrækker mange gæster, der 
nyder godt af Ø-All Inclusive.

øens unikke naturfænomener, de femkantede 
prismesøjler, som kun fi ndes 3 steder i verden.

Du skal ikke blive forbavset, hvis Porto Santo får 
ram på dig. Den overrasker posi� vt ved nærmere 
bekendtskab – også selvom du ikke får hole in one 
på gol� anen.

Columbus er sejlet videre for længst, men du 
kan se, hvordan han boede på Porto Santo.

Den lange, gode strand er noget, som 
 naboerne på Madeira kigger misundeligt på.

Porto Santo er ikke stor og prangende, men 
det er naturen mange steder.

SOMMERNYHED MED FRI GOLF

Porto Santo
Afrejse hver tirsdag 

fra Billund Lufthavn fra 8. maj 2018
DANSK 

golf-
guide 

Porto Santo Golfe byder på en fantastisk 18 hullers golfbane plus en 9 

hullers par 3 bane, begge designet af golfl egenden Seve Ballesteros. 

Hvid tee: 6383 meter – Par 72.

Testet af 3.000 golfspillere fra Primo Tours

Når du bor på Hotel Vila Baleira får du  GRATIS golf,  

GRATIS tennis,  GRATIS  adgang til spa,  GRATIS lån af cykler og 

 GRATIS  guidede vandreture. Det kalder vi Ø-All Inclusive!

GRATIS GOLF

BO PÅ DET 4-STJERNEDE HOTEL 

VILA BALEIRA����

� 8818 4618 Primo Tours
Rejsegarantifonden nr. 2187 

Rindumgaards Allé 3, Rindum, 
6950 Ringkøbing

� info@primotours.dk 
� www.primotours.dk

PRISEN PR. PERSON INKLUDERER:

 ○ Alm. dobbeltværelse 
med Mini All Inclusive

 ○ Transfer tur/retur til hotellet
 ○ Golfbag 15 kg.
 ○ 1 stk. bagage á 15 kg.
 ○ Flymad tur/retur
 ○ Lufthavnsskatter og øvrige 

afgifter

REJS F.EKS. 8. MAJ  ......................... FRA KR. 4.722,-

VINTERREJSER 

2018/19
NYHED - Vi kan allerede 
nu tilbyde Porto Santo 
til næste vinter.

GRATIS 
opgradering til All Inclusive30/11, 7/12 og 14/12

BOOK-TIDLIG RABAT PÅ VINTER 2018/19 OPSTART 26. OKTOBERKR. 1.000,- PR. PERSON
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AF FRITS CHRISTENSEN

Med Spanien som det officielle part-
nerland på Ferie for Alle-messen i 
Messecenter Herning 23.-25. februar 
vil messen være præget af de rød-
gule spanske nationalfarver – ikke 
kun på udlandsdelen i hal M, men i 
høj grad også i hal L, der huser den 
store golfmesse, der endnu engang 
sætter rekord med 100 udstillere på 
60 stande.

-Vi kan godt mærke, at Spanien 
er et af de største rejselande for 
danskere generelt og for danske 
golfspillere i særdeleshed. Med 
Spanien som partnerland på mes-
sen kan temaet i høj grad også ses i 
golfhallen, hvor Den Spanske Stats 
Turistbureau for første gang har sin 
egen stand på 50 kvadratmeter, si-
ger Johnny Tang Frandsen fra Mes-
secenter Herning.

Interessen fra spanske destinatio-
ner, hoteller og golfresorts har været 
så overvældende, at turistbureauet 
deler stand med en halv snes part-
nere. Dertil kommer selvstændige 
stande med Mallorca Golf Island og 
Costa Brava Tourist Board. 

Til nyhederne på golfmessen hø-
rer også to selvstændige italienske 
stande, den ene fra den populære 
region ved Garda-søen.

Traditionen tro er også Tyskland 
rigt repræsenteret på messen med 
en række selvstændige stande, men 
også som en del af GolfTyskland på 
den store NordicGolfers-stand, der 
også repræsenterer golfresorts i Sve-

rige og en række andre europæiske 
lande – inklusiv Spanien.

Danske rejsebureauer
Spanien vil også indirekte være re-
præsenteret på selvstændige stande 
for danske golfrejsebureauer som 
Green2Green, Bravo Tours, Clas-
sic Golf og Golf Plasier. Sidstnævn-
te bureau er med for første gang 
på golfmessen, og det er der flere 
grunde til ifølge Jakob Plougman 
Kristensen. 

-I 2017 skiftede vi navn fra Kro-
ne Golf til Golf Plasier, der også er 
det navn, vi markedsføres under 
i Sverige. Golfmessen er en god 
anledning til at gøre opmærksom 
på navneskiftet, men når Spanien 
nu er partnerland er vi også med 
for at sætte fokus på De Kanariske 
Øer, hvor vi er blandt de største 
aktører, siger Jakob Plougman 
Kristensen.

Golf Plasier benytter også lej-
ligheden til at slå på tromme for 
eksklusive rejser til Ryder Cup-
matchen på Le Golf National i Pa-
ris i september, men også på årets 
første major-turnering, US Masters 
på Augusta National i april.

-Vi tilbyder fire forskellige pak-
ker til Ryder Cup, fordi vi gerne vil 
give vore gæster lidt mere end blot 
tre-fire dages turneringsgolf. Vore 
gæster kan bl.a. få et unikt indblik 
i champagne-produktionen, og vi vil 
også gerne give gæsterne en fuld-
endt rejseoplevelse med slotsophold 
og golf på nogle af de bedste baner 

inklusiv Golf de Fontainbleu og Golf 
de Crecy, der er Arnold Palmers 
eneste bane i Frankrig.”

DGU-debut på messen
Dansk Golf Union har ikke tidligere 
været synlig på golfmessen, men det 
laves der om på i år, når unionen 
benytter lejligheden til at sætte fo-
kus på unionens omdømmeprojekt 
med det overordnede budskab: Golf 
Gavner.

DGU’s kommunikationschef, Jes-
per Jürgensen, vil fredag være at 
finde på PGA-standen, hvor han vil 
komme med en uddybende fortæl-
ling om Golf Gavner-projektet - med 
fokus på DGU’s 2017-projekt Golf og 
Diabetes.

DGU bakker også op omkring 
Herning Golf Klub, der på sin egen 
stand også sætter fokus på Golf Gav-
ner-projektet for at imødekomme de 
mange ikke-golfere, der også besøger 
hallen i løbet af messen.

Made in Denmark
Nørgaards Højskole i Bjerringbro 
havde så stor succes med en stand 
på golfmessen i 2017, at højskolen 

er med igen i år, hvor også Idræts-
højskolen Sønderborg har en stand 
på messen.

-Vi vil gerne henvende os til et pub-
likum, der normalt ikke har så godt 
et kendskab til højskoler. Vi vil for-
tælle om højskolens kurser målrettet 
bridge og golf foruden almindelig fol-
keoplysning og demokratidannelse, 
siger Thomas Amstrup fra Nørga-
ards Højskole, der samarbejder med 
de omkringliggende golfklubber i 
Tange Sø, Viborg og Silkeborg.

Made in Denmark-organisationen, 
der står bag afviklingen af European 
Tour-turneringen, er tilbage igen på 
messen efter et enkelt års fravær i 
2017.

-Der er et par overraskelser på 
vores stand, som jeg ikke kan løfte 
sløret for, men gæsterne vil få mu-
lighed for at deltage i konkurrencer 
og købe billetter til årets Made in 
Denmark, der i år som bekendt er 
flyttet fra Himmerland til Silkeborg 

Med 100 udstillere på 60 stande bliver Dansk Golfshow igen et tilløbs-
stykke på Ferie for Alle-messen i Messecenter Herning 23.-25. februar

” Vi vil gerne henvende 
os til et publikum, der 
normalt ikke har så 
godt et kendskab 

til højskoler ”

Ryder Cup-matchen mellem Europa 
og USA på Le Golf National i Paris 
kan blive det helt store rejsemål for 
danske golfturister i 2018.

Den professionelle Martin Ove-
sen vil være til stede på messen i 
Herning for at fortælle om livet på 
Challenge Tour i skyggen af stjer-
nerne på European Tour.

SPANIEN I MESSE-FOKUS

CHALLENGE ALL CONDITIONS

WIND colD suN raIN

Windshirt 

- vejl. pris kr.  599,-

First skin 

- vejl. pris kr.  399,-

High Performance buks 

- vejl. pris kr.  799,-

cap 

- vejl. pris kr. 149,-

Bliv klar til forårets
golf med BacKTEE

Kom og se den nye kollektion i udvalgte 

Pro shopper eller på backtee.dk

Nærmeste forhandler oplyses på 

tlf. 87682828 og backtee.dk

18-02 Golfavisen-248x352.indd   1 08/02/2018   11.23
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Ry Golfklub, siger Tho-
mas Nielsen fra Made in 
Denmark.

Flere store nyheder
-På leverandørstrøget har 
vi fået flere af de store, 
velkendte mærker med end tidli-
gere, så det er det stærkeste line 
up nogensinde, siger Johnny Tang 
Frandsen fra Messecenter Herning 
og nævner Titleist og Cobra Puma 
som to debutanter.

Som tidligere år er PGA of Den-
mark repræsenteret på messen med 
en stor stand med en lang række 
aktiviteter, hvor PGA-lederen Stef-
fen Jakobsen og proen Jesper Sk-
oubo Kjeldsen styrer aktiviteterne 
og suppleres af det underholdende 
trickshow ved den altid populære 
David Edwards.

Gæsterne vil kunne få gratis un-
dervisnings-clinics med en række 
gode træningstips og præsentation af 
de mange muligheder, som golfspil-
leren kan gøre brug af hos den lokale 
pro-træner i klubben. Af andre akti-
viteter kan nævnes puttingkonkur-
rencer, dartgolf og snag-børnegolf.

PGA of Denmark har også allieret 
sig med Titleist, der på standen vil 
holde foredrag om golfbolde og til-
byde fitting med Footjoy-handsker.

På førstedagen fredag har PGA 
allieret sig med Dansk Golf Unions 
kommunikationschef, Jesper Jür-
gensen, der vil fortælle om unionens 
omdømmeprojekt, der i efteråret 
2017 blev lanceret med det overord-
nede budskab Golf Gavner.

Martin Ovesen på besøg
Gæsterne på PGA-standen og Wil-
sons stand på leverandørstrøget vil 

lørdag den 24. februar også få mu-
lighed for at få et indblik i hverda-
gen på den internationale Challenge 
Tour, der er rugekassen til European 
Tour.

Det er Kolding-spilleren Martin 
Ovesen, som gæsterne kan møde 
dels på Wilsons stand på leveran-
dørstrøget, dels på den store PGA 
of Denmark-stand med de mange 
aktiviteter. 

Verdenspremiere 
Ølgod-firmaet Monobuggy, der har 
sikret sig europæisk patent på en 
golfscooter af samme navn, præ-
senterer en vaskeægte verdenspre-
miere i form af en Decolt Grand by 
Golf Geum Tecnology, der er en helt 
ny opfindelse uden relation til den 
kendte golfscooter.

Decolt Grand er en kombination af 
en golfbag og en trolley, hvor golfkøl-
lerne ikke skal ned i et rum, men 
bliver klikket på plads udvendig, 
mens den indvendige del er reser-
veret lommer med god plads til tøj 
og tilbehør. Bag-delen er vandtæt og 
monteret på et kulfiberskelet, hvor 
akslen med de tre hjul kan klikkes 
af, så kombinationen i to dele kan 
lægges i bilens bagagerum.

-Vi er meget spændte på at præ-
sentere Decolt Grand i Herning, 
hvor vi kommer med tre varianter, 
hvoraf den ene er en elektrisk udga-
ve, som vi netop har hentet hjem fra 
producenten i Tjekkiet, siger ejeren 

af Monobuggy, 
Bjarne Nielsen, 
der håber på 
en såkaldt first 
mover-effekt for 
den nye opfin-
delse, der hører 

til i den dyre ende af golfudstyr.
-I basisudgaven kommer Decolt 

Grand til at koste 14.500 kr. (uden 
køller, red.), mens modellen med på-
monteret el-motor koster 30.000 kr. 
Det er ganske vist i den dyre ende, 
men da der ydes 10 års funktionsga-
ranti, vil den kunne slide to-tre sæt 
bag og trolley op på de 10 år, siger 
Bjarne Nielsen.

Ny Cobra-teknologi
På Danmarks største demodag er 
følgende firmaer at finde på leveran-
dørstrøget: Acushnet, Amer Sport, 
Callaway, Cobra Puma, Garmin, 
Golfkompagniet, Mizuno og Ping. 
For både Acushnet (Titleist, Footjoy, 
Vokey Design og Scotty Cameron) og 
Cobra Puma er det første gang, de er 
med på messen.

-Vi debuterer på golfmessen i 
Herning med et helt nyt og epoke-
gørende golfsæt, der får Danmarks-
premiere efter lanceringen i januar 
på golfmessen i Orlando, Florida, 
siger Hardy Wiis fra Cobra Puma.

Nyskabelsen er King F8-jern – et 

såkaldt ”smart set” kaldet Cobra 
Connect Powered by Arccos Tech-
nologi, hvor det revolutionerende 
består i, at man downloader en app 
og aktiverer grips elektronisk i hver 
enkelt kølle, der gør det muligt at 
træffe databaserede beslutninger.

Som debutant kommer Acushnet 
Danmark til messen med nye Title-
ist-jern og –wedges, en ny Scotty Ca-
meron-putter og Footjoy-handsker.

-Titleist er kendt som verdens 
største boldproducent, så vi vil be-
nytte lejligheden til at introducere 
den helt nye Tour S-bold, der pris-
mæssigt ligger under den berømte 
Pro V 1-bold, som værdsættes så højt 
af de professionelle, siger Lars Bak 
fra Acushnet Danmark.

Private putting-greens
Firmaet Golf Design er en genganger 
på golfmessen og vil præsentere nye 
udgaver af puttinggreens til private 
med forskellige løsninger foruden 
udslagsmåtter, der primært er be-
regnet til klubberne. 

-Vi vil præsentere nogle putting-
greens efter samle-selv-princippet, 
hvor man kan bruge dem som byg-
gebrikker efter behag med hjælp 
fra nogle specialkonstruerede pa-
neler, siger Kim Andersen fra Golf 
Design.

