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DANSK BANE

Det ikoniske hul
16 fra gul tee

DANSK

Fa k ta b o x
SINDAL GOLF KLUB

BANE

Volstrupvej 135, 9870 Sindal
Tlf. 9893 4422
info@sindalgolfklub.dk
www.sindalgolfklub.dk
18 huls bane, par 71
Greenfee......................... 350,00
9 hullers bane.................... 80,00
Golfhäftet og Teetime-kortet accepteres.
● Restaurant
■

● Buggyleje
■

● Proshop
■

● Banetoilet
■

● Omklæd/bad ■
● Fri øvebolde
■

SINDAL GOLF KLUB

DANMARKS BEDSTE
OG HYGGELIGSTE

DANMARK

Sindal Golf Klub blev af Golfhäftets brugere kåret som Danmarks bedste i 2015, og
flere golfmedier har kaldt klubben Danmarks hyggeligste
Af Svend Novrup

D

e t va r e n d e j l i g

overraskelse for Sindal
GK, at brugerne af Golfhäftet i 2015 kårede den som
Danmarks bedste. En kåring,
der ikke kun skyldtes en smuk
og velpasset bane, men nok så
meget den modtagelse og service, gæster oplever, træningsfaciliteterne og den atmosfære,
man mærker, så snart man
kommer i kontakt med klubbens medlemmer.
25 års jubilæum
Klubben har i år fejret 25 års
jubilæum med al den fest og
begejstring, en sammentømret
klub med et levende socialt liv
har.
Den har ingen restaurant,
men så medbringer man bare
selv mad og drikke og hygger
sig over det i det indbydende
klubhus. Er vejret til det, bliver der uvægerlig grillet på terrassen, og grillen står altid klar,
så også gæster kan benytte den.
Snakken ved disse lejligheder
har ført til, at samværet også
omfatter to læsekredse samt
en bridge- og golfklub.
Desuden mødes man, når
man deltager i frivilligt arbejde.
De tider er forbi, hvor man
skulle flytte hele barakker og
pavilloner eller klargøre dem
ind- og udvendigt. I stedet passer man blomster og bede; sørger for, at toiletforholdene er i
orden; maler, slår græs, hjælper, når der er brug for køkkentjeneste, og assisterer greenkeeperen på banen.
700 medlemmer
Ca. 100 involverer sig i frivilligt arbejde; en fornem procent-

del af de ca. 500 aktive, der udgør størstedelen af de ca. 700
medlemmer.
Klubben havde tidligere et
indskud på 4900 kr., men det
er bortfaldet i den hårde konkurrence i en landsdel med
usædvanligt mange golfbaner
i forhold til befolkningstallet.
Det årlige kontingent er 5.100
kr. Det kan det holdes på, fordi
klubben har omkring 3200
greenfeegæster årligt. De lægger 350 kr. pr. runde, medmindre de kommer med Golfhäftet
eller Teetimekortet, eller de
kommer fra en af de nordjyske
klubber, der har indbyrdes aftale om halvt greenfee. Klubben råder over fire buggys, som
helst skal bestilles forud.
Hirtshals, Løkken og Sindal
har aftale om, at medlemmerne
spiller gratis hos hinanden, og
de i alt 54 huller gør det mere
attraktivt at være medlem hos
en af de tre klubber.
Turneringer og klubber
Klubberne i klubben har mange
og meget aktive medlemmer.

Sekretær Lars Rishøj servicerer
til daglig

Fra tee på hul 14 kan man se ud over en stor del af banen

Mandagssvingerne spiller kun
ni huller, og der er såvel her
som i dame- og herreklubben
hver gang lodtrækning om,
hvem der skal spille sammen,
så stort set alle får prøvet at
spille med alle i sæsonens løb.
Sanktshansaften fejrer man
sammen, ofte med en scramble
fulgt af grillparty og bål med
afsyngning af danske sange,
blandt dem naturligvis Midsommervisen, skrevet af den
nærmest lokale Holger Drachmann.
Banens usædvanlige historie
Ved sin stiftelse havde klubben
kun seks huller på et jordstykke,
som siden måtte opgives, så
man flyttede til et nyt sted,
hvor man i maj 1993 kunne
indvi en ni hullers bane. Da
havde man i et halvt års tid
kunnet spille på en 6 hullers
par-3-bane og øve sig på en driving range. Hele herligheden
blev anlagt så økonomisk, at
klubben blev brugt som model
inden for DGU.

God økonomi gjorde, at man
kunne forbedre banen, og mange
medlemmer skabte ønsket om
udvidelse til 18 huller. Lykkeligt havde man fat i Henrik J.
Jacobsen, så man til den nye
bane fik den ekspertise, der var
nødvendig til at få en såvel
spændende som udfordrende
bane og undgik de fejl, som
mange autodidaktiske arkitekter begår.
Efter hans oplæg blev de 18
huller etableret og par-3-banen
øget til 9 huller. Sindal Kommune byggede broen og anlagde
trappen til signaturhullet 16,
som alle husker til evig tid efter at have spillet banen.
Også i omgivelserne har man
været økonomiske. Forskellige
dele har oprindelig været en
skolepavillon, en del af et asylcenter og en lade, mens en stor
del af inventaret blev købt billigt i et konkursbo.
Banen
Banen er afvekslende i et parkog skovterræn med bakker, dale,
skråninger og søer. Nogle hul-

ler ligger i læ, mens man på
andre er udsat for en ofte kraftig vestenvind.
Par er 71 med tre par-5 og
fire par-3-huller. Der er to sæt
klodser, og selv om banen ikke
er specielt lang, er den så udfordrende, at de fleste vil anse
den som ganske svær, og de har
et passende antal slag på den.
Karakteristisk er, at en del
fairways er temmelig smalle,
såvel mellem træer som med
vand på en side, og at der er
mange enkeltstående træer at
tage hensyn til i sin spilleplan.
Foruden en del drilsk anbragte
bunkers. Flere huller er blinde,
så man skal huske at give signal med klokken.
Banen er velduftende og
-smagende med hyben- og gyvelkrat og efter årstiden hindbær, brombær, mirabeller og
hyldebær.
At jorden er erhvervet gradvist har bl.a. ført til, at hullerne
7-9 udgør en afdeling for sig,
hvor man slår ud i et skovområde, vender på et par-3-hul og
slår tilbage. Hvorefter man får
en ny to hullers-afdeling med
vand dramatisk i spil.
Par-3-hullerne er fra rød 130140 m og fra rød 110-127 m.
Fine og teknisk udfordrende.
Hul 16
Et af dem, hul 16, har ikoniske
kvaliteter. Teestederne er højt
hævet med betagende udsigt.
Man kan faktisk spise sin frokost ved at bord på udslagsstedet fra gul, hvorfra man skal
have en carry på ca. 110 m for
at slippe godt over en sø med
en træbevokset ø til green, og
det er en triumf, hver gang det
lykkes.
Det har blot nøgle 16, men
den skræk, de fleste oplever,
før de slår ud på det, er hos alle
højhandicappere til ren nøgle
1!

