
Sallings 
bedste tilbud
B A N E B E S Ø G :  Skive Golfklub gør ikke så meget 

væsen af sig. Men klubben råder over en 

fin og udfordrende parkbane. Og så er det 

her, man kan få Danmarks billigste fadøl.
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Skive, hovedbyen i Salling, er kendt 
for mange ting. Den glimrende lo-
kale Hancock-øl, verdens bedste 
navn til et fodboldstadion, Lerpytter, 

(der desværre har skiftet navn til Spar Nord 
Arena), samt ikke mindst skuespillerne 
Preben Kristensen og Ulf Pilgaard, der begge 
trådte deres barnesko i byen ved Limfjorden.

De færreste nævner dog nok golfklubben, 
når byens fortræffeligheder skal fremhæves. 
Og det er en skam, for det er faktisk en rig-
tig fin bane.

Som klub nummer 40 er Skive en af de æl-
dre golfbaner i Danmark. Frederik Dreyer slog 
stregerne til de første seks huller, som blev 
indviet i 1973 og som således kunne fejre 45-
års jubilæum sidste år. Hurtigt kom tre hul-
ler mere til, og da klubben forpagtede endnu 
et stykke kommunalt land på den anden side 
af Nørre Boulevard, kunne man i 2001 ende-
lig kalde sig en ”rigtig” golfbane med 18 huller. 

Inden man kom så vidt, måtte klubben dog 
igennem en konkurs sidst i 70’erne, men de se-
neste mange år har økonomien været sund – 
ikke mindst takket være en fordelagtig for-

pagtningsaftale med kommunen, der ejer 
jorden.

Skive Golfklub lægger ud med tre tilforla-
delige huller uden de store dikkedarer. Der er 
masser af plads til at fyre løs med driveren – 
det gælder for øvrigt hele vejen rundt. 

Der er masser af træer, de fleste af dem mest 
til pynt. Dog ikke på 4. hul – helt fortjent ba-
nens sværeste. Her skal man fra gul tee over et 
par velvoksne stammer i drivet – jeg er med 
garanti ikke den eneste, der er kommet af med 
en dameøl på det hul. Det er for øvrigt også på 
fjerde hul, jeg får et mindre chok. På en stub 
lige ved fairway sidder nemlig en kongeørn og 
holder øje med mig. Først da jeg kommer helt 
tæt på, går det op mig, det er en meget livag-
tig skulptur – skabt og doneret af et af klub-
bens ældre medlemmer. Det bliver så første – 
og eneste gang, jeg kommer tæt på ”en fugl” 
på denne runde.

NAVN: Skive Golfklub

ARKITEKT: Frederik Dreyer (1973) og 
Lars Kristiansen (2001)

TYPE: Parkbane

GREENFEE: 250 kr. (hverdage), 