DANSK GOLFSHOW

Dansk Golfshow:
Ferie for Alle-messen Messe-
center Herning 23.-25. februar
100 udstillere på 60 forskellige 
stande.

FAKTABOX

” Vi debuterer på golf-
messen i Herning med 
et helt nyt og epoke-
gørende golfsæt med 

Cobra Connect ”

Decolt Grand er intet mindre end en verdenspremiere på messen i Herning. Det er 
en kombination af en bag og en trolley med køllerne siddende på udvendig side.

Puttinggreens til private kan nu købes i samle-selv-
sæt hos Golf Design.

Cobra Connect er en helt 
ny teknologi, hvor man 
downloader en app og 
elektronisk aktiverer grips 
i hver enkelt kølle.

SKJOLDENÆSHOLM
Golfcenter

Skjoldnæsholm Golf · Skjoldenæsvej 101 · 4174 Jystrup
Tlf: 57 53 88 10 · info@golfers.dk · www.golfers.dk

Ovennævnte indehOlder: 
ü	Greenfee på valgfri bane. vælg mellem 

robert trent Jones og Old Course
ü	velkomstpose med baneguide,  

tees og blyant
ü	Gratis bolde på driving range
 ü	Spil på Par 3 banen efter runden
ü	3 stk. smørrebrød, en lille øl eller vand.  

ved mere end 24 personer kan der arrangeres gunstart.

klubber i klubben 
Tilbud i 2018

Bestil jeres Klub-i-Klub udflugt på 
Skjoldenæsholm Golf, og vælg frit mellem de to 
unikke baner robert trent Jones og Old Course.

12-24 personer: Kr. 375,00 pr. person
Over 24 personer: Kr. 350,00 pr. person

tilbuddet gælder 
mandag til torsdag 
i hele 2018. 
Booking senest 
1. marts 2018. 
Min. 12 personer.

Bustransport 
til og fra 

Skjoldenæsholm 
kan arrangeres 
til gode priser.
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AF PETER NIELSEN

De nye Rogue-jern fra Callaway er 
delt ind i fire forskellige kategorier, 
hvilket betyder, at de henvender sig 
til forskellige typer af golfspillere på 
forskellige niveauer. 

Kategorierne er Rogue standard, 
Rogue X, Rogue Pro og Rogue W. 
Mens Rogue er lavet til den gen-
nemsnitlige golfspiller, henvender 
Rogue Pro sig til den bedre golfspil-
ler, der kan klare sig uden så meget 
tilgivelse og styre en tynd sål.

Rogue X fokuserer på længde, da 
køllehovederne er lettere og skaftet 
længere. Sidst men ikke mindst er 
Rogue W, der henvender sig til golf-
spilleren med en lavere svinghastig-
hed. 

Jernene er fyldt  med ny teknologi 
(urethane micropheres), der får bol-
den til at flyve længere, mens de sta-
dig giver en fantastisk følelse og lyd.

Jailbreak hybrider
Callaway har haft kæmpe succes 
med deres Big Bertha Epic driver, 
hvor den nye jailbreak-teknologi, 
har været en kæmpe faktor. Den 

har de nu også ind-
arbejdet i deres nye 
Rogue hybrider, der gi-
ver en struktur i kølle-
hovedet, der giver mere 

fart i bolden og tilgivelse i slaget.
Rogue er den mest powerfulde hy-

brid i Callaways historie og samtidig 
virkelig nem at slå med, hvilket gør 
den ganske enestående. Det er en 
hybrid Callaway forventer sig meget 
af på golfmarkedet i år. 

Hybriden er tilgængelig i stan-
dard, women´s og i en X-model.

GOLFMESSEN - UDSTYR

Callaway Rogue-familien har vokset sig større og går fra drivers og 
fairwaykøller til nu også at indeholde jern og hybrider. 

NYE ROGUE-JERN

AF PETER NIELSEN

Den britiske familieeje-
de udstyrsvirksomhed, 
Lynx Golf, er blevet 
et globalt golfbrand, 
efter at de har købt 
varemærkerettighe-
derne af det ameri-
kanske firma Dick´s 
Sporting Goods. 

Det betyder, at Lynx 
Golf nu ikke kun foku-
serer på det britiske og 
europæiske golfmarked, men 
ligeledes vil tilbage til det ame-
rikanske marked og resten af ver-
denen. 

Major-brand
Lynx Golf var tidligere et stort golf-
brand, og Fred Couples spillede med 
udstyret, da han vandt The Masters 
i 1992. Lynx Golf blev grundlagt i 
1970 og blev hurtigt et ikonisk 
golfmærke. Efter storhedstiden i 

1990érne har fir-
maet haft en turbu-

lent tilværelse, men ser 
nu ud til at være tilbage 

for fuld kraft. 
Lynx slår på at levere 

kvalitetsprodukter til en 
pris de fleste golfspillere kan 

være med på.

2018-nyheder 
I forbindelse med en global release 
har firmaet udviklet en række nye 
produkter for 2018-sæsonen.  Det er 

en ny multijusterbar driver, nye 
wedges, forskellige jern 
serier, woods, hybrider 
og puttere. Derudover 

introducerer Lynx en 
helt ny bag-serie, der 

både består af cart og 
standbags. 

Der vil også være 
nyt til de kvindelige 
golfspillere i form af 
en ny Lady Tigress 
serie, som igennem ti-
derne har været den føre-
nde dameserie for Lynx. 

Dansk nyt
Det danske firma Danish Golf Tra-
ding har i en årrække solgt Lynx til 
danske golfspillere. Også her vil der 
være nyt til Lynx-entusiaster med 
den nye Parallax-serie, der består af 

en driver, fairwayswoods, hybrider 
og en jernserie.

En jernserie, Lynx Parallax, 5-PW 
i stål kan fås til 3.399 kroner, mens 

en Lynx Parellax driver koster 
2.399 kroner i vejledende 

udsalgspris. 

Lynx Golf går i 2018 ud på verdensmarkedet med sine nye produkter, da firmaet har 
overtaget US-rettighederne og nu ejer varemærket alene. I den forbindelse introducerer Lynx Golf 
også en række nye produkter.  

LYNX GÅR GLOBALT

Yderligere information 
om Lynx Golf 
kan ses på: 
www.lynxgolf.co.uk  
www.danishgolftrading.dk

Rogue-jern standard (7 stk). 
Pris: 6.999 kr. (stål) 7.999 kr. 
(grafit)

Rogue hybrid 
Pris: 1.999 kr.

Både jern og hybrider har været 
tilgængelige siden 9. februar.
Se mere på www.callawaygolf.com

FAKTABOX
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 KORSØR GOLF KLUB & COMWELL KORSØR

- FLERE VILDE OPLEVELSER venter

Golf
pakker 

2018

Comwell Korsør: Ørnumvej 6 • 4220 Korsør • Tlf. 5835 0110 •  www.comwellkorsor.dk  | Korsør Golf Klub: Ørnumvej 8 • 4220 Korsør •  Tlf. 5837 1836 • www.korsoergolf.dk

 Albatros
3 x  overnatning i dobbeltværelse
3 x  stor morgenbuffet
3 x  green fee til Korsør Golf Klub
3 x  3 retters middag i restaurant
 (ekskl. drikkevarer)

 Pris kr. 3.230,- pr. person.
 (enkeltværelse, tillæg kr. 250)

 Bookes hos Comwell Korsør

 condor
1 x  green fee til Korsør Golf Klub
1 x  3 stk. smørrebrød
1 x  drikkevare 
 (1 glas vin, øl eller vand)
1 x  startpakke

 Pris kr. 395 pr. person.

 Bookes hos Korsør Golf Klub

 Birdie
1 x  overnatning i dobbeltværelse
1 x  stor morgenbuffet
1 x  green fee til Korsør Golf Klub
1 x  3 retters middag i restauranten
 (ekskl. drikkevarer)

 Pris kr. 1.230,- pr. person
 (enkeltværelse, tillæg kr. 250)
 
 Bookes hos Comwell Korsør

 Eagle
2 x  overnatning i dobbeltværelse
2 x  stor morgenbuffet
2 x  green fee til Korsør Golf Klub
2 x  3 retters middag i restauranten 
 (ekskl. drikkevarer)

 Pris kr. 2.230,- pr. person.
 (enkeltværelse, tillæg kr. 250)
 
 Bookes hos Comwell Korsør

NY MASTERPLAN
FORØGER DINE GOLFOPLEVELSER
Glæd dig til HARBOE CORNER 

– i smuk natur og lige ved vandet
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AF PETER NIELSEN

Wilson Staff har taget næste skridt 
med deres eksklusive FLX-Face 
power-huls teknologi. Med deres 
nye C300 jern er der nu to rækker 
power huller hele vejen rundt om 
køllehovedet, hvilket gør, at slagfla-
dens sweet spot bliver endnu større 
og dermed endnu mere tilgivende og 
letspillende. 

Jernene henvender sig til middel og 
lavhandicap-spilleren og fokuserer på 
længde og præcision. I Wilson Staff 
sammenhæng vil det sige crossover-
spilleren. På grund af powerhullerne 
er det ikke kun de rigtig gode slag, 
der kommer langt og lige, men også 
de slag, der bliver ramt nærmere tåen 
eller hælen på slagfladen. 

C300 jernene fås også i en forged 
udgave (smedede jern). 

Fairway og hybridpower
Den nye Wilson Staff C300 fairway-
kølle er den eneste fairwaykølle med 
powerhuller. Den genererer mere 
eksplosiv længde fra hele slagfladen 
ved at flekse mere ved impact. Det 
betyder højere boldhastighed, hvil-
ket giver mere længde og præcision. 

Powerhullerne, som er placeret 
rundt om køllehovedet, giver et 
større sweet spot end tidligere set og 
langt mere tilgivelse. Dermed giver 
køllen en langt bedre følelse for golf-
spilleren, der ikke rammer bolden i 
sweet spot hver gang.  

C300 fairwaykøllen fås i 13,5, 15 
og 17 grader og er justerbar. Til ven-
strehåndsspilleren fås den i 15 og 18 
grader. 

Ligesom fairwaykøllen er den nye 
C300 hybrid også med powerhuller for 
første gang i Wilson Staffs 

historie. Den får i 17, 20 og 
23 grader og er justerbar. 
Til venstrehåndsspilleren fås 
den i 20 og 23 grader.

Revolutionerende driver
C300 driveren er en revolutioneren-
de driver med feel, power og præci-
sion. Driveren har fire powerhuller, 
to i toppen og to i sålen. Det skulle 
give masser af ekstra længde samti-
dig med, at den er nem at slå med og 
få fart i. Den er også udstyret med 
en ny Reactive Face teknologi som 
giver driveren en bedre balance.  

Driveren er multijusterbar hvil-
ket giver et hav af muligheder for at 
ændre på driveren på en nem måde. 
Den har hele 54 indstillingsmulighe-
der, hvilket gør den til en af de mest 
justerbare drivere på markedet.

GOLFMESSEN - UDSTYR

AF PETER NIELSEN

Ping er igen på banen med en ny og 
forbedret udstyrsserie til 2018-sæ-
sonen. Det drejer sig om en ny dri-
ver, nye jern, wedges og ikke mindst 
puttere, som golfgiganten først blev 
kendt for at producere til perfektion. 

Omdrejningspunktet for forårs-se-
rien er tilgivelse, hvor Ping vil gøre 
den enkelte golfspiller bedre. Der er 
eksempelvis lavet en række æn-
dringer ift. deres tidligere G400 
driver, hvor der nu med den 
nye G400 Max-driver er flere 
fittingmuligheder og endnu 
mere tilgivelse.

-Vi er på en mission for at hjæl-
pe golfspillere til at præstere bedre. 

Vi ved, at det handler om at udsty-
ret skal fungere. Den nye G400 Max 
driver har den samme teknologi som 
den tidligere G400 driver, men vi 
har optimeret størrelsen for at gøre 
den mere tilgivende. Derudover er 
det flere indstillingsmuligheder til 
dem, der gerne vil have det meste 
ud af deres spil, 
siger 

John K. Solheim (PING 
President).
Tilgivende jern

Ping arbejder konstant 
for at forbedre deres udstyr, 

uden at gå på kompromis 
med den kontrol, den en-

kelte golfspiller oplever. De 
nye G700 jern giver eksem-
pelvis mere power, og længde 
samtidig med, at de stadig er 

tilgivende og til at kontrollere 
for golfspillere på flere niveauer. 
En særlig konstruktion i jer-

nene gør, at det er muligt at få 
mere fart i bolden. Derudover er 

der arbejdet med det visuelle og 
ikke mindst lyden, der skulle være 
ulig noget, man tidligere har hørt.

Wilson Staff går dobbelt op på power med deres nye C300 jern. 

Wilson Staff:
C300 jern (5-pw stål) 4.999 kr. 
C300 Forged jern(5-pw stål) 
5.999 kr.  
C300 Hybrid 1.899 kr.
C300 Fairway 2.099 kr.
C300 Driver 2.999 kr.
Se alle nyhederne fra Wilson 
Staff på www.wilson.com

FAKTABOX

WILSON 
STAFF-POWER

PINGS 
NYE MISSION G400 Max Driver:

3.499 kroner

G700 Jern
1.325 kr. pr. jern (stål)
1.325 kr. pr. jern (grafit) 

PING Vault 2.0 Puttere:
Dale Anser (Blade), Voss (Blade), 
B60 (Blade), ZB (Blade), Piper 
(Mid-mallet), Ketsch (Mallet). 
Pris pr. putter: 2499 kr. 

Glide 2.0 Stealth Wedges:
SS GRIND (46°/12°, 50°/12°, 
52°/12°, 54°/12°, 56°/12°, 
58°/10°, 60/10°)

WS GRIND (54°/14°, 56°/14°, 
58°/14°, 60/14°)

TS GRIND (58°/6°, 60°/6°)

ES GRIND (54°/8°, 56°/8°, 
58°/8°, 60°/8°)
Pris: 1165 kr. pr. wedge (stål) 
1250 kr. pr. wedge (grafit) 

Læs mere på det nye udstyr på 
www.ping.com

FAKTABOX

ing er med deres nye 2018-serie på en mission for at gøre den enkelte 
golfspiller bedre. Det hele handler om teknologi og tilgivelse, der skal 
føre til lavere scores.

Dine fødder arbejder   

hårdt  hele livet, 

også når du spiller golf. 

