
På flere huller får lidt af linksbane fornem-
melsen med puklede fairways blandt andet.

fleste par 3 huller er forholdsvis 
korte, men stadig særdeles kræven
de med små greens og store ni
veauforskelle. Ofte skal man hen 
over en lavning mellem teestedet og 
greenen. Det kan betyde store 
problemer, hvis man er kortslående 
eller svingteknikken svipser. 

Både par 4 og par 5 hullerne er 
kendetegnede ved smalle fairways, 
hvor man virkelig skal holde tungen 
lige i munden i drivet. Mange af 
disse huller er også stærkt kuperede, 
hvilket giver nogle helt fantastiske 
udsigter fra flere af teestederne. 
Ikke mindst fra hul 4 på Bakkedal 
sløjfen, hvor man driver ned i en 
fairway beliggende ca. 25 meter 
under teestedet. For den langt
slående spiller kræver det en del 
tankevirksomhed at vælge det 
rigtige værktøj. Ofte vil en driver, 
hvis man slår mere end 180200 
meter være for meget, med mindre 
man som man ser i TV  på bestil
ling  kan arbejde med bolden i 
luften fra højre mod venstre og 
omvendt. Et skoleeksempel på 
denne problematik findes på 1. hul 
på Syd. Et par 5 hul på 466 meter, 
hvor man ca. 180 meter ude i 
fairway generes af to store træer i 
doglegget mod venstre. Her er der 
altså to muligheder, hvis man er 
langtslående. Enten at slå et 45 
jern sikkert ud i fairway, eller tage 
chancen og slå en bananhooket – 
 eller slicet (hvis slår som en 
venstrehåndet) driver ala en Bubba 
Watson, hen over træerne og rundt 
langs fairway.  Længere fremme 
retter hullet sig så op mod højre, 
ligesom man har to bunkers og 
vandhazarder at tage sig i agt for. 
Ikke ligefrem et hul, hvor en 
koldstart kan anbefales, hvis det   
er ugen, hvor Syd sløjfen er forni. 
Noget der ændres fra uge til uge,   
så folk, der kun ønsker at spille 9 
huller, får lidt variation. 

”Måske” Danmarks bedste Par 5 
hul 

Som tidligere skrevet er det 
særdeles vanskeligt at udvælge et 
hul som banens bedste, men man 
kan ikke besøge banen i det 
nordvestjyske uden at bemærke hul 

3 på Bakkedal sløjfen. Et hul som i 
2017 blev kåret til Danmarks 
bedste par 5 hul af læserne af et 
konkurrerende dansk golfmedie. 
Igen er det et vanskeligt drive ud i 
en tagrendeformet fairway, som 
faktisk hjælper bolden tilbage mod 
midten, hvis den er lidt på afveje. 
Man har igen fra teestedet en 
fremragende udsigt over hele det 
439 meter lange hul, og man 
fornemmer virkelig, at det er en helt 
unik natur man befinder sig i. På 
den sidste del af hullet går det op ad 
bakke mod den aflange green, som 
er beskyttet af to større bunkers. 
Herfra kan man tilmed høre 
Vesterhavets brusen. 

”Fundamentet” er i orden
Da vi efter runden i klubhuset ser 
et luftfoto af banen, får man 
virkelig en fornemmelse af, hvor 
stort et område banen dækker, og 
den førnævnte fornemmelse af roen, 
og at man føler sig alene på banen 
forstås nu bedre. Der er virkelig god 
afstand mellem hullerne, og selv de 
største skæverter kræver end ikke 
et foreråb. Risikoen for at ramme 
nabofairwayen er på langt de fleste 
huller, ikke eksisterende. 

Klubben fik i øvrigt i 2015 
udarbejdet en masterplan af 
banearkitekt Philip Spogård, hvor 
en del af banens huller skulle 
optimeres. Et fokuspunkt var 
blandt andet at fjerne de blinde 
huller. Et arbejde som stadig pågår, 
og som nåede en foreløbig milepæl 
den 12. maj, da man kunne tage 4 
nye huller i brug. 

Til trods for at banen  ifølge 
formanden selv  trænger til en 
lettere renovering efter så mange år 
på bagen, hersker der ingen tvivl 
om, at ”fundamentet” for denne 
bane er enestående og langtidshold
bar. Noget som det store antal 
årlige greenfeegæster også er et 
vidnesbyrd om. ”Vi har mange 
gæster, som vender tilbage år efter 
år. De mener ikke det har været en 
rigtig golfsæson, før de har prøvet 
kræfter med vores bane her i det 
nordvestjyske”, slutter formanden.  

NORDVESTJYSK 
GOLFKLUB

VINTERPRISER:
gældende fra 1.12.18 til 31.3.19:
Alle dage normal green (frostfri) 
200 kr.    

SOMMERPRISER:  
Alle dage senior 400,-
Alle dage junior Gratis
Gæst til medlem 200,-

UDLEJNING AF KØRETØJER:
Buggy   250,-
Scooter 125,-
Trolley 30,-

VIL DU SPILLE FOR DANMARK? 
Vind en plads på det danske landshold 

Information og tilmelding på: 

Kvalifikationsturneringer: 
17.05 Værløse GK 
19.05 Vallø GK 
30.05 Varde GK 
31.05 Søhøjlandet GK 
01.06 Hedeland GK 
02.06 Royal Oak GC 
05.06. Mollerup GC 
07.06 Furesø GK 
10.06 Skjoldenæsholm RTJ 
23.06 Lübker GK 
28.06 Simon’s GC 
29.06 HC Andersen Golf 
 
 

 
30.06 Sydsjællands GK 
26.07 Fredensborg GK 
27.07 Barløseborg (Fyn) 
04.08 Storådalen (Holstebro) 
10.08 Ree Golfklub 
10.08 Langesø GK 
11.08 Næstved 
25.08 Ry/Silkeborg 
01.09. Skjoldenæsholm OC 
Landsfinale: 
08.09 Royal Oak  
Verdensfinale: 
18.-27.10. Borneo, Malaysia 

Deltag i en af kvalifikationsturneringerne. Der 
spilles i fem rækker fra hcp +0-25, og vinderen 
af hver række går videre til Landsfinalen på 
Royal Oak. De fem rækkevindere i Landsfinalen 
udgør det danske landshold i Verdensfinalen 
på Borneo, Malaysia, hvor de møder 40 andre 
lande. 
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