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S T Ø R S T E

G O L F A V I S

GOLF
BANE

Svendborg Golfklub
er hård at gå, men
smuk og velplejet.
Og i klubhuset
venter Fyns bedste
golfburger.

SVENDBORG:

DET BUGTER SIG I
STÆRKE BEN OG GODE LUNGER

Af: Morten Buckhøj

SVENDBORG
GOLFKLUB
Tordensgårdevej 5
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 40 77
www.svendborggolfklub.dk
info@svendborg-golf.dk

Proshop
Restaurant
Omklædning/bad
Overnatning på banen
Buggyleje
Drikkevand på banen
Fri øvebolde

Greenfee
Alle ugens dage.... kr. 350
18 huller. Par 72.
Fra 6.223 – 4.901 meter
(fire teesteder).
Der er desuden en
9 hullers bane....... kr. 175

S

om tiden den går.

Når jeg tænker på
Svendborg Golfklubs
’nye’ klubhus, får jeg
at vide at det blev indviet i
2001, og når vi ude på runden
taler om de ’nye’ huller, så er
de såmænd fra 2005.
Dengang i 2005 blev banen
udvidet fra 18 til 27 huller. I
forbindelse med etableringen
af de ni nye huller, blev fire af
den oprindelige banes huller
indlemmet i den nye ni hullers
bane, og et af de gamle huller
forlænget fra par3 til par4.
Udvidelsen har ifølge Golf
Manager Emil Nutzhorn haft
en hel del fordele for klubben.
Dels er der altid ni huller medlemmerne kan spille på, også
hvis der er arrangementer eller turneringer på 18 hullers
banen, og dels så fungerer 9
hullers banen optimalt til at
integrere nye medlemmer i
klubben, der måske har taget
det ’grønne kort’ på en af de
to interimistiske pay & playbaner, der ligger på Fyn, ikke
så langt fra Svendborg. Mødet
med ’rigtig golf ’ bliver en fin,
glidende overgang via de 9 huller, siger han.
Det går ganske godt for Svendborg Golfklub selvom konkur-

Gå endelig ikke glip af Fyns bedste golfburger; en baconaise burger.

rencen er hård på Fyn, hvor den
15. bane snart åbner. Der er
godt med medlemmer, og de er
glade. Det har de også al mulig
grund til at være. Banen ligger
så smukt, så smukt omkring ti
minutters kørsel udenfor byen.
Fra banens højst liggende punkter har man en mageløs udsigt
over Det Sydfynske Øhav, i det
fjerne spotter man Brejninge
Kirke på Tåsinge – billeder yder
desværre ikke den virkelige udsigt respekt, så det afstår vi fra.
Banen er velholdt, især greens
er gode, og så er man allerede

nået langt. Som gæst møder
man stor gæstfrihed. I pro
shoppen står chef pro Henrik
Zacho klar med udprintede scorekort, bolde til træningsbanen
er inkluderet i greenfee, og i
det hele taget har man i Svendborg Golfklub er stærkt ønske
om, at både gæster og medlemmer føler sig velkomne. Ikke
uden grund får klubben rigtig
positiv respons i ’Golfspilleren
i centrum’, fortæller Emil Nutzhorn mens vi indleder dagens
18 huller med et kort og relativt enkelt par4 hul.

Har man ikke tidligere besøgt
Svendborg Golfklub kan man
nemt blive overrasket, for banen er stærkt kuperet, og den
er ret hård at gå. Det er helt
naturligt, at man har et par
buggies til udlejning, det kan
der virkelig være behov for. På
grund af de store højdeforskelle,
så er der en del blinde huller,
det kan jo nærmest ikke undgås. Det kan stærkt anbefales
at kigge godt på skiltene, der
står på hvert teested og viser
hvilke luner, der gemmer sig
bag bakkerne.
At højdeforskellene er ret
markante afsløres tydeligst på
9. hul (par5), hvor slope-funktionen på min golfkikkert afslørede 13 meters niveauforskel fra bunden af fairway op
til flaget fra 150 meter markeringen – læg dertil en ikke
ubetydelig modvind. Nogle huller går det så nedad – det bliver lidt lettere – som for eksempel på 8. og 10., hvor der
begge steder skal tages højde
for nogle af de mange relativt
små, men dragende søer.
Det der i dag er 12. hul og
par4 var en gang 17. hul og et
af Danmarks bedste par3. Man
kan sjovt nok stadigt ane konturerne af den gamle green.
Det er indledningen til de ny-