Giver  du dem  det, 

de   fortjener ?

Find dig ikke i fodsmerter, 
find en fodterapeut.

Hos landets statsautoriserede fodterapeuter får du med garanti en professionel behandling 
af dine fødder. Under behandlingen får du gode råd til, hvordan du kan holde dine fødder 
sunde hele livet, så du kan blive ved med at spille golf.
Du kan finde en fodterapeut nær dig på altomfoden.dk, hvor du også kan læse mere om fød-
der og fodsygdomme. Du kan også finde os på Facebook/danskefodterapeuter.
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TEKST OG FOTO: 
KIM HENNINGSEN

Seerne kender ham som den lidt 
finurlige fætter, der oftest har de 
skæve vinkler i TV-Avisen. Det ry 
har Torben Schou det fint med. Men 
hvad han ikke har det fint med er 
middelmådighed. Han går all in på 
sine indslag, når han toner frem med 
sit lyse svenskerhår.

På samme måde på golfbanen. I 
hans optik er Nick Faldo den kede-
ligste af alle de store golfstjerner: 
Par, par, par, par, par – ingen chan-
cer, ingen risici.

-Jeg gider ikke komme ind efter 
en runde, hvor jeg dårligt kan huske 
det ene slag eller det ene hul fra det 
andet. Der skal sgu satses, birdien 
skal jagtes hele tiden, lyder det kækt 
fra Torben Schou.

Spiller med risici
Man skal ikke have spillet mange 
runder med ham, før man finder 
ud af, at det ikke bare er noget han 
siger. Golfavisens medarbejder har 
spillet mange runder med Schou, der 
faktisk har svensk blod i årerne, og 
derfor er det ok med håret. 

Og i hver eneste runde er ”play 
safe” en by i Rusland. Hvor har jeg 
tit set ham stå og fægte med sin 
5-wood med 190 meter ind til pin-
den og en å lige foran greenen – selv 
om han udmærket godt ved, at han 
max slår 175 meter med den, og at 
sandsynligheden for, at bolden ender 
i vandet, er overvældende.

-Hør nu her: Både når man spiller 
golf, i arbejdslivet og i tilværelsens 
øvrige forhold skal man da gå efter 
det ypperste, det, man kan huske 
mange år efter, og det, folk taler om 

efterfølgende. Jeg ha-
der middelmådighed og 
at gå med både livrem 
og seler. Kan det blive 
mere kedeligt, spørger 
Torben Schou retorisk.

Golf skal nydes
Også på andre måder 
skiller den altid smilen-
de tv-veteran sig ud fra 
det politisk korrekte på 
golf-bjerget: Alle tanker 
om 9-hullers runder, 
meget hurtigere spil og 

stramme regler om antal minutter 
pr hul afviser han blankt.

-Man skal kun tage ud at spille 
golf, når man har god tid. Det bety-
der ikke, at en runde skal tage seks 
timer, eller at man ikke skal vinkes 
igennem, når fire mand går ude i 
roughen og leder efter deres bolde. 

-Men golf skal nydes, og der skal 
være tid til at hyggesnakke, ryge og 
måske få en lille én undervejs. Helle-
re én hyggelig og afslappet runde om 
ugen end to fyldt med stress, brok og 
dårlig stemning, siger Torben Schou.

Meget naturligt nævner han sam-
menligningen med Sverige, hvor han 
ofte spiller.

Naturlov i Sverige
-På svenske baner er det nærmest en 
naturlov at holde en kort

pause efter ni huller. Så går spil-
lerne ind i restauranten, og for bare 
25 kr.  køber de en korv (pølse, red.) 
med brød og en kop kaffe, som de 
tager med mod 10. tee. Når alle gør 
det – som det sker i Sverige – er der 
stadig flow i spillet, og der er plads 
til hygge. Herhjemme bryder alt jo 
sammen, og folk stresser til, hvis 
bare en enkelt spiller drøner ind i re-
stauranten for at købe en sodavand, 
siger han opgivende.

Torben Schou havnede i golfspor-
ten ved et tilfælde. Egentlig er/var 
han en habil tennisspiller, der et 
enkelt år i forrige årtusinde nåede 
pænt langt ved DM, men så sendte 
TV-Avisen ham og en af de andre 
finurlige tv-journalister, Thomas 
Vestergaard, i den tidlige Thomas 
Bjørn-æra ud på en golf-opgave for 
at fortælle danskerne, hvad det nu 
var for en sportsgren. Og naturligvis 
skulle det jo prøves i praksis for rul-
lende kameraer.

Tændt ved første slag
-Jeg blev tændt med det samme. 
Ramte bolden lige i røven første 

TV-Avisens Torben Schou hader middelmådighed både på jobbet og 
på golfbanen. Han går hele tiden efter det ypperste – også når 
det handler om hyggen

STJERNEGOLF

STJERNEGOLF

KONSTANT 
BIRDIE-JAGT

Naturligvis kan man da 
slå et perfekt drive ud 
over den frosne kanal 
i DR Byen på Amager . 
Det handler bare om at 
have en positiv tilgang 
til sporten. Det har Tor-
ben Schou, og han er 
altid bedst for rullende 
kamera.

Torben Schou er i problemer, 
fordi han – igen - har overvur-
deret sine egne evner. 

gang, jeg prøvede. Og resten er hi-
storie: Jeg har haft vanvittig mange 
hyggelige timer med et hav af subli-
me slag (og en del dårlige) sammen 
med bl.a. kolleger, hvoraf mange er 
blevet venner, og til min store glæde 
er min teenagesøn også begyndt at 
spille lidt – hold kæft, hvor slår han 
langt med et 7-jern, lyder det fra den 
stolte far.

Men det er ikke sikkert, at sønnike 
bliver organiseret golfspiller. Årsa-
gen skal findes i det, som ifølge Tor-
ben Schou kan være en af grundene 
til, at golfsporten har svært ved at få 
fat i ungdommen.

-Når du har ungdommens vove-
mod og utålmodighed, skal du hur-
tigt i gang. Ud at mærke græsset. 
Men i golf er det for svært at komme 
rigtigt i gang – der er alt for mange 
regler, du skal kunne - og prøver, 
der skal overstås, nærmest inden du 
får lov til at slå til en golfbold. Sæt 

dog et par timer af om ugen, hvor 
de unge (og andre nybegyndere) har 
fri adgang under kyndig vejledning, 
så skal de nok komme myldrende, 
forudser Torben Schou.

Golf ind i skolen
En anden mærkesag for ham er at få 
golf ind i skolerne, så også børn kan 
få en interesse for golf. Og absolut 
ikke bare for sportens skyld:

-Med de elementer, der knytter sig 
til golf, vil vi jo få en meget bedre 
ungdom. Begreber som ærlighed, 
høflighed og almindelig dannelse er 
tæt knyttet til golfsporten. Man sny-
der jo – primært – kun sig selv ved 
at ”lægge et æg” eller bevidst huske 
antallet af slag forkert, og hvis vi 
kan få banket de ting ind i børn 
og unge mennesker, tror jeg, det 
ser meget bedre ud for Danmarks 
fremtid.

Store ord fra en flegmatisk sjæl 
som Torben Schou.

Men måske værd at arbejde videre 
med i Dansk Golf Union? Også selv 
om han har svenskerhår, snakker og 
ryger ufattelig meget på en golfbane 
– og én gang har holet et 21 meter 
put på sidste green for at vinde en 
af årets vigtigste turneringer 42-41 
over Golfavisens udsatte medarbej-
der.

” Med de elemen-
ter, der knytter sig 
til golf, vil vi jo få 
en meget bedre 

ungdom ”

Torben Schou: 
54 år, journalist på TV-Avisen, underviser sideløbende nordiske tv-journali-
ster i ”den unikke historie”. 
Hjemmeklub: Bornholms Golf Klub.

FAKTABOX

STJERNEGOLF

FEM HURTIGE
Dit livs slag? 
På Dragør, hvor jeg holede et 80 meter indspil til mit livs 
første eagle.

Yndlingsbane i Danmark? 
Scandinavian – klassebane. Samsø: Flest udsigtshuller. 
Nyborg: Hyggeligste.”

Yndlingsbane i udlandet? 
Alcanada, Mallorca, drømmer om at spille Pepple Beach.

Hvem vil du helst spille en runde golf med? 
Barack Obama og Donald Trump.

Dit golfidol? 
Jean van der Velde skarpt forfulgt af Phil Michelson og 
Bubba Watson.”

STJERNEGOLF

Teglgårdsvej 24  - 7900 Nykøbing Mors  - Tlf. 97 72 20 44  - info@morsoe-golfklub.dk  - www.morsoe-golfklub.dk

Morsø Golfklub er en 18 hullers bane, som ligger i et skønt områ-
de lige uden for Nykøbing.
Golfanlægget, som har fået tilnavnet "Limfjordens perle", omfat-
ter i alt 27 huller, bestående af en 18 hullers mesterskabsbane og 
en 9 hullers Pay and Play bane, som er åben for alle. 
18 hullers bane har en unik beliggenhed helt ud til Limfjorden. 
Der er den smukkeste udsigt til fjorden fra de fleste af hullerne, 
og banen tilbyder masser af udfordringer for såvel amatører som 
mere rutinerede spillere.
De første huller befinder sig i skønne parklignende omgivelser, 
mens de sidste huller ligger i det åbne, bakkede landskab langs 
fjorden med en fantastisk udsigt. 

Golf ved Limfjorden 

Lej en Buggy 
for kun kr. 150,-

Pris pr. pers. i dobbeltvær. 

Kun kr. 899,-
+ tillæg for enkeltvær. kr. 250,-

1 x overnatning
1x morgenbuffet 
1 x 3-retters gourmetmiddag
2 x Greenfee
Book: Sallingsund Færgekro, tlf. 97720088
          www.sfkro.dk - info@sfkro.dk

bane 2017

bane 2020
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AF JENS CHRISTENSEN

Ordene Ile aux Cerfs betyder Hjor-
tenes Ø, hvis man oversætter dem 
fra fransk til dansk, men det er af to 
grunde ikke mere den rigtige beteg-
nelse for den kun 87 hektar »store« 
ø ud for landsbyen Trou d’Eau Douce 
på østkysten af Mauritius midt i Det 
Indiske Ocean. 

Den forkerte betegnelse består 
dels i, at hjortene er udryddet fra 
øen, og dels i at det i stedet i stor ud-
strækning er golfspillende turister, 
der befolker Ile aux Cerfs. 

Det skyldes, at den tyske golfspil-
lerlegende Bernhard Langer på den 
sydlige spids af øen har kreeret et 
nærmest uforglemmeligt mesterværk 

af golfbane, som, meget forståeligt, 
har tiltrukket kræsne golfspillere fra 
det meste af verden, siden den blev 
åbnet i 2004 - pudsigt nok, uden at 
Bernhard Langer besøgte sit eget 
signatur-projekt en eneste gang i lø-
bet af anlægsfasen! Han har faktisk 
heller aldrig spillet den færdige bane! 

Det har til gengæld næsten alle 
golfturister, der frekventerer Mau-
ritius - blandt andet fordi en anden 
spillerlegende, skotten Colin Mont-
gomerie, blev så begejstret, da han 
spillede Ile aux Cerfs i forbindelse 
med en European Senior Tour-tur-
nering på den nærliggende Legends-
bane udtalte, at Ile aux Cerfs er ud-
formet så spektakulært, at den må 
være et must at spille for enhver 
golfturist på Mauritius.

Kridhvide strande
Le Touessrok hed banen oprindeligt 
efter et eksklusivt, lokalt resort, in-
den den efter en renovering i 2013 
og 2014 blev omdøbt til og opkaldt 
efter øen, hvor den ligger, og hvor 
den fylder 38 hektarer af de i alt 87 
hektarer. Renoveringen bestod fak-

tisk i at gøre banen mere spillevenlig 
for af alle spillerkategorier. Mindre 
gode spillere fandt den simpelthen 
for svær.

Udover golfklubhuset og tre eks-
klusive strandrestauranter findes 
der ikke andre bygninger på Ile auf 
Cerfs, hvor nogle kridhvide strande 
også tiltrækker ikke-golfspillere, 
der ferierer i Trou d’Eau Douce og 
omegn. Det gælder ikke mindst 
den halvmåneformede Flibustiers-
strand, der ligger kun et par minut-
ters buggy-kørsel fra klubhuset. 

Der findes kun én måde at komme 
til og fra øen på - nemlig med en 
shuttleservice i form af en overdæk-
ket motorbåd, som på otte minutter 

sejler øens gæster frem og tilbage fra 
udkanten af Trou d’EauDouce. 

Fire luksuriøse golfresorter i el-
ler i nærheden af Trou d’Eau Douce 
samarbejder med Ile auf Cerfs Golf 
Club om greenfeetilbud, henholdsvis 
Long Beach Golf & Spa Resort, Am-
bre Resort & Spa, Shangri-La’s Le 
Touessrok Resort & Spa samt Four 
Seasons Resort, der tidligere hed 
Anahita Golf & Spa Resort, og som 
har sin egen golfbane i Four Seasons 
Golf Club. (Læs om denne bane på 
siderne 72 og 73).

Mange udfordringer
Når Colin Montgomerie beskriver 
Ile aux Cerfs-banen som én af af de 

Ile auf Cerfs-banen på 
Mauritius har udviklet 
til sig til et must for 
enhver golfspillende 
turist på øen

” Bernhard Langer har har kreeret et nær-
mest uforglemmeligt mesterværk ”

HJORTENES Ø BLEV
GOLFSPILLERNES Ø

MAURITIUS

Ile aux Cerfs-banen 
betegnes med rette 
som en af de smuk-
kest beliggende i 
verden.

Der er kun én vej til 
Ile aux Cerfs-banen 
- vandvejen i form 
af en sejlads på 
otte minutter.
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mest spektakulære i verden, 
skyldes det, at hullerne løber 
gennem et dramatisk, vulkansk 
areal med både mange fysiske høj-
depunkter og mange dybe raviner, 
hvorfor det kræver både stor tak-
tisk og teknisk kunnen at mestre 
de meget forskellige udfordringer, 
man møder undervejs. Ud over høj-
deforskellene kommer ni søer og et 
utal mangrovesumpe i spil. Desuden 
slår man på tre huller sit drive over 
mindre bugter i Det Indiske Ocean. 

