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I kender det sikkert: For mange, 
mange år siden spillede I greenfee på 
en fremmed bane, og tog derfra med 
en dårlig oplevelse. Sådan en bane 
vender I formentlig aldrig tilbage til?

Den kamp kæmper Dragsholm Golf 
Club i det nordvestsjællandske med 
at vinde. For år tilbage var der me-
get rough og høj rough, som gjorde 
det næsten umuligt at finde en bold, 
der bare var en lille smule på afveje. 
Men klubben lyttede til kritikken og 
fjernede stort set al knæhøj rough på 
det 86 hektar store baneareal. Nu 
skal man virkelig slå skævt – som 
i SKÆVT – for at ende i urten, og 
Dragsholm er blevet en bane, som er 
en omvej værd for at spille.

Banen er anlagt i et tidligere is-
tidslandskab, hvilket sætter sine 

begrænsninger for, hvad der må 
ændres i landskabet, og f.eks. skal 
sandet i bunkerne komme fra nær-
området – ikke noget med at hente 
hvidt sand langvejs fra.

Gode mineraler i jorden
En anden del af arealets fortid kom-
mer banen til gavn: Den ligger i 
Lammefjorden, og tidligere blev der 
dyrket gulerødder i området, fordi 
der er gode mineraler og salte i jor-
den. Det betyder også fine vækstmu-

ligheder for græsset, og flere steder 
på fairway er det som at gå på et 
blødt, kortspundet tæppe.

Samtidig er der en helt fantastisk 
udsigt fra de fleste af hullerne på det 
stærkt kuperede terræn. Fra de hø-

jeste punkter kan man i klart vejr se 
helt til Holbæk, som i luftlinje ligger 
22 km væk! 

Stærkt kuperet terræn plejer at 
være lig med blinde huller, og dem er 
der er også nogle få af på Dragsholm. 
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Hul 3 er et hul, man enten elsker eller elsker at hade. Bare 302 meter fra gul tee, 
men med masser af vand til at fange bolden, hvis man spiller for aggressivt.

ROUGH? 
HVILKEN  
ROUGH?
Dragsholm Golf Club kæmper med et ry fra 
svundne tider men er en omvej værd.

Der er masser af plads på de fleste fairways, og selv om der som her på første 
hul er blinde slag, skal man slå virkelig skævt for at ende i den knæhøje urt.

” Fra de højeste  
punkter kan man i  
klart vejr se helt til 

Holbæk, som i luftlinje 
ligger 22 km væk ”
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Men med et par sigtepæle mere 
skulle det problem være løst, og har 
man spillet banen bare en gang, er 
de blinde huller kun en ekstra udfor-
dring, for fairways er pænt brede, og 
der er trods alt ikke den store tvivl 
om den rigtige spilretning.

Når jeg vender tilbage til Drags-
holm – og det gør jeg – er der endnu 
en forklaring: Greens. Jeg kan ikke 
mindes at have set så forskellige 
typer af greens: Store, små, ondule-
rede og næsten flade, men allerede 
tidligt på sæsonen med den samme 
hastighed. Med en ”ond” greenkee-
perdag kan det godt koste seks-syv 
slag ekstra, for pinden kan på alle 
greens placeres uhyggeligt svært.

God dag på kontoret
-Jeg tror, vores pro har sat dem spe-
cielt svært i dag, fordi han vidste, du 
ville komme, grinede næstformand 
Erling Paulsen, da jeg endnu en gang 
måtte konstatere, at en pind var pla-
ceret som til klubmesterskaberne.

Det viste sig dog ikke at holde 
vand, for pro’en havde slet ikke 
hjulpet til denne morgen, så det var 
greenkeeperen, som havde valgt, at 
dagens spillere skulle have en ekstra 
udfordring.

Allerede efter tre huller havde jeg 
på fornemmelsen, at det ville blive en 
behagelig dag på kontoret, for den af-
slørede Dragsholm som en bane, hvor 
man både kan slå igennem med de 
store våben, at der virkelig skal væl-
ges det rigtige jern for at angribe par 
3-hullerne på den rigtige måde, at 
der ikke er et mylder af bunkers, og 
at det kan betale sig at bruge hovedet 
og spille taktisk på par 4-hullerne i 
stedet for bare at brage til bolden.

Åbningshullet er et langt, blindt 
par 5-hul på 508/404 meter, men der 
er god plads til at slå igennem i dri-
vet, og med kun to, små bunkers un-
dervejs kan man godt satse på at nå 
den aflange green i regulation. Hul 2 

er et par 3-hul på 157/133 meter med 
vand i spil i højre side, hvis pinden 
står i denne side af green, ellers er 
der meget plads venstre om.

Hul 3 er et af de huller, jeg elsker, 
selv om man skal bruge hovedet. 
Bare 302/246 meter dogleg højre 
med et højtplaceret teested, men 120 
meter kort af den højtliggende green 
går der vand på tværs af fairway. Ef-
ter et drive i vandet gik jeg derfra 
med en streg, men jeg vil elske at 
vende tilbage til det hul, for nu ved 
jeg, hvordan det ikke skal spilles.

