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Formand Svend Eriksen får et 
mærkeligt blik i øjnene, når vi 
spørger ind til den masterplan, 
der har været det helt store sam-

taleemne i Nordvestjysk Golfklub gennem 
de seneste år.

Blikket udtrykker både drømme og 
fortvivlelse. Det første fordi ønsket om 
den endelige masterplan er så brændende. 
Det sidste fordi formanden ikke rigtig tør 
tro på miraklet.

-Det bliver desværre nok ikke i min tid, 
at masterplanen bliver fuldført, siger for-
manden og tager os med ind i klubhuset, 

hvor den nævnte masterplan hænger på 
væggen som en drømmedekoration.

-Selv om vi har en fornuftig økonomi 
med overskud på driften og plus på kon-
toen, så skal der flere end vores 860 med-
lemmer til, hvis masterplanen – tegnet af 
banearkitekten Philip Spogard - skal reali-
seres. Under alle omstændigheder står en 
renovering og udvidelse af klubhuset først 
for, siger Svend Eriksen.

Både formanden, medlemmer og 
greenfeespillere kan dog glæde sig over 
gennemførelsen af første lille etape af 
masterplanen på nordsløjfen – også kaldet 

Bakkedal efter den lokale Thisted-spon-
sor. Der blev ofret over 700.000 kr. på en 
omlægning af et par huller, fordi hul 7 alt 
for ofte stod under vand. 

I samarbejde med Philip Spogard ned-
lagde man ganske enkelt hul 6 og gjorde 
den gamle green til teestedet på par 5-hul-
let 7. I stedet ryddede man en del skov og 
skabte et fremragende par 3-hul 6. Samti-
dig har man renoveret det normale hul 4, 
et flot par 3-hul, der stadig ikke var taget i 
brug under denne banetesters besøg.

Den sidste og dyreste del af master-
planen skal efter planen gennemføres 

på banens sidste ni huller på Syd-sløj-
fen, hvor de eksisterende huller 4, 5 og 
9 skal nedlægges. Der skal etableres to 
nye huller 4 og 5, mens det nuværende 
hul 8 forlænges og gøres til et dogleg 
højre-hul med afslutning foran klub-
huset i stedet for som nu, hvor et ellers 
fremragende par 3-hul er gemt væk bag 
klubhuset.

Naturbane af sandklitter
”En helt exceptionel god bane” eller ”et 
mareridt” vil typisk være to af svarene 
i hver sin ende af skalaen, hvis man 
spørger forskellige spillere, der har spillet 
banen i Nystrup Plantage – skabt som en 
naturbane, hvor hullernes form ofte er et 

resultat af de sandklitter, som sandstor-
mene i sin tid har skabt.

På den måde er Nordvestjysk-banen et 
godt eksempel på, hvorfor det er farligt 
at kloge sig på karaktergivning til en 
golfbane, der altid bør vurderes ud fra 
de muligheder og behov, der er på det 
pågældende sted.

I dette tilfælde skal man især tage hen-
syn til, at golfbanen i Nystrup Plantage er 
bygget lige midt i Danmarks første natio-
nalpark, Nationalpark Thy, der strækker 
sig i et 12 kilometer bredt bælte fra Agger 
Tange i syd til Hanstholm i nord. Det er 
absolut en styrke, der gør, at det er en 
bane, man husker

Før nationalparken
Nationalparken er på næsten 25.000 
hektar og består af kysten, klitterne, klit-
hederne, søerne og klitplantagerne. 

Den blev indviet i 2008, og det er nok 
tvivlsomt, om golfbanen i det nordvest-
jyske ville eksistere i dag, hvis den ikke 
var blevet bygget helt tilbage i starten af 
1970’erne.

Og bygget er måske så meget sagt, for 
her er der tale om, at man ganske enkelt 
har ’skåret’ 18 huller igennem den store 
plantage, der oprindelig skulle forhindre 
sandflugt i at forandre landskabet.

Den oprindelige vegetation af bjergfyr 
og klitfyr er nu vokset så høj i plantagen, 
at de lokale i stedet for at tale om skoven, 
betegner de tætte forhindringer som ”den 
otte meter høje rough.”

At der i årenes løb er suppleret med 
beplantning af forskellige løvtræer, har 
givet en større variation, men bestemt 

ikke gjort det lettere at komme rundt på 
banen med ”golflivet” i behold.

Hjælp fra Civilforsvaret
Nordvestjysk Golfklub startede i det 
meget små, da Henrik Gabriel Hansen fra 
Civilforsvaret i Thisted i 1971 overbeviste 
den lokale turistforening om, at der var 
behov for en golfbane, der kunne ligge i 
plantagen mellem Thisted og Klitmøller.

Praktisk nok sørgede Henrik Gabriel 
Hansen for at lade Civilforsvaret holde 
øvelse i plantagen med rydning af et 
område, hvor der i 1973 blev etableret de 
første seks huller, tegnet af Erik Schnack.

Det første klubhus var en iskiosk, der 
blev stillet til rådighed af Polar Is, men ef-
ter et medlemsboom i starten af 1990’erne 
blev det nuværende klubhus etableret 
under formanden Bo Birkelys ledelse.

Behovet for en udvidelse til 18 huller op-
stod, da der i 1990 var 350 medlemmer, og 
selv om klubben i årene efter flere gange 
var på randen af en konkurs, kom så ba-
neudvidelsen i 1994, da Henrik Jacobsen 
skar sig vej igennem plantagen med plads 
til de sidste ni huller.