Banen har fire sæt teesteder, 
Langer Tees, Championship Tees, 
Tournament Tees og Forward Tees. 
De varierer fra 6469 meter til 4595 
meter, og kun spillere med én-cifret 
handicap bør forsøge sig fra Langer 
Tees, hvor man står overfor mange 
drives, der skal være både lange og 
lige - helst over 250 meter. 

Som perler på en snor
Banens greenbunkers varierer me-
get med hensyn til både omkreds og 
kuperinger. Det betyder, at svær-
hedsgraden af det enkelte indspil 
afgøres af hulflagets placering på 
greenen. Selvom om det umiddelbart 
ikke ser sådan ud, hælder stort set 
alle greens mod havet. Tror man på 
dét, kan man faktisk spare en del 
putts i løbet af runden. 

Banen består af fire par 3-huller, 
fire par 5-huller og 10 par 4-huller - 
altså en klassisk fordeling, men til 
gengæld rummer den ikke ret mange 
klassiske golfhuller, som ligner hin-
anden og skaber tendens til et ens-
formigt hulforløb. 

Det dramatiske terræn, som hele ti-
den skifter karakter, betyder, at man 
hele tiden kommer ud for både nye 
spillemæssige udfordringer og nye 
fascinerende udsigter til det azurblå 
Indiske Ocean. Det er derfor svært at 
kåre banens absolutte signaturhul-
ler, for sådanne ligger nærmest som 
perler på en snor - både blandt par 3-, 
par 4- og par 5-hullerne. 

Godt, at der er installeret GPS i 
buggierne, så man ikke farer vild, 

hvis man også vil nyde havudsig-
terne til fulde og derfor uvilkårligt 
gør kortvarige stop på strandene 
nærmest teesteder, fairways eller 
greens, når man ikke presses af bag-
frakommende spillere. 

Par 3-signaturhuller
Det er ikke tilfældigt, at Golf World 
Magazine har kåret Ile aux Cerfs 
som én af verdens 10 bedste golf-
baner. Således har samtlige banens 
fire par 3-huller hver sin signatur-
karakter, fordi de alle kræver både 
taktisk og teknisk kunnen. 

F.eks. er der som regel altid med-
vind på 3. hul, hvor greenen ligger 
omgivet af vand på tre sider. Med-
vinden betyder, at hullet spilles 

kortere, end scorekortet 
angiver. »Wet and Volca-
nic« hedder hullet ganske 
passende på grund af, at 
omgivelserne - vand og 
vulkaner - gør det drama-
tisk. 

8. hul kræver et særde-
les præcist teeslag - både 
retnings- og længdemæs-
sigt. Det skyldes, at green-
en ligger højere i terræn-
net end teestedet, og at 
den er omgivet af både en 
tidevandssø, mangrove-
træer og lavaklipper. Hul-
lets navn er »Mangrove 
Walk« fordi det byder på 
mangrovetræer fra tee til 
green. 

13. hul lyder navnet 
»Rock Ledge« med henvis-
ning, til at greenen ligger 
mellem to lodrette lavak-
lipper. Der til kommer en 

tidevandssø foran greenen og som 
regel sidevind fra højre - havsiden. 

Det sidste par 3-hul, 15., har en 
klippekant langs hele venstre side, 
hvorfra havvinden som regel også 
kommer. Derfor gælder det om at 
holde teeslaget så lavt som muligt, 
så bolden ikke drifter ud i man-
grovseskoven til højre. »Razorback« 
(hvalfinne) er hullet døbt.

Finurlige par 4-huller
Blandt par 4-hullerne finder man 
fire finurlige kreationer, som enten 
kræver stor akkuratesse fra teeste-
det eller til greenen. Det gælder al-
lerede på 1. hul, der både byder en 
vulkansk knold i venstre side og på 
en sø i drivelængde i højre side af 
fairway. »Lava Rock« hedder hullet. 

På 5. hul skal drivet krydse en 
diagonalgående, bred ravine, inden 
man står overfor et andetslag over 
en tværgående, dybtliggende ravine 
med en tidevandssø, som har givet 
hullet navnet »Tidal Pool.«

Også på både 16. og 18. hul skal 
drivet krydse en bred ravine med 
mangrovetræer. Ikke mindst ravi-
nen på 16. hul kræver et langt, lige 
slag med driveren efterfulgt af et 
langt andetslag. Meget passende er 
hullet navngivet »Reach Me If You 
Can.«

En både ultimativ og alternativ 
udfordring man kan selv vælge som 
afslutning på 18. hul, som har to 
greens. Den ene ligger på et fladt 
åbent areal som en god birdiemu-
lighed, mens den anden er place-
ret midt i en mangrovefyldt ravine. 
Rammer man ravine-greenen, med 
tre drislske niveauer, i andetslaget 
og putter sig til en par, vil man være 
stolt af og glæde sig over det hele ve-
jen til tilbage til og med båden, som 
skal sejle én tilbage til »fastlandet« 
fra golfparadiset på Ile aux Cerfs. 
»Back to the Boat« hedder hullet 
naturligvis.

Forskellige par 5-huller
Ligesom de fire par 3-huller har ba-

nens fire par 5-huller af helt forskel-
lig karakter. Det første, 4. hul, hed-
der »Split Decision,« fordi det slutter 
med en todelt fairway i hvert sit ni-
veau. Langtslående spillere når den 
højtliggende green i to slag, mens 
kortslående står overfor et blindt, 
højt tredjeslag. 

6. hul snor sig med en S-formet 
fairway langs med en ubeskrivelig 
smuk strand - årsagen til, at hullet 
simpelthen hedder »Beach.«

Det sværeste par 5 er uden sam-
menligning 9. hul, hvor én mindre 
sø er i spil i drivet og en større sø 
andetslaget. De modige/gode spille-
re slår tværs over den store sø i an-
detslaget, mens de forsigtige spiller 
venstre om denne sø og dermed skal 
bruge mindst tre slag til greenen på 
»Welcome Home.«

Mest lokal charme møder man 
på banens sidste par 5, 11. hul, 
hvor venstre side af af fairway lø-
ber langs med stranden, hvor lo-
kale, private guider dækker op til 
barbeque-party for gæster, som de 
har selv sejlet Ile aux Cerfs. Hullets 
højtliggende green er 75 procent om-
givet af havet, hvilket først giver et 
udfordrende indspil og siden endnu 
en uforglemmelig havudsigt, som 
bidrager til at gøre Ile auf Cerfs til 
én af verdens mest naturskønne 
golfbaner.

Ile auf Cerfs Golf Club
Trou D’eau Douce
Mauritius

18 huller, par 72
Langer tees: 6469 meter
Championship tees: 5979 meter
Tournament tees: 5448 meter
Forward tees: 4595 meter
Greenfee: Ca. 1200 dkr.

FAKTABOX

” Således har samt-
lige banens fire par 
3-huller hver sin sig-

natur-karakter ”

Banearkitekten - Bernhard Langer - har pudsigt 
nok aldrig selv spillet Ile auf Cerfs-banen.

Mere naturskønt kan det næsten 
ikke blive at spille golf - som her 
ved 14. green på Ile auf Cerfs.

GOLFFER EI
Miniferie i Jesperhus inkl. gratis greenfee 
til Morsø Golfklub og Harrevig Golfklub
l  2 overnatninger på hverdage i A-hytte 
l  Fri adgang til Park, Badeland og aktiviteter
l  Inkl. slutrengøring
l  Inkl. greenfee til Morsø- og Harrevig Golfklub
l  Inkl. fri benyttelse af Jesperhus par 3 bane
l  Book hos Jesperhus på tlf. 9670 1400
                                   Pris pr. person (v/ min. 4 personer)698,-

7900 Nykøbing Mors · Tlf. 9670 1400 · www.jesperhus.dk

3 personer: 798,-  ·  2 personer: 898,-

(Gælder ikke i skoleferie og weekender)

Kan ikke kombineres med andre rabatter

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

Oplev Hvalpsund Golfbane
til specialpris

Greenfee - normalpris 450.-
1/2 greenfee - pris 225.-

Gælder hele 2018
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AF JENS CHRISTENSEN

Seks fascinerende huller langs stran-
den ud til Det Indiske Ocean. Det er 
først og fremmest, hvad Four Seasons-
banen i det luksuriøse ferieprojekt 
Anahita ved Beau Champ på Mauri-
tius’ østkyst kan byde på og dermed 
rent skønhedsmæssigt konkurrere 
med Ile auf Cerfs-banen, der ligger på 
øen af samme navn kun otte minutters 
sejlads væk. Hvis man bor på Four 
Seasons Golf & Spa Resort i Anahita, 
er fri golf inkluderet på Four Seasons-
banen, mens man kan spille på Ile Aux 
Cerfs-banen til reduceret pris. 

Mens Ile auf Cerfs-banen - som 
andetsteds nævnt - er designet af 
Tysklands største golfstjerne gennem 
tiderne Bernhard Langer, har én af 
Sydafrikas største stjernespillere, 
Ernie Els, slået stregerne til Four 

Seasons-banen. Det betyder, at de to 
baner matcher hinanden med hensyn 
til sværhedsgrad, selvom de overho-
vedet ikke ligner hinanden med hen-
syn til udformning. Brede fairways i 
et forholdsvist åbent terræn kende-
tegner nemlig Four Seasons-banen, 
mens Ile aux Cerfs-banen fortrinsvis 
har smalle fairways mellem skovom-
råder og mangrovesumpe. 

Høj vinderscore 
Trods de brede fairways skorter det 
imidlertid ikke på udfordringer på 
Four Seasons-banen. Det blev slået 
eftertrykkeligt fast, da banen i 2016 
lagde græs til AfrAsia Bank Mauri-
tius Open, den første turnering no-
gensinde, som blev arrangeret i fæl-
lesskab af European Tour, Sunshine 
Tour og Asian Tour. 

En slutscore på seks under par var 
således nok for koreaneren Jeung-
hun Wang til at vinde turneringen 
ét slag foran Siddikur Rahman fra 
Bangladesh. Kun disse to spillere 
sluttede under par. Nr. tre, belgieren 
Nicolas Coelsarts, endte i par for de 
fire runder. 

To danskere, Lasse Jensen og Sø-
ren Hansen, deltog dengang, men 

Den sydafrikanske 
stjernespiller Ernie Els 
har designet én sine 
bedste baner i Four 
Seasons Golf Club på 
Mauritius

MAURITIUS

De markante Bambou-bjerge danner baggrunds-
kulisse for flere huller på Four Seasons-banen.

Tyk, høj rough udenfor de brede fairways 
straffer ubønhørligt vildfarne, skæve slag.

SKØNHEDEN MELLEM
BJERGE OG LAGUNER

Denne fascinerende udsigt til en lagune i 
Det Indiske Ocean  møder man ved 4. green.

ingen af dem klarede cuttet, selvom 
det lå usædvanligt højt: 150 slag. 

Da 2017-udgaven af turneringen 
blev spillet i Heritage Golf Club, 
vandt Sydafrikas nyeste stjernespil-
ler Dylan Fritelli med en vinderscore 
på hele 16 slag under par, og hele 50 
spillere sluttede under par. I decem-
ber i år vender AfrAsia Bank Mau-
ritius Open i øvrigt tilbage til Four 
Seasons Golf Club. Det sker helt 
nøjagtigt i dagene 29. november-2. 
december. 

Hædersbevisninger 
Det er efterhånden 10 år siden, at 
Ernie Els selv slog det første slag 
på Four Seasons-banen, og siden 
har han forbedret den så meget, at 
den hører til hans bedste designs. 
Det siger ikke så lidt, når han har 
lavet stjernebaner på så eksotiske 
steder som Dubai, Malaysia, Viet-
nam, Kina, Indonesien, Sydafrika, 
Namibia, Zanzibar, Kroatien, Ha-
waii, Bahamas, St. Lucia, Maryland 
og Florida. 

En række af de foreløbige 27 Ernie 
Els-baner er siden 2008 hædret med 
diverse priser. Det gælder også Four 
Seasons-banen, som f.eks. i åbnings-
året blev kåret til Best Golf Develop-
ment for Europe & Asia på CNBC 
International Property Awards. Se-
nest (2017) er hans nyeste bane (i 
samarbejde med Vijay Singh), Valley 
Course i The Els Club Desaru Coast 
i Malaysia kåret som Best New Golf 
Course in Asia Pacific på Asian Golf 
Awards. 

The Els Club Copperleaf og Ouba-
ai at Herold’s Bay i Sydafrika, The 
Els Club Dubai, The Els Club Teluk 
Datai i Malaysia, Hoakalei Country 
Club på Hawaii og Whiskey Creek 
i USA er andre prisbelønnede Els-
baner, ligesom han selv i 2015 blev 
kåret som Golf Course Designer of 
the Year på World Golf Awards. 

Visuelle omgivelser 
Selv beskriver Ernie Els sin Four 
Seasons-bane som en skønhed mel-
lem iøjnefaldende laguner ud til Det 
Indiske Ocean mod øst og majestæti-
ske Bambou-bjerge mod vest. 

Èn af banens styrker er, at det er 
lykkedes at maksimere det visuelle 
indtryk af omgivelserne, men også 
på samme tid at bevare kystliniens 
naturlige skønhed. 

Hullerne løber gennem en tidligere 
sukkerrørsplantage, dels langs af og 
dels på tværs af stranden, og denne 
store hulvariation giver spillerne 
nogle fascinerende og forskellige 
havudsigter. 

Men også andre forhold gør ba-
nen enestående. Det gælder først og 
fremmest nogle interessante design-
detaljer som f.eks. lodrette stendi-
ger, links-lignende bække og gigan-
tiske bunkers med græsklædte sider, 
hvorfra det er meget svært at slå et 
kontrolleret slag - uanset længden. 

Svær hulstrækning 
Banen slutter med de fire mest  
mindeværdige huller, hvor hullerne 
15, 16 og 17 udgør en slags Amen 
Corner, hvor man - ligesom på US 
Masters-banen i Georgia, USA - 
skal/bør bede til golfguderne, inden 
man går i krig med denne ekstrem 
svære hulstrækning. 

15. hul, par 4 med handicapnøgle 
1, byder på en større sø i højre side 
af fairway i drivelænge, mens green-
en på både hul 16 og 17 bogstaveligt 
talt ligger på kanten af Det Indiske 
Ocean. Det betyder, at man for alt 
i verden ikke må slå sit indspil for 
langt eller for skævt, for i så fald for-
svinder bolden i havet. 

