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

32

GOLFBANE
Danmark, Nordvestjysk

Danmarks måske bedste 
par 5 hul set fra greenen.

Her på hul 3 på Syd er det en fordel, hvis man kan slå en draw. Både for at komme udenom træerne i 
fairway, men også får at følge doglegget.

På 7. på Bakkedal skal der findes 170 meter frem i  driveren, hvis man vil være 
sikker på en tør bold til 2. slaget.

Golf i nationalparken
På vejen ind igennem National-
park Thy bliver vi pludselig 
overrasket af et lille skilt til 
venstre i vejkanten, hvor der 
står Nordvestjysk Golfklub. 
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T
il trods for vi godt var klar over, 
at banen skulle ligge ved den 
smalle vej, der fører gennem den 
244 km2 nationalpark fra Vang 

til Klitmøller, er det alligevel ikke til at 
tro, at der i dette særprægede og 
smukke naturområde, inde bag de 
mange træer er placeret en golfbane. 
Som klubbens formand Svend Eriksen 
fortæller, så er der ingen tvivl om, at 
man i dag ikke havde fået lov til at 
anlægge en golfbane i et så spektakulært 
naturområde som dette. ”Heldigvis kom 
vi til som klub nr. 29 i Danmark i 1971 
og naturområdet fik først status af 
Nationalpark i 2007”. I øvrigt som 
Danmarks første af slagsen. Formanden 
fortæller videre: ”Det var den første 
bane nord for Limfjorden, og der var 
meget langt til nærmeste bane på det 
tidspunkt, så det var med at favne så 
bredt som muligt rent geografisk. 
Derfor blev det til Nordvestjysk Golf
klub. I dag havde man nok kaldt den 
noget med Thisted”. Hovedbyen i Thy, 
som er beliggende kun ca. 15 minutters 
kørsel mod sydøst, hvor en stor del af 
klubbens 850 medlemmer da også har 
adresse.  

”Udkantsdanmark” er golfens 
centrum
Hvis der stadig skulle være nogle 
læsere, der er i tvivl, befinder vi os altså 
næsten så langt oppe i det nordvestlige 
hjørne af Jylland, som man kan komme. 
Et område, som dele af den danske 
befolkning ynder at kalde ”udkantsdan
mark”. En lidt fordømmende betegnelse, 
som ikke just vækker positive associa
tioner. Det er dog akkurat den modsatte 

fornemmelse og følelse vi får med det 
samme, vi drejer bilen ind på parkerings
pladsen ved Nordvestjysk Golfklub 
denne fredag eftermiddag i juni. Vi er 
bestemt ikke havnet i udkanten af 
Danmark. Her summer af liv, og man 
føler som golfspiller, at man er havnet i 
verdens centrum! Her er der gang i 
træningen af en stor gruppe juniorer på 
puttinggreen, samtidig med en hel del 
mennesker hygger sig på terrassen 
efter deres runde. Gæstfriheden man 
møder fejler bestemt heller ikke noget, 
hverken fra sekretariatet eller de øvrige 
medlemmer. En venlighed, som vi også 
oplever ude på banen, hvor folk er flinke 
til at lukke igennem efter behov, og 
man møder ikke nogen uden at få en 
frisk bemærkning med på vejen. Det er 
en sand fornøjelse at være gæst på disse 
kanter!

Udfordringer ad libitum
Men her hører venlighederne så også op fra 
Nordvestjysk Golfklub, for vanskelige 
golfhuller i hobetal møder os her fra starten 
på Bakkedal sløjfen (tidligere Nord).

En stærkt kuperet sløjfe med smalle 
fairways, der er omkranset af træer og 
ondulerede greens, hvor banens trods alt 
få bunkers, er placeret til størst mulig 
irritation for spillerne  som det sig 
selvfølgelig hør og bør. Til trods for, at 
hullernes længder er ganske beskedne 
(fx 3 par 5 huller på under 440 meter fra 
gul) og der kun er vand i spil på 3 huller, 
er der altså rigeligt med udfordringer på 
denne sløjfe. Tilsammen med Syd sløjfen 
har de 18 huller dog også været rangeret 
som en af landets sværeste, og man 
finder med statsgaranti ikke andre 
golfbaner i det danske land, som ligner 
denne i Thy  hverken i natur eller 
design. Alene de to kvaliteter gør banen 

et besøg værd! Placeringen i klitsandet 
blot få kilometer fra Vesterhavet giver 
banen et linkspræg med sivgræs og 
puklede fairways, der som regel giver 
adskillige udfordrende stances på en 
runde. De tusindvis af fyrre og 
grantræer, som oprindeligt blev plantet 
for at forhindre sandflugt fra kysten, er 
det næsten uundgåelig ikke at komme i 
karambolage med et par gange på en 
runde. Til gengæld giver de mange træer 
en fantastisk ro og en fornemmelse af, at 
man har hele banen for sig selv, ligesom 
som de også lær for en vind, der ellers 
som regel blæser ret kraftigt i denne del 
af landet.

Hold tungen lige i munden! 
At fremhæve et enkelt hul som banens 
bedste er mere end svært, for Nordvest
jysk Golfklub leverer et sandt festfyr
værkeri i formidable golf huller. De 