Første hul forbedret
Men a propos banens beskaffenhed, så 
skal en golfbane naturligvis spilles med 
klog course management, hvilket vil sige, 
at det nok er de færreste golfspillere, der 
kan bruge driveren i udslaget på hoved-
parten af hullerne. Der er ganske enkelt 
ikke plads på de smalle fairways. 

Da Philip Spogard nu var i gang, fik han 
samtidig lov til at flytte green på første 
hul længere tilbage, så indspillet langt 
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Selv om Nordvestjysk Golfklub endnu ikke har midler til at fuldføre den 
store masterplan, så har en begrænset renovering gjort underværker på 

banen i Nationalpark Thy.
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Det første klubhus var en 
iskiosk, der blev stillet til 
rådighed af Polar Is

 Ved renoveringen i 2018 blev green på det 
tidligere hul 6 gjort til teested på hul 7, hvorfra 
man har en flot udsigt over hullet, der ofte stod 
under vand..

 Teestedet på hul 7 var også stedet, hvor man fejrede den lille renovering af banen med champagne.
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ude fra skal krydse en lille sø. Hullet er 
nu et par 5-hul på 434 meter – og et af 
banens bedste.

Banens sædvanlige par 3-hul 4 er som 
nævnt under renovering og ikke i spil 
for tiden. Det er lidt tricky med en meget 
høj bagkant på green. Den kan bruges til 
backspin, men er ikke særlig morsom at 
putte fra. 

Det 439 meter lange par 5-hul med nor-
mal nummerering 5 fortjener betegnelsen 
som signaturhul, hvor man står højt oppe 
på teestedet med udsigt over store dele 
af skoven ned til en fairway, der næsten 
ikke eksisterer. Drivet skal være meget 
præcist, og dog kan man være heldig at få 
lidt hjælp af de tilgivende bakker.

Det nuværende hul 6 er som nævnt 
banens nyeste hul, hvor man fra det 
højtbeliggende teested slår ud over en 
bevokset kløft til en højt beliggende green 

130 meter fremme. Det midlertidige par 
3-hul 5 bliver sløjfet, når det gamle hul 4 
tages i brug igen.

Efter omlægningen vil par 5-hullet 7 
formentlig konkurrere om status som 
signaturhullet. Med den store sø i højre 
side og andre problemer i venstre fra det 
højt beliggende teested og en meget smal 
og snoet fairway op ad bakke er det et 
fremragende golfhul på 439 meter fra 
herre tee.

Lange spadsereture
Det bemærkelsesværdige ved de sidste ni 
huller er de lange strækninger, der fire-
fem steder skal tilbagelægges fra green til 
næste teested, men sådan må det nødven-
digvis nok være, når hullerne skal skæres 
ind i skoven på kryds og tværs.

Til gengæld er par 4-hullerne på bagni 
generelt kortere med lidt mere plads på 
fairways, indtil vi når frem til banens 
længste hul 16, der måler 502 meter. 

Man forstår godt arkitektens idé om at 
omlægge hullerne 17 og 18, men det æn-
drer ikke ved, at mange klubmedlemmer 
synes godt om afslutningshullet, som det 
er nu, hvor man står højt oppe i skoven og 
slår 118 meter ned til green

Hvis man som golfspiller også er til 
naturnydelse i fredelige og rolige omgi-
velser, er dette banen, hvor man stort set 
kun ser de spillere, der måtte gå i bolden 
foran. Til gengæld skal man ikke spille 
her, hvis man lider af klaustrofobi!

Mens der ikke er basis for at holde liv 
i en restaurant i Nordvestjysk Golfklub, 
så er der til gengæld en velassorteret 
proshop, forpagtet af Flemming Lund, der 
også har en opgave som pedel i klubben. 
Hans proshop har i øvrigt en lille filial i 
Morsø Golfklub.

Ifølge formanden Svend Eriksen tjener 
klubben lidt penge på udlejning af fem 
golfscootere til gangbesværede på den 
kuperede bane. Serveringen klares af en 
automat, hvor det lokale Thisted Bryg-
hus er leverandør. Mange af klubbens 
medlemmer har folkeaktier i bryghuset, 
og årets generalforsamling betegnes af 
Svend Eriksen som ’årets fjerde højtid.’ De 
hygger sig i Thy – med eller uden gennem-
førelsen af masterplanens sidste etape.

NORDVESTJYSK 
GOLFKLUB:
Nystrupvej 19, 7700 Thisted
Tel: 97974141 www.nvgolf.dk

Faciliteter:
18 hullersbane par 72, 5.670 meter (56), 
5.222 m. (52), 4.868 m. (48) og 3.458 m. (34).  
Banearkitekt: Erik Schnack, Henrik 
Jakobsen og Philip Spogard. Par 3-bane, 
driving range, puttinggreen, klubhus med 
køkken og automater. 
Kontingent: 4.900 kr.  
Greenfee: 400 kr. alle dage.

Det er nok de færreste 
golfspillere, der 
kan bruge driveren 
i udslaget på 
hovedparten af hullerne

 Det splinternye par 3-hul 6 er blevet et af banens absolut bedste huller, skåret ind i skovens bakkede terræn.

 Formand Svend Eriksen på en af de fem golfscoo-
tere, som klubben tjener penge på at leje ud til både 
medlemmer og greenfeespillere.