Lige så udsat finder man 4. green, 
der nærmest ligger som en spids 
halvø ud i havet med vand på tre 
sider. Af andre signaturhuller skal 
nævnes 6. hul, par 4, med slugt for-
an og en sø højre om green, og ikke 
mindst 18. hul, par 5, med banens 
teknisk sværeste, men også visuelt 

smukkeste indspil over en slugt til 
en længdegående, smal green. 

Den høje sværhedsgrad ligger også 
i banens totallængder, som spænder 
fra 6828 meter (sort tee) til 4971 me-
ter (rød tee), ligesom tyk, høj rough 
udenfor de brede airways straffer 
ubønhørligt. 

136 udlejningsvillaer 
Et rustikt og atmosfærefyldt klub-
hus i mauritiansk byggestil og med 
en eksklusiv restaurant, Il Forno, 
supplerer golfbanens 18 huller, og 
det samme gør 136 udlejningsvillaer 
af forskellige størrelser. Den største 
er på 835 kvadratmeter, har fem so-
veværelser og plads til 10 personer. 
Den mindste er »kun« på 212 kva-
dratmeter og har kun tre soveplad-
ser. De billigste og mindste villaer 
ligger på »fastlandet« - de dyreste og 
største på hotellets privat ø, direkte 
på stranden. 

Engelske vaner 
Nogle få lokale forhold er værd - og 
nødvendige - at vide, når man gæ-
ster Mauritius for første gang. Det 
gælder ikke mindst sproget. Alle 
- unge som gamle - taler engelsk, 
fordi Mauritius senest hørte under 
Storbritannien, nemlig fra 1860 til 
1968, hvor øen blev en selvstændig 
republik. 

Tidligere havde Mauritius været 
under både portugisisk, hollandsk 
og fransk herredømme, og det er for-
trinsvis derfor hollændere, fransk-
mænd og briter, der frekventerer 
Mauritius som turister. 

Navnlig de engelske vaner er be-
varet, og således er der f.eks. stadig 
venstrekørsel i trafikken. Lejer man 
en bil, skal man desuden forvente 
lang transporttid, fordi der kun fin-
des et enkelt stykke motorvej i nord-
lig/sydlig retning. Resten af vejnet-
tet - gennem sukkerrørsmarker - er 
så trangt, at man sjældent kan holde 
en gennemsnitsfart af 80 kilometer 
i timen. 

Da Mauritius ligger på den sydlige 
halvkugle, er det sommertid fra no-
vember til april og vintertid fra maj 
til oktober. Om vinteren ligger gen-
nemsnitstemperaturen omkring 20 
grader og om sommeren omkring 28 
grader. Kun i vindstille vejr - som 
hører til sjældenhederne - bliver det 
over 30 grader. Det regner mest i fe-
bruar og marts.

Four Seasons 
Anahita Course
18 huller, par 72
Black tee: 6828 meter
Blue tee: 6374 meter
White tee: 6374 meter
Gold tee: 5588 meter
Red tee: 4971 meter
Greenfee: Ca. 1300 kr.

FAKTABOX

   ” I december i år 
vender AfrAsia Bank 

Mauritius Open tilbage 
til Four Seasons 

 Golf Club ”

” Banen slutter med fire mindeværdige huller, hvor 
hullerne 15, 16 og 17 udgør en slags Amen Corner ”

Ernie Els har foreløbig designet 27 
golfbaner, og Four Seasons hører til 
de allerbedste.
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AF ANDERS DAHL CHRISTIANSEN
INDEHAVER AF TRAINYOURBRAIN.DK

Går du med tanker om at blive bedre 
til golf, så vil du med stor sandsyn-
lighed ikke blive meget bedre, end 
du var i sidste sæson!

Ja, du læste rigtigt. Først beslutter 
du dig for, at du vil være bedre, og 
så sker det ikke. En af årsagerne til, 
at det ikke vil ske, er, at du forvirrer 
din hjerne, når du fortæller den, at 
du vil være bedre til golf. For hvad 
er bedre? 

Hvis din chef sagde til dig, at du 
skulle forbedre dig på arbejdet, hvad 
ville du så tænke? Hm, skal jeg kom-

me et sekund tidligere hver dag? Er 
jeg så bedre? Skal jeg involvere mig 
mere med mine kollegaer i fritiden, 
vil det gøre mig bedre? Jamen bedre 
til hvad? 

Hvis din chef ikke er specifik i for-
hold til, hvad du skal forbedre, så 
bliver det svært rent faktisk at gøre 
noget ved din arbejdssituation. 

Det vil være det samme med din 
golf, hvis du bare vil være bedre, så 
forstår din hjerne ikke, hvad du me-
ner, den bliver forvirret. Det er en af 
de vigtigste årsager til, at man skal 
være meget specifik, når man sætter 
sig et eller flere mål.

Her er nogle eksempler på spe-
cifikke mål:
• Jeg vil være i top 5 til klubme-

sterskaberne i slagspil og i hul-
spil i den kommende sæson.

• Jeg vil forbedre mit puttegen-
nemsnit pr. runde fra 36 puts pr. 

runde til 34 puts pr. runde for 
alle runder spillet fra min sæ-
sonstart 1. april til og med den 
31. september

• Jeg vil i gennemsnit ramme 9 
fairways pr. runde for alle runder 
spillet fra min sæsonstart 1. april 
til og med den 31. september.

• Jeg vil i gennemsnit ramme 9 
”greens in regulation” pr. runde 
for alle runder spillet fra min sæ-
sonstart 1. april til og med den 
31. september.

• Jeg vil gå fra handicap 28 til han-
dicap 9 i løbet af tiden fra 1. april 
til og med den 31. september.

Find selv på flere mål, men husk de 
skal være specifikke. Det er også vig-
tigt, når man sætter sig et mål, at 
det er realistisk og højt/stort nok til, 
at det ”tænder dig”. Det skal være 
noget, du rigtig godt kunne tænke 
dig skal ske, så du får motivation til 
at træne. 

Desuden er et godt mål sat i en 
tidsramme, hvornår skal målet være 
opnået samt være målbart. Sørger 
du for at opfylde disse parametre, 
vil din hjerne være parat, og den vil 
vide, hvad der skal til for at du kan 
få succes.

Mål og sabotage
Så kommer vi til en ny fase, som 
hænger meget sammen med det at 
sætte sig et mål, og alligevel ikke nå 
det.

En stor del af det at opnå succes 
hænger sammen med, hvor god du 
er til at træne din hjerne korrekt. 
Dette lyder lidt underligt for nogen? 
Træne sin hjerne! Hvad betyder det 
egentligt?

Når de fleste mennesker forsøger 
at nå et mål, de har tænkt på igen-
nem længere tid, så har visse spe-
cielle følelser normalt en tendens til 
at dukke op.

En af de mest kraftfulde følelser, 
der opstår, er frygt. Når frygt duk-
ker op, paralyseres din hjerne. Dine 
tanker er overskygget af intense fø-
lelser som frygt, nervøsitet, stress. 
Du kan nærmest blive bange for at 
tage det næste skridt. Du er bange 
for at fejle, blive flov eller skuffe an-
dre mennesker.

Man kan endda blive helt bange 
for at opnå succes, fordi man ikke er 
sikker på, om man kan klare det. Du 
er ikke vant til det. Hvordan vil din 
verden blive?

Hjernen er på vagt
Din hjerne er hele tiden på vagt, 
for at du skal føle dig godt tilpas, og 
med en ubekendt faktor som ny suc-

ces ved din hjerne ikke helt, hvad 
det vil betyde for dig.

Hvis man ikke er opmærksom på, 
hvordan man håndterer disse følel-
ser, så laver man overspringshand-
linger og tager ikke de nødvendige 
skridt i forhold til sin træning. Der-
med opnår man ikke sine mål, men 
hjernen er tilfreds, den ved hvad den 
har, og den ved ikke, hvad den får.

Træner man løbende sin hjerne til 
at være tilpas med at være uden for 
sin comfort zone, så vil man kunne 
håndtere frygt, nervøsitet, stress, og 
målrettet arbejde videre på at opnå 
sine mål, selv når man registrerer 
mindre behagelige tanker.

Ubehag og action
Succesfulde mennesker føler ubehag, 
men tager action alligevel!

Ved at forestille dig den kom-
mende ny opnåede succes gentagne 
gange, før den bliver en realitet, vil 
du træne din hjerne i at håndtere, 
de forandringer succesen vil afsted-
komme, da den vænner sig til tan-
ken om det nye. Forskere har nemlig 
konstateret, at ens ubevidste sind 
ikke kan kende forskel på de ting, 
vi forestiller os der sker, og de ting, 
der reelt sker. Dette betyder, at du 
kan udvide din comfort zone blot via 
tankens kraft!

Tænk på hvor nemt det ville være 
at nå dine mål og drømme, hvis du 
ikke forvirrer din hjerne og lader 
dine følelser komme i vejen for din 
egen succes?

Ønsker du at opnå succes enten 
privat eller med din golf, er oven-
stående blot nogle af de mange 
processer, du kan få hjælp til via 
et personligt coachingforløb hos  
www.trainyourbrain.dk.

MENTALCOACHING

Vi er på den tid af året, hvor en ny golf sæson skal i gang. Foråret er lige om hjørnet og nu skal 
det være! I den her sæson vil jeg være bedre til golf!

FORVIRRER DU DIN HJERNE?

Anders D. Christiansen:
Ejer af trainyourbrain.dk og 
landstræner i landsholdets 
mest succesfulde sæson.

Eventyrlige golfrejser m. ADC:
Masser af træning og meget for 
pengene! Se reklamen på denne 
side!

Firma træning eller individuel 
træning m. Trackman?
Rigtig gode muligheder på Nivå 
Golf Center!

Foredrag m.m.:
Gratis bestseller bog om succes?
Se mere på www.trainyourbrain.dk
Få info om ovenstående på 
info@trainyourbrain.dk

FAKTABOX

ipnordic A/S   |    Tlf. 8910 1010   |   info@ipnordic.dk   |   www.ipnordic.dk

Bestil et teletjek i dag på 8910 1010Skræddersyet erhvervstelefoni

Vi har fået nem telefoni 
med god support hos 
ipnordic. Det er alfa 
og omega at tingene 
fungerer hos os  
– og det gør det hos 
ipnordic. 
 
Jørgen Gravgaard 
Filialchef, Nellemann Århus
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AF HENRIK KNUDSEN
KOMMENTATOR
VIASAT GOLF

Vijay betyder sejr på 
Hindi, og det skulle vise sig at være 
et meget passende navn for den før-
ste professionelle golfspiller fra Fiji. 
Han har vundet over det meste af 
verden inklusiv tre major-titler, og i 
2004-2005 tilbragte han 32 uger på 
verdensranglistens førsteplads.

Vijay Singh har både Hindi og Fiji-
ansk blod i årerne. Hans far var fly-
mekaniker, som underviste lidt i golf 
ved siden af sit arbejde. Sønnen kom 
til at tilbringe mange timer på fly-
basens driving range, selv om Vijay 
ynder at fortælle, at ”golfbolde var 
meget svære at få fat i, så vi brugte 
alt muligt, der faldt ned fra kokos-
palmerne.”

Men det var godt nok til, at Vijay 
som 19-årig valgte at blive professio-
nel, og bare to år senere vandt han i 
1984 Malaysian Open.

Udelukket på livstid
Allerede året efter stødte han dog 
ind i problemer. Han blev beskyldt 
for snyd og blev udelukket fra Asi-

an Tour. Hans markør fastholdt, at 
Singh havde ændret på sit scorekort 
for at klare cuttet. Vijay nægtede og 
gør det i øvrigt stadig. Han mener, at 
han blev behandlet urimeligt hårdt, 
fordi hans markør var søn af en vig-
tig person i det indonesiske golffor-
bund. Han tilføjer, at det desuden 
kun burde føre til diskvalifikation fra 
turneringen og ikke udelukkelse fra 
touren. Asian Tour undersøgte både 
denne og andre episoder, hvor Singh 
var blevet beskyldt for snyd og fandt 
tilstrækkelige beviser til at udelukke 
ham fra Asian Tour på livstid.

Han tog derfor arbejde som klubpro 
i Malaysia i et par år. En sponsor 
hjalp ham to år senere til at forsøge 
sig på den hedengangne Safari Tour 

i Afrika, hvor han i 1988 vandt Nige-
rian Open. Her var han helt ander-
ledes populær. De lokale heppede 
meget entusiastisk på ham, for de 
havde aldrig oplevet en sort eller 
farvet mand vinde deres mesterskab.

Hele verden
I slutningen af året forsøgte han 
for anden gang at kvalificere sig til 
Europa-touren, og denne gang lykke-
des det. Og her fik han hurtigt ry for 
at være ekstremt hårdt arbejdende. 
Caddierne på Europa-touren fortalte 
ofte historier om, hvordan den store 
fijianer som regel var den første på 
træningsbanen om morgenen – og 
den sidste om aftenen. 

I 1989 vandt han sin første titel i 
Europa , Volvo Open i Italien. Det 
blev til yderligere tre sejre det år på 
Safari Touren, og en 24. plads på 
Europa-tourens Order of Merit be-
tød, at hans problemer var ovre. Han 
vandt på Europa-touren igen i 1990 
og to gange i 1992. I denne periode 
vandt han også regelmæssigt i både 
Afrika og Asien. 

I 1995 blev han taget til nåde af Asi-
an Tour, og hans sejre på denne tour 
bliver derfor først anerkendt fra det 
år. Og han er tilsyneladende i stand 
til at vinde hvor som helst. Den kom-
mende periode bød på sejre så forskel-
lige steder som Sverige, Italien, Ni-
geria, Elfenbenskysten og Marokko.

I 1993 optager han så medlemskab 
af den amerikanske PGA Tour. Efter 

sin første sæson bliver han kåret som 
Rookie of the Year efter blandt an-
det en sejr i Buick Classic. Problemer 
med ryggen og nakken holdt ham lidt 
tilbage det følgende år, men i 1995 
vandt han igen Buick Classic og des-
uden Phoenix Open. De kommende 
år bød på flere sejre, og i 1998 kom-
mer så det helt store gennembrud.