Det er 476/384 meter lange fjerde 
hul betegnes af mange af de 693 
medlemmer som banens signatur-
hul, men det vil det nok aldrig blive 
for greenfeespillere, for de to første 
slag er blinde, og i andetslaget er der 
ikke en gang en pejlepind til hjælp. 
Men når man har spillet hullet nogle 
gange, kan det være, at man forel-
sker sig i det på samme måde som 
de lokale.

To favorithuller
Hul 6 er også et af mine yndlingshul-
ler. Et par 3-hul på bare 129/117 me-
ter men til en green i tre plateauer, 
så det gælder virkelig om at tjekke 
pindplacering og så vælge det rigtige 
jern afhængig af vinden.

Mine to absolutte favorithuller 
gemmer sig dog på bag-9 – igen for-
di man skal bruge hjernen og vælge 
sine våben med omhu. Hul 10 er blot 
300/248 meter dogleg højre, og der 
er rigeligt plads i venstre side for at 
få en drilsk sø kort højre af greenen 
ud af spil. Rammer man det rigtige 
plateau på greenen, er der en oplagt 
birdiemulighed.

Det samme på hul 14, der har no-
genlunde samme længde og igen er 
et dogleg højre. Her er intet vand, 
men til gengæld er der pludselig otte 
bunkers på et hul, det samme som 
på de fire første huller tilsammen.

Hul 15 er de lokales andet bud på 

et signaturhul, og det kunne Golfa-
visens udsendte i modsætning til 
hul 4 godt lokkes til at stemme på: 
483/400 meter par 5 med vand, som 
skærer fairway to gange, senest lige 
før greenen, der nærmest ligger på 
en halvø. I mine notater står der 
”fedt hul” – også fordi der er en smuk 
udsigt ind på klubhuset, ligesom på 
hul 18, der deler green-sø med 15.

Lovende fremtid
Fremtiden for Dragsholm Golf Club 
tegner lovende, også selv om de som 
mange andre klubber langt fra nær-
meste storby må erkende, at det er 
en kæmpe udfordring at få en stor 
juniorafdeling. De har en snes ju-
niorer, men de fleste er børn eller 
børnebørn af medlemmer. 

I stedet har man så valgt at satse 
på den modsatte aldersgruppe, se-
niorerne, med stor succes. Klubben 
samarbejder med den lokale afde-
ling af Ældre Sagen, og der møder 
mindst 40 medlemmer op hver tirs-
dag og lørdag. For de første to måne-
der betaler bare 200 kr. for at spille 
par 3-banen i kyndigt selskab med 
nogle af Dragsholm Golf Clubs man-
ge frivillige, og mange af dem tegner 
senere medlemskab af den 9 hullers 
pay & play-bane.

Samtidig tænker de kreativt i 
Dragsholm: Golfklubben har indgået 
et samarbejde med et lokalt moti-
onscenter, så golfspillerne får rabat 
i centret om vinteren, og fitness-
udøverne får rabat på golfbanen om 
sommeren.

-Vi bliver nødt til at tænke alter-
nativt for at trække medlemmer til 
og samtidig skabe et socialt miljø, 
som ikke bare stopper, fordi det bli-

ver vinter. For flere ældre medlem-
mer udgør golfklubben deres sociale 
liv, og så er det vigtigt, at vi arbejder 
for at bidrage til det hele året, siger 
næstformand Erling Paulsen. Så er 
den idé givet videre – ganske gratis.
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Greenen på hul 16 ligger så højt, at det har været nødvendigt med en af 
de ekstra lange flagstænger. Anette Paulsen er 165 cm høj – så kan I selv 
vurdere længden på pinden, mens i nyder den fantastiske udsigt.

Den gamle landsholdskæmpe i 
fodbold Per Røntved er medlem af 
Dragsholm. Han følger ivrigt klub-
bens turneringshold og har bl.a. også 
skænket denne klokke til klubben.

Dragsholm Golf Club
Golfsvinget 1,  
4540 Fårevejle Kirkeby.
Hjemmeside:  
www.dragsholmgolfclub.dk/
Banearkitekt:  
Michael Traasdahl Møller.
Længde: Tee 64: 6.341 meter, 
tee 61: 6.076 meter, tee 58: 
5.816 meter, tee 53: 5.335 
meter, tee 48: 4.829 meter.
Kontingent senior: 6.220 kr.
Greenfee: Hverdage: 325 kr. 
Weekend: 375 kr.
Øvrige faciliteter: 9 hullers 
pay & play-bane, 9 hullers par 
3-pay & play-bane, puttinggreen, 
chippinggreen, drivingrange, 
restaurant.

FAKTABOX

” Vi bliver nødt til at 
tænke alternativt for at 
trække medlemmer til 
og samtidig skabe et 

socialt miljø, som ikke 
bare stopper, fordi det 

bliver vinter ”