Den første major
US PGA Championship skulle I 1998 
for første gang spilles på Sahalee 
Country Club i staten Washington. 
Banen var sat ekstra svært op, og Vi-
jay Singh’s 66’er i 2. runde var ikke 
kun banerekord – den bragte ham 
også i spidsen for mesterskabet. Han 
fulgte den op med runder i 67 og 68 og 
vandt med to slag over Steve Stricker.

Tiger Woods havde året inden væ-
ret den første sorte spiller, der vandt 
en major, og i de kommende år skul-
le netop de to lave helt om på den 
statistik. Singh skulle de følgende 
år føje yderligere to majortitler til 
sit cv. I 2000 vandt han Masters på 
Augusta National med tre slag til 
Ernie Els, medens han i 2004 måtte 
ud i et tre-mands omspil med Justin 
Leonard og Chris DiMarco, før han 
kunne kåres som vinder i US PGA 
Championship på Whistling Straits.

Tiger blev overhalet
Sejren i US PGA Championship var 
ikke hans eneste højdepunkt i 2004. 
I starten af året havde han vundet 

Den første professionelle spiller fra Fiji, 
Vijay Singh, blev overraskende manden, 
der skubbede Tiger Woods af pinden.

” Asian Tour under-
søgte flere episoder 
og fandt tilstræk-

kelige beviser til at 
udelukke Vijay Singh 

fra Asian Tour 
på livstid ”

DEN STORE FIJIANER

Det blev José Maria Olazabal, 
der hjalp Vijay Singh i den 
grønne jakke som vinder af 
The Masters i 2000.

Brundtland Allé 3 | 6520 Toftlund | Tlf. + 45 73 83 16 00 | www.brundtlandgolfcenter.dk  | info@brundtlandgolfcenter.dk

BRUNDTLAND  
  GOLFCENTER 
     TOFTLUND

GOLF | RESTAURANT | HOTEL

G O L F  |  R E S TA U R A N T  |  H O T E L

Golfophold i skønne sønderjylland
Nyd et dejlig ophold på Brundtland Golfhotel i store værelser med egen balkon eller  

terrasse som har direkte udsigt til golfanlæg - en skøn oplevelse på alle årstider. 
Hele anlægget samt hotellet er handicapvenligt indrettet.

BrundTland golfcenTer - vil være danskernes foretrukne golfcenter

Pris pr. person .........................774,-
1 overnatning med morgenmad
inkl. 1 greenfee
v/2 personer pr. værelse

Pris pr. person .............1.573,-
3 overnatning med morgenmad
inkl. 1 greenfee
v/2 personer pr. værelse

Pris pr. person .............1.898,-
4 overnatning med morgenmad
inkl. 1 greenfee
v/2 personer pr. værelse

Pris pr. person .............. 2.871,-
7 overnatning med morgenmad
inkl. 1 greenfee
v/2 personer pr. værelse

Ved forudbestilling/-betaling kan der tilkøbes ekstra greenfee for 
250 kr. pr .greenfee.


... golfoplevelser 

i hj   rtet af
 Sønderjylland!

Så book nu!

Restauranten 
byder på lækker 

mad, drikke  
og hygge...

Eksempler på ophold

HelT unikT i danmark
- fra alle værelser er der udsigt  
til det flotte golfanlæg.
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Det var ikke kun på 
golfbanen, at Vijay 
Singh har været i 
roughen. Han har 
også været på afveje 
et par gange med 
alvorlige regelbrud.

HISTORIE

AT&T Pebble Beach pro-am, og den 
turnering markerede i øvrigt hans 
12. top-10 placering i træk på PGA 
Touren – en stime kun overgået af 
Jack Nicklaus. 

Efter sejren i årets sidste major 
fortsatte han til Boston, hvor han 
vandt Deutsche Bank Champions-
hip, og det var en milepæl, for der-
med overhalede han Tiger Woods 
på verdensranglistens førsteplads. 
Woods havde siddet på den trone i 
264 uger.

Tallene for 2004 fortalte om 18 
top-10 placeringer og næsten 11 
millioner dollars i præmiepenge til 
Singh. Han blev efterfølgende valgt 
til PGA Tour Player of the Year – en 
æresbevisning, der blive stemt om 
blandt spillerne selv. 

I 2005 kom han til at kæmpe med 
Woods om førstepladsen på verdens-
ranglisten, men selv om april gav Ti-
ger endnu en Masters-titel, så blev 
Singh i samme måned den yngste 
spiller nogensinde, der blev valgt ind 
i golfsportens Hall of Fame.

Fyrre, farlig og ikke færdig
Måske troede man, at han nu i en 
alder af 42 år var ved at være fær-
dig med karrieren. Men vi skulle alle 
sammen blive klogere. I 2008 vandt 
han sin første World Golf Champi-
onship, da han sejrede i Bridgestone 
Invitational i Ohio på trods af en 
del problemer med de korte putts. 
Det betød, at han indledte FedEx 
Slutspillet på en 7. plads. I første 
slutspilsturnering vandt han over 
Sergio Garcia og Kevin Sutherland 
efter omspil, og så førte han plud-
selig FedEx Cup’en. I den næste 
turnering gav han ikke de andre en 
chance, og han vandt med hele fem 
slag. Nu var hans forspring så stort, 
at han blot behøvede at stille op i de 

to sidste slutspilsturneringer for at 
vinde den store bonus på 10 millio-
ner dollars. Det fik PGA Touren til 
at lave reglerne om, så de i fremti-
den kunne bevare spændingen helt 
frem til finalen. Men Singh vandt 
tourens pengeliste for tredje gang i 
karrieren.

Singh har vundet 22 gange på 
PGA Touren, siden han blev 40. 
Dermed har han slået Sam Sneads 
gamle rekord. Han blev den kun an-
den spiller – efter Woods – der har 
vundet 60 millioner dollars i præ-
mier, og han er den mest vindende 
ikke-amerikaner nogensinde på PGA 
Touren. Han har tilbragt 540 uger 
på verdensranglistens top-10, og 
han er desuden blevet æresmedlem 
af PGA Touren.

Nye problemer
På trods af alle disse præstationer, 
vil der nok altid være et par spørgs-
målstegn ved Singh’s eftermæle. 
Episoderne i Asien tidligt i karrieren 
er aldrig helt blevet glemt, og da han 
i 2013 ved et tilfælde i et interview 
kom til at nævne, at han har taget 

et middel, som på det tidspunkt stod 
på dopinglisten, så var den gal igen. 

Singh blev suspenderet af PGA-
touren og selv om WADA senere fjer-
nede dette middel fra den forbudte 
liste, fastholdt touren, at Singh hav-
de forbrudt sig mod reglerne og ville 
straffe ham derefter. Singh svarede 
igen med at anlægge retssag mod 
touren for at have ødelagt hans ry. 
Denne retssag venter stadig – fem år 
senere – på en afslutning.

SINGH 
MOD 
PGA
Det er nu snart fem år siden, at 
Vijay Singh i et interview med det 
amerikanske sportsmagasin Sports 
Illustrated kom med, hvad han tro-
ede var en uskyldig tilståelse. Han 
fortalte de to journalister, at han 
tidligere havde brugt Hjorte Gevir 
Spray, et produkt som nogle – især 
i bodybuilder kredse – påstår kan 
være muskelopbyggende, men som 
andre mener er helt uden effekt.

Singh fortalte, at det var hans cad-
die, der havde anbefalet det, og at 
han havde brugt midlet til at komme 
sig over nogle knæ- og rygproblemer. 
Han vidste, at andre golfspillere 
havde brugt midlet – f.eks. havde 
Mark Calcavecchia fortalt, at han 
havde brugt det og var ikke blevet 
straffet.

Om det hjalp eller ej 
er sådan set ligegyldigt. Pro-

blemet er, at denne spray indeholdt 
det insulin-lignende vækstfremmer 
Factor 1 – også kendt som IGF-1 – 
og det stod på det tidspunkt på den 
forbudte liste. Og tilståelsen fik 
straks PGA Touren til at suspendere 
Singh. Ifølge PGA Touren havde de 
andre spillere, der havde brugt mid-
let, ikke gjort det, medens de spil-
lede i en PGA Tour turnering.

Singh blev meget fortørnet, idet 
der intet stod på sprayflaskens eti-
ket om IGF-1, så han benyttede sin 
ret til at appellere. Men det gjorde 
næsten kun tingene værre, for PGA 
Touren reagerede ved at beslutte, at 
så længe appel-sagen kørte, ville alle 
Singhs præmiepenge blive overført 
til en spærret konto, og hvis Singh 
tabte appellen, så ville disse penge 
ikke komme til udbetaling. 

Appel-sagen blev aldrig færdigbe-
handlet, da touren efter et stykke 
tid ophævede Singhs suspension. Og 
hele problematikken omkring Hjorte 
Gevir Spray blev i øvrigt lidt ligegyl-
dig, da WADA senere fjernede midlet 
fra den forbudte liste. Man var nået 
frem til, at det ingen virkning havde.

Men Singh var stadig oprørt over 
den behandling, han havde fået at 
PGA Touren. Dels mente han, at 
han var blevet behandlet anderle-
des end andre – og dels at touren 
havde skadet hans ry. Han anlagde 
derfor sag mod touren ved en dom-
stol i New York. 

Den sag har nu været behandlet 
flere gange og været gennem diverse 
høringer. Dommeren har afvist at 
afgøre sagen ved en såkaldt Sum-
mary Judgement (en slags tilkende-
givelse), og nu er der banet vej for en 
egentlig retssag med jury og det hele.

Det forventes dog stadig, at de 
to parter når en form for kompro-
mis, inden det kommer så langt. 
PGA Touren vil formentlig under 
en sådan retssag skulle svare på 
en masse spørgsmål om deres anti 
doping program – noget som touren 
meget nødigt vil have offentlig debat 
omkring. Singh risikerer på den an-
den side også en del, idet en sådan 
retssag vil genopfriske en masse tid-
ligere sager, som de fleste golffans 
nok har glemt.

Vijay Singh:
Født: Lautoka, Fiji, 22. februar 
1963
Major-sejre: US PGA Championship 
1998 og 2004, Masters 2000.
Professionelle sejre: I alt 61, PGA 
Tour 34, European Tour 13
World Golf Hall of Fame: Valgt 
2005 og indsat 2006.

FAKTABOX

   ” Singh blev i 
samme måned den 

yngste spiller nogen-
sinde, der blev valgt 

ind i golfsportens 
      Hall of Fame ”

I 2006 fik Vijay Singh sin plads i golfsportens Hall of Fame. 

Få råd til nye golfkøller 
med en ordentlig rente 
på din opsparing

HØJRENTE FRI
Fuld fleksibilitet  

uden minimumsbeløb

0,60%
Ingen binding

HØJRENTE PLUS
Høj rente 

og stor fleksibilitet

0,90%
31 dages varsel

HØJRENTE 24
Den højeste rente 
på din opsparing

1,05%
2 års binding

Vilkår: Tilbydes privatpersoner over 18 år med bopæl i Danmark - Højrente Fri: Var. rente - Højrente Plus: Var. 
rente, min. indskud: kr. 100.000, udtræk skal varsles med 31 dage - Højrente 24: Fast rente, min. indskud: kr. 
100.000, kan hæves mod rentedekort på 1% pr. rest. 12 mdr. - Santander Consumer Bank er omfattet af den 
norske Bankenes Sikringsfond, der dækker på samme vilkår som den danske indskydergaranti.

Læs mere på Santander.dk

Bilfinansiering Privatlån Kreditkort SalgsfinansieringOpsparing
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 L E T  T O U R  E U R O PA  -   
 O R D E R  O F  M E R I T  

 PLAC Navn Land Point 
 1 Georgia Hall England 116,60 
 2 Pernilla Lindberg Sverige 85,83 
 3 Caroline Hedwall Sverige 74,93 

Ingen danskere noteret

 E U R O P E A N  T O U R   
 -  R A C E  T O  D U B A I  

 PLAC Navn Land       Point 
 1 Sharma Shubhankar Thailand 748.074 
 2 Tommy Fleetwood England 628.754 
 3 Li Haotong Kina 523.650 
 57 Thorbjørn Olesen Danmark 72.335 
 75 Jeff Winther Danmark 58.765 
 81 Thomas Bjørn Danmark 57.175 
 89 Joachim B. Hansen Danmark 52.866 
 99 Lasse Jensen Danmark 47.700 
 126 Søren Kjeldsen Danmark 30.600 
 189 Lucas Bjerregaard Danmark 13.385 
 234 Anders Hansen Danmark 3.535 

 L P G A  T O U R  U S A    
 -  P E N G E L I S T E N  

 PLAC Navn Land Dollars 
 1 Brittany Lincicome USA 210.000 
 2 Jin Young Ko Korea 195.000 
 2 Wei-Ling Hsu Taipei 135.766 
 30 Nicole Broch Larsen Danmark 21.704 
 61 Nanna K. Madsen Danmark 8.828 
 71 Emily K. Pedersen Danmark 6.104 

 P G A  T O U R  I  U S A   
 -  F E D E X  C U P  2 0 1 8  S Æ S O N  

 PLAC Navn Land Point 
 1 Patton Kizzire USA 1.247 
 2 Dustin Johnson USA 952 
 3 Jon Rahm Spanien 936 
 4 Brendan Steele USA 820 
 5 Jason Day Australien 814 
 6 Tony Finau USA 814 
 7 Chez Reavie USA 792 
 8 Pat Perez USA 790 
 9 Justin Thomas USA 758 
 10 Patrick Cantlay USA 757 

RANGLISTER pr. 19. februar 2018 AF MOGENS NIELSEN

 V E R D E N S R A N G L I S T E N ,   
 H E R R E R   

 PLAC Navn Land Point 
 1 Dustin Johnson USA 10,65 
 2 Jon Rahm Spanien 8,99 
 3 Jordan Spieth USA 8,40 
 4 Justin Thomas USA 7,87 
 5 Justin Rose England 7,39 
 92 Thorbjørn Olesen Danmark 1,58 
 133 Søren Kjeldsen Danmark 1,20 
 213 Lucas Bjerregaard Danmark 0,81 
 353 Lasse Jensen Danmark 0,51 

 V E R D E N S R A N G L I S T E N ,   
 D A M E R  ( 1 2 .  F E B R U A R  2 0 1 8 )  

 PLAC Navn Land Point 
 1 Shanshan Feng Kina 7,33 
 2 Sung Hyun Park Korea 7,00 
 3 So Yeon Ryu Korea 6,83 
 4 Lexi Thompson USA 6,79 
 91 Nicole B. Larsen Danmark 1,11 
 130 Nanna K. Madsen Danmark 0,77 
 151 Emily K. Pedersen Danmark 0,64 

 E U R O P E A N  C H A L L E N G E  T O U R  
 -  S L U T S T I L L I N G  2 0 1 7  

 PLAC Navn Land Euro 
 Touren starter i marts

Dustin Johnson - 
topper verdens-
ranglisten

Shanshan Feng - 
topper verdens-
ranglisten

Nicole Broch Larsen - 
30 på LPGA-touren

Jeff Winther - 
75 på Race to Dubai

Patton Kizzire - 
fører på PGA-touren

 W E B C O M . T O U R  -  U S A  

 PLAC Navn Land Dollars 
 1 Sungjae Im Korea 177.999 
 38 Sebastian Cappelen Danmark 19.936 

 V I G T I G E  P E J L E P U N K T E R :  

Verdensranglisten: Adgang til Majors, Ryder Cup, Presi-
dents cup mv.
Race to Dubai: Top 110 holder kortet, top 60 med i sæ-
sonfinalen og top 30 i The Open.

 R Y D E R  C U P  K VA L I F I K AT I O N  -   
 W O R L D  P O I N T S  

 PLAC Navn Land       Point 
 1 Justin Rose England 217,89 
 2 Jon Rahm Spanien 186,43 
 3 Tyrrell Hatton England 137,75 
 21 Lucas Bjerregaard Danmark 35,15 
 36 Thorbjørn Olesen Danmark 25,57 

 R Y D E R  C U P  K VA L I F I K AT I O N  -   
 E U R O P E A N  P O I N T S  

 PLAC Navn Land Point 
 1 Justin Rose England 2.713.074 
 2 Tyrrell Hatton England 2.516.447 
 3 Ross Fisher England 1.444.881 
 20 Thorbjørn Olesen Danmark 573.199 
 21 Lucas Bjerregaard Danmark 562.526 

 E U R O P E A N  S E N I O R  T O U R   
 ( S TAY S U R E  T O U R  

 PLAC Navn Land Euro 
 Touren starter i marts

 CHAMPIONS TOUR USA 

 PLAC Navn Land     Dollars 
 80 Steen Tinning Danmark 5.760 

Lucas Bjerregaard - 
21 på Ryder Cup 
(World)

Steen Tinning - 
80 på Champions Tour

Sebastian Cappelen - 
30 på Web.com-tour

Georgia Hall - topper 
Ladies European Tour

Thorbjørn Olesen - 
20 på Ryder Cup 
(Europa)

ASK THE LIGHT WHETHER A GEM IS PURE.
- Ovid, 1 BC

NY SPECIALSERIE TIL EKSTRA SKARPE 
PRISER  MED MASSER AF UDSTYR

ATTRAKTIV BESKATNING FRA 395.747 KR.*

'Gælder Giulia Edizione 2.2 Diesel 180 hk Aut. Priserne er inkl. lev. omk. A+  - B  Brændstoføkonomi v. blandet kørsel 26,3 – 16,7 km/l. CO₂-udledning 99 - 138 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr. Begrænset antal. alfaromeo.dk

ALFA ROMEO GIULIA EDIZIONE
2.0 BENZIN AUT. MED  200 HK 
KUN 444.000 KR. SPAR 90.000 KR.
• AUTOMATISK NEDBLÆNDELIGE 

BAK- OG SIDESPEJLE
• ADAPTIV FARTPILOT
• INTEGRERET NAVIGATION MED 

STOR SKÆRM OG DAB RADIO

• 7” TFT DISPLAY I INSTRUMENTHUS
• XENON GASFORLYGTER
• KLIMAPAKKE MED LUFTDYSER OG 

EKSTRA USB-STIK BAG TIL

indsæt forhandler navn herAlfa Romeo Vejle  •  ATbiler A/S
Haderslevvej 1  •  7100 Vejle  •  Telefon 75806500  •  www.atbiler.dk
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For fjerde år i træk blev Himmerland 
Golf & Spa Resort (billedet) kåret 
som det bedste golfhotel i Danmark 
ved World Golf Awards 2017, der 
blev afviklet på La Mange Club i Spa-
nien i slutningen af 2017. Afstemnin-
gen foregår mellem journalister og 
turister i golfrejsebranchen fra flere 
end 100 lande.

Ved samme lejlighed blev Old Course 
på The Scandinavian kåret til Dan-
marks bedste golfbane foran Marbæk-
banen i Esbjerg, skovbanen i Holste-
bro, Lübker Golf, Silkeborg Ry Golfklub 
(Resenbro) og Simons Golf Club.

KLUBNYT

KLUBNYTKLUBNYTKLUBNYT AF FRITS CHRISTENSEN

SKRIV TIL OS
GOLFavisen viderebringer meget 
gerne nyheder fra klubberne landet 
over. Så send os en mail om jeres 
nye tiltag – bl.a. også om jeres åbne 
matcher – til info@golfavisen.dk

Som formand for den forholdsvis ny-fusionerede 
Holstebro Golfklub har Svend Ørgaard haft en meget 
turbulent vinter – dog udelukkende med positive 
aktiviteter. Først kunne han med glæde modtage 
hæderen til sin klub som tegn på kåringen til Årets 
Golfklub af Golfavisen (billedet). Herefter opnåede 
ham valgt til byrådet i Holstebro med det femte høje-
ste stemmetal af rådets 12 socialdemokrater. Siden 
blev han valgt til partiets gruppeformand og har fået 
plads i det magtfulde økonomiudvalg, i børne og 
familieudvalget og i kultur- og fritidsudvalget. Med 
sine 66 år er Svend Ørgaard ældste mand i byrådet. 
Han lod sig for to år siden pensionere fra direktør-
stillingen i Uddannelsescenter Holstebro.

Esbjerg Golfklub (billedet) med de to klassebaner 
Marbæk og Myrtue, opruster i 2018-sæsonen på det 
sportslige område. Klubben skal således være vært for 
turneringen Made in Denmark Qualifier på den danske 
Ecco Tour i august umiddelbart før Europatour-turnerin-
gen Made in Denmark i Silkeborg.

-Vores plan er at afvikle en stor turnering som en årlig 
tilbagevendende begivenhed, og med den historik, vi 
har i Esbjerg, er der meget, vi kan drømme om, siger 
Johannes Eriksen, der er nyudnævnt trænermanager i 
klubben med ansvar for administration og service. Det 
betyder også, at Ben Tinning fortsætter i klubben som 
ansvarlig for elitearbejdet og PGA-træningen.

Ledreborg Palace Golf Club har ansat PGA-proen 
Michael Brink (billedet) til at varetage træningen 
for klubbens elite, juniorer og begyndere. Den nye 
pro kommer med mange års erfaring fra træning 
og proshop, og han ansættes i en helårsstilling, så 
klubbens medlemmer også kan få træning i vinter-
perioden. Ansættelsen af Brink anses for at være et 
naturligt led i udviklingen af Ledreborg Palace Golf 
Club, der for 2017 kommer med det fjerde positive 
regnskab i træk.

NY PRO I LEDREBORG

TRAVL 
HOLSTEBRO-FORMAND

Det 20-årige stortalent fra Ikast 
Golfklub, Thomas Ambrosius 
(billedet), fortsætter karrieren 
på University of Texas i El Paso 
fra årsskiftet. Det betyder også, 
at Thomas Ambrosius fortsat 
er til rådighed for det danske 
landshold i det omfang, han 
ikke skal stå til rådighed for 
sit college, der spiller i Arizona 
Intercollegiate. Thomas Ambro-
sius har allerede vist, at han 
kan klare sig blandt de profes-
sionelle, da han i 2017 vandt 
Ecco Tour-turneringen Jyske 
Bank Championship i Silkeborg 
Ry Golfklub.

IKAST-TALENT 
TIL USA

For at styrke konkurrenceevnen 
i et østjysk område med 38 
golfklubber inden for en radius 
af 60 kilometer har Hammel 
Golfklub valgte at ansætte Poul 
Ditlev (billedet) som ny manager 
for klubben tæt på Frijsenborg-
skoven. For den nye manager 
bliver der ikke den store om-
væltning i dagligdagen, da han 
gennem en lang årrække har 
fungeret som en meget effektiv 
leder på frivillig basis – bl.a. på 
bestyrelsesniveau. 

NY MANAGER 
I HAMMEL

ESBJERG GK OPRUSTER

Med 81 deltagere fra flere klubber havde Vallø Golfklub 
(billedet) stor succes med afviklingen af den årlige 
nytårsturnering. Det var rekord for turneringen, der 
havde deltagelse af 30 spillere fra andre klubber. Trods 
vejrproblemerne blev den afviklet på en næsten tør 
bane. Vinderen i A-rækken blev Henrik Svendsen fra 
Køge Golfklub, mens Allan Kristensen fra Vallø vandt 
B-rækken.

REKORD I VALLØ

HÆDER TIL 
HIMMERLAND

	

	

	
	

MESSETILBUD	–	KAN	KUN	BOOKES	VIA	OS!	
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GOLFAVISEN 
PÅ NETTET OG FACEBOOK

På Golfavisen.dk kan man få kombinationen af de hur-
tige nyheder suppleret med de meget læseværdige bag-
grundshistorier fra Golfavisens populære printudgave: 

Nyheder • Rejser • Udstyr • Træning 
Historie • Videoer • Pro-links • Konkurrencer 

Nyhedsbrev • Printavisen

God fornøjelse med Golfavisens to print- og netudgaver 
på www.golfavisen.dk

Redaktionen

KLUBNYT

KLUBNYTKLUBNYTKLUBNYT AF FRITS CHRISTENSEN

Med virkning fra 1. april 2018 får medlemmerne i Nivå Golf Center og Ree Golf A/S på 
det nærmeste dobbelt op for kontingentet. De to klubber har indgået en samarbejdsaf-
tale, der synes at skabe stor merværdi for medlemmerne, gennem en fritspilsordning 

på de to klubbers 18 hullersba-
ne. Modsat andre fritspilsord-
ninger skal medlemmerne ikke 
betale ekstra for ordningen. 

-Vi ved, at vore medlemmer 
sætter pris på at kunne afprøve 
andre golfbaner i ny og næ, og 
gerne uden at skulle køre langt. 
Derfor passer aftalen perfekt 
til vore medlemmers ønsker, 
siger Ann-Britt Nordkvist, der er 
golfmanager hos Ree Golf.

FRIT SPIL I REE OG NIVÅ

Tønder Golf Klub (billedet) har besluttet at investere en million kroner i en udvidelse 
med en længe til ejendommen Tidsholm, der udgør det for klubhuset. Nybyggeriet med 
udsigt over banen vil gøre det muligt at huse endnu større arrangementer og turnerin-
ger for klubbens medlemmer, der i antal er steget fra 540 til 576 i løbet af 2017. Klub-
ben har i øvrigt ansat en ny greenkeeper i skikkelse af Christian Schmidt, der afløser 
Bendix Gammelgaard. 

TØNDER UDVIDER
Trehøje Golfklub har benyttet vintersæsonen til at bygge nyt 
værksted og lagerområde til klubbens pro-trænere samt en 
tilbygning og overdækning  af læsseområdet til køkkenet. 
Det nye værksted er bygget sammen med proshoppen, 
så proen kan overskygge butikken, mens han befinder sig 
i værkstedet. Tilbygningen er foretaget af klubbens frivil-
lige medlemmer under ledelse af Kaj Kristensen. På banen 
er man igang med at etablere nye teesteder, hvor man fra 
2019-sæsonen vil skifte fra de traditionelle farve-teesteder 
til metriske betegnelser.

NYBYGNING I TREHØJE

Kaj Kristensen (tv) overdrager nøgle til nybyggeriet til baneudvalgs-
formand Helge Ørts og klubbens formand, Lars Ole Wulff (th).

Skjoldenæsholm Golfcenter 
(billedet) vil med et nyt tiltag 
sætte mere fokus på juniorernes 
udvikling på en målrettet måde. 
Den ambitiøse målsætning går 
ud på at prioritere et godt RUS-
miljø, der dækker over faktorer 
som relationer, udvikling og sjov. 
Indeholdt i målsætningen er den 
ugentlige træning, en firkløver-
turnering med andre golfklubber, 
golflejr, golftur til et sted i Norden 
og deltagelse i diverse turnerin-
ger. Skjoldenæsholm har bl.a. et 
par gange haft besøg af Michael Axelsen, der som foredragsholder har fortalt klubbens 
juniorer om den målsætningsproces, der har ført hans egen søn, John Axelsen, til top-
pen som Danmarks bedste amatørspiller.

SKJOLDENÆSHOLMS RUS-MILJØ

Vind briller fra SUNREAD!
Vi trækker lod om et par lækre solbriller fra SUNREAD 
blandt alle indsendte Hole in One i hver udgave.

SUNREAD SPORT GOLF 
Limited Edition Versatile special-
brille for Golf og bilkørsel. 
Læs mere på www.SUNREAD.dk 

Vinderen i februar: 
John Olesen 
Marielyst Golf Klub 
Hul 14 – 148 meter.

I erkendelse af, at mange spillere har problemer med at få 
tid til en golfrunde med 18 huller, har Trelleborg Golfklub i 
Slagelse nytænkt op til 2018-sæsonen og vil forsøge sig med 
tilbud om en 12 hullers-runde. Fra klubbens tre 9 hullers-sløj-
fer bruger man 10 huller fra mesterskabsbanen plus to huller 
fra 9 hullers-banen. 

-Man skal bare bestille en helt almindelig tid, og det vil ikke 
ændre noget på forløbet på banen. Vi vil gerne være inno-
vative i Trelleborg, og en af udfordringerne for sporten er, at 
det tager for lang tid med 18 huller, siger Brian Amossen fra 
Trelleborg.

NYSKABELSE I TRELLEBORG

SOUTH AFRICAN AIRWAYS  
Den bedste vej til det sydlige Afrika
South African Airways tilbyder 28 ugentlige afgange fra København 
og Billund via vores gateways i Frankfurt, München og London 
til Johannesburg, med smidige forbindelser videre til Cape 
Town, Durban, Krüger Nationalpark og Victoria Falls i Zimbabwe. 

Kontakt dit rejsebureau eller South African Airways 
på +45 3314 3031 eller på e-mail saa@saa.dk  

SAWUBONA – WELCOME ON BOARD!
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 FREDAG 23 FEBRUAR 
08:30  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
10:30  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf: Golf Channel Academy - NEW!   
11:30  Golf: The Skill Code 
12:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
15:00  Golf: Honda LPGA Thailand 
19:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
21:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
00:00  Golf: School of Golf  
00:30  Golf: Golf Channel Academy 
01:00  Golf: Golf Channel Academy 
01:30  Golf: Golf Channel Academy 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 LØRDAG 24 FEBRUAR 
09:00  Golf: Golf Channel Academy 
09:30  Golf: Golf Channel Academy 
10:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
14:30  Golf: Golf Central - NEW!   
15:00  Golf: Honda LPGA Thailand 
19:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
23:30  Golf: Golf Central  
00:00  Golf: The Skill Code 
00:30  Golf: The Skill Code 
01:00  Golf: Golf Channel Academy 
01:30  Golf: Golf Channel Academy 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 SØNDAG 25 FEBRUAR 
09:00  Golf:  Sunshine Tour Highlights - 

NEW! 
10:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
14:30  Golf: Golf Central - NEW!   
15:00  Golf: Honda LPGA Thailand 
19:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
23:30  Golf: Golf Central  
00:00  Golf: School of Golf  
00:30  Golf: School of Golf  
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 MANDAG 26 FEBRUAR 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
10:30  Golf: Viasat Golf Card 2017 
11:00  Golf: Honda LPGA Thailand 
15:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
19:30  Golf: The Skill Code 
20:00  Golf:  European Tour Highlights - 

NEW! 
21:00  Golf: The Skill Code - NEW! 
21:30  Golf: European Tour Highlights 
22:00  Golf: The Skill Code 
22:30  Golf: The Skill Code 
23:00  Golf: Golfing World  

00:00  Golf: Golf Central  
00:30  Golf: Viasat Golf Card 2017 
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 TIRSDAG 27 FEBRUAR 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf:  Commercial Bank Qatar Ma-

sters 
15:30  Golf: Honda LPGA Thailand 
19:30  Golf: European Tour Highlights 
20:00  Golf: The Skill Code 
20:30  Golf: The Skill Code 
21:00  Golf: European Tour Highlights 
21:30  Golf: Sunshine Tour Highlights 
22:30  Golf: European Tour Highlights 
23:00  Golf: Golfing World  
00:00  Golf: Golf Central  
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 ONSDAG 28 FEBRUAR 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf: Sunshine Tour Highlights 
12:00  Golf:  Sunshine Tour Highlights - 

NEW! 
13:00  Golf: The Skill Code 
13:30  Golf: The Skill Code 
14:00  Golf: School of Golf  
14:30  Golf: School of Golf  
15:00  Golf: School of Golf  
15:30  Golf: School of Golf - NEW!   
16:00  Golf: Tshwane Open - Finalen 
19:00  Golf: School of Golf  
19:30  Golf: School of Golf  
20:00  Golf: Tshwane Open 2016 - Finalen 
23:00  Golf: Golfing World  
00:00  Golf: Golf Central  
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
01:59  OPHOLD I SENDEFLADE 
02:00  Golf:  ISPS Handa New Zealand Open 

- VIAPLAY ONLY 
04:30  Golf: HSBC Women's Champions 

 TORSDAG 1 MARTS 
08:30  Golf: School of Golf  
09:00  Golf: School of Golf  
09:30  Golf: Tshwane Open 
11:30  Golf: Golf Central - NEW!   
12:30  Golf: Golf Channel Academy 
13:00  Golf: Golf Channel Academy 
13:30  Golf: Tshwane Open 
16:30  Golf: Golf Channel Academy - NEW!   
17:00  Golf: Tshwane Open 
20:00  Golf: Sunshine Tour Highlights 
21:00  Golf: WGC - Mexico Championship 
01:59  OPHOLD I SENDEFLADE 
02:00  Golf:  ISPS Handa New Zealand Open 

- VIAPLAY ONLY 
04:30  Golf: HSBC Women's Champions 

 FREDAG 2 MARTS 
08:30  Golf: Golf Channel Academy 
09:00  Golf: Golf Channel Academy 
09:30  Golf: Tshwane Open 
11:30  Golf: Golf Central - NEW!   
12:00  Golf: The Skill Code 
12:30  Golf: Sunshine Tour Highlights 
13:30  Golf: Tshwane Open 
16:30  Golf: WGC - Mexico Championship 
21:00  Golf: WGC - Mexico Championship 
01:59  OPHOLD I SENDEFLADE 
02:00  Golf:  ISPS Handa New Zealand Open 

- VIAPLAY ONLY 
04:30  Golf: HSBC Women's Champions 

 LØRDAG 3 MARTS 
08:30  Golf: WGC - Mexico Championship 
11:00  Golf: Tshwane Open 
15:30  Golf: Golf Central - NEW!   
16:00  Golf: HSBC Women's Champions 
19:00  Golf: WGC - Mexico Championship 
01:00  Golf: Golf Channel Academy 
01:30  Golf: Golf Channel Academy 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 
04:30  Golf: HSBC Women's Champions 

 SØNDAG 4 MARTS 
08:30  Golf: WGC - Mexico Championship 
11:00  Golf: Tshwane Open 
15:30  Golf: Golf Central - NEW!   
16:00  Golf: HSBC Women's Champions 
19:00  Golf: WGC - Mexico Championship 
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
01:59  OPHOLD I SENDEFLADE 
02:00  Golf:  ISPS Handa New Zealand Open 

- VIAPLAY ONLY 

 MANDAG 5 MARTS 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf: Tshwane Open 
15:30  Golf: WGC - Mexico Championship 
21:30  Golf: HSBC Women's Champions 
00:30  Golf:  European Tour Highlights - 

NEW! 
01:30  Golf:  European Tour Highlights - 

NEW! 
02:00  Golf: Asian Tour Highlights   
02:30  OPHOLD I SENDEFLADE 

 TIRSDAG 6 MARTS 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf: ISPS Handa New Zealand Open 
15:00  Golf: Tshwane Open 
19:30  Golf: WGC - Mexico Championship 
01:30  Golf: The Skill Code - NEW! 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 ONSDAG 7 MARTS 
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Golf Central - NEW!   
11:00  Golf: The Skill Code 
11:30  Golf: The Skill Code 
12:00  Golf: The Skill Code 

12:30  Golf: The Skill Code 
13:00  Golf: The Skill Code 
13:30  Golf: School of Golf  
14:00  Golf: School of Golf  
14:30  Golf: School of Golf  
15:00  Golf: School of Golf  
15:30  Golf: School of Golf - NEW!   
16:00  Golf: Hero Indian Open 2016 
19:00  Golf: School of Golf  
19:30  Golf: School of Golf  
20:00  Golf: Hero Indian Open - Finalen 
23:00  Golf: Golfing World  
00:00  Golf: Golf Central  
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 TORSDAG 8 MARTS 
06:30  Golf: Hero Indian Open 
08:30  Golf: School of Golf  
09:00  Golf: Golfing World  
10:00  Golf: Hero Indian Open 
13:00  Golf: Hero Indian Open 
15:00  Golf: Hero Indian Open 
18:00  Golf: Hero Indian Open 
20:00  Golf: Hero Indian Open 
23:00  Golf: Hero Indian Open 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 FREDAG 9 MARTS 
06:30  Golf: Hero Indian Open 
08:30  Golf: Golf Channel Academy 
09:00  Golf: Golfing World - NEW!   
10:00  Golf: Hero Indian Open 
13:00  Golf: Hero Indian Open 
15:00  Golf: Hero Indian Open 
18:00  Golf: Hero Indian Open 
20:00  Golf: Hero Indian Open 
23:00  Golf: Hero Indian Open 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 LØRDAG 10 MARTS 
08:30  Golf: Hero Indian Open 
13:00  Golf: Golfing World - NEW!   
13:30  Golf: Golf Channel Academy 
14:00  Golf: Hero Indian Open 
18:30  Golf: Hero Indian Open 
23:00  Golf: Golf Channel Academy 
23:30  Golf: School of Golf  
00:00  Golf: Golf Central  
00:30  Golf: The Skill Code 
01:00  Golf: Golf Channel Academy 
01:30  Golf: Golf Channel Academy 
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE 

 SØNDAG 11 MARTS 
08:00  Golf: Hero Indian Open 
12:30  Golf: Golf Channel Academy 
13:00  Golf: Golf Central - NEW!   
14:00  Golf: Hero Indian Open 
18:30  Golf: Hero Indian Open 
23:00  Golf: Golf Channel Academy 
23:30  Golf: Golf Channel Academy 
00:00  Golf: Golf Central  
01:00  Golf: Golfing World - NEW!   
02:00  OPHOLD I SENDEFLADE

TV

KNUDSEN ANBEFALER

Medens vi venter på Masters
Selv om der endnu er lidt tid inden årets 
første major, så får vi i den kommende tid et par 
forsmagsprøver - nemlig to World Golf Cham-
pionship turneringer. Et par afbud er allerede 
indløbet, men størsteparten af verdenstoppen er 
samlet - både i Mexico City i uge 9, hvor det gæl-
der 72 hullers slagspil, og i Austin i Texas, hvor 

det gælder den årlige hulspilsturnering for de 64 
bedste. Europatouren har desuden et par mindre 
turneringer i Sydafrika og Indien, og fra uge 11 
kommer LPGA endelig tilbage til USA og kommer 
rigtigt i gang med sæsonen. 

FORE! Henrik Knudsen. – Redaktør Viasat Golf

GOLF I TV
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ECCO COOL PRO
Ecco Cool Pro kombinerer adskillige af virk-
somhedens førende teknologier. Ved at kom-
binere den performance-fokuserede Ecco 
Spydr-grip sål, som blev introduceret i Ecco 
Cage Pro med den banebrydende goretex 
surround-teknologi, der blev introduceret i 
Ecco Cool repræsenterer denne nye sko den 
ultimative blanding af form og funktion.  
Ecco Cool Pro der fås med to forskellige 
overdele, er endnu et bevis på virksomhe-
dens dedikation, bevist ved en unik række af 
performance og komfort egenskaber.
Golfskoen er yderst behagelig at have på og 
en helt igennem lækker golfsko. 

PING HOOFER BAG
Pings stilrene Durable Hoofer letvægtsbag 
gør det til en sand fornøjelse at spille med 
bærebag. Den har en fire-rums inddeling, der 
gør det nemt at få jern og køller op af bagén. 
Derudover har den syv lommer til opbevaring 
af golfudstyr og tøj. 
Bagén er unik med en specialudviklet 
justerbar bæresele, der er skånsom for skul-
deren. Ligeledes er den forsynet med Pings 
SensorCool-teknologi.  

GARMIN APPROACH X 10
Med Garmins lækre Approach X10 golf GPS 
er du altid på hjemmebane. Golfarmbåndet 
er en enkel intuitiv enhed – og er et  100 % 
golfarmbånd med mange forskellige funktio-
ner. Det er let og behageligt med letlæselig 
touchscreen og flere end 41.000 forudind-
læste danske og internationale baner. Bliv 
fortrolig med banen med afstande til front, 
center og bagkant af greenen, samt hazarder 
og doglegs. Armbåndet har Green View med 
manuel flagplacering og hjælper dig med 
at se dit mål ved at vise greenens faktiske 
udformning og layout. Batterilevetid: Op til 
12 timer i GPS-tilstand.

VIND eksklusive præmier 
i GOLFAVISENS 
messe-konkurrence

Alt hvad du skal gøre, er at tilmelde dig GOLFAVISENS NYHEDSBREV 
Så deltager du helt automatisk i konkurrence om disse fantastiske præmier
• GARMIN APPROACH X1O • PING LIGHTWEIGHT GOLFBAG • ECCO COOL PRO GOLFSKO

Vi trækker lod blandt alle der tilmelder sig golfavisens nyhedsbrev hvilket gøres på 
www.golfavisen.dk eller på vores ipad her på messen.

NYHEDSBREVET udkommer en gang om ugen 
og indeholder ugens bedste golfhistorier, 
interviews, konkurrencer, demodage 
updates, analyser og alt omkring 
det nyeste golfudstyr. 
Direkte i din indbakke.  

Vinder fra sidste udgave af Vitamix Pro750 blender: Rasmus Vinther 



Introducing The all New Volvo XC40
I en tid, hvor valg er ubegrænsede og muligheder uendelige,  
har vi måske i virkeligheden brug for mindre. Færre ting, der  

holder os tilbage, færre snore, der holder os fast. Fra komfort  
til performance, fra smart opbevaring til smart teknologi.  

Den nye Volvo XC40 Designed for Simplicity.

So you can live more.

EvErything you nEEd. nothing you don’t

volvocars.dkA - D  21,3-13,9 km/l, 123-164 g c02/km.

AutohusEt vEstErgAArd
VEJLE • Løversysselvej 9 • Tlf. 70 27 05 00
KOLDING • Trianglen 4 • Tlf. 75 52 25 55
ODENSE • Bondovej 18 • Tlf. 63 17 13 11
Auto LindvAng
AABENRAA • Langrode 25 • Tlf. 74 62 13 33

BjArnE niELsEn
ESBJERG • Storegade 246 • Tlf. 76 13 85 00
HERNING • Silkeborgvej 110 • Tlf. 96 26 62 00 
dAhL pEdErsEn
VIBORG • Lundvej 1 • Tlf. 86 62 44 44
HOLSTEBRO • Nybovej 39 • Tlf. 97 42 26 66

pEdErsEn & niELsEn 
AALBORG • Jyllandsgade 28 • Tlf. 98 11 16 44 
AARHuS • Ravnsøvej 2 • Tlf. 87 46 60 00 
fREDERIKSHAVN • Maigårdsvej 5 • Tlf. 98 42 43 44
RANDERS • Århusvej 115 • Tlf. 86 42 25 11

jyLLAnd og Fyn

AutohusEt vEstErgAArd
NÆRuM • Nærum Hovedgade 1 • Tlf. 72 59 18 00
BiLForum nordsjæLLAnd
HILLERØD • Vølundsvej 2 • Tlf. 48 24 19 24

BjArnE niELsEn
KØGE • Tangmosevej 108 • Tlf. 56 67 70 00

nELLEmAnn
KØBENHAVN • Bryggervangen 39 • Tlf. 39 27 22 11
ROSKILDE • Betonvej 1 • Tlf. 46 75 51 24

sjæLLAnd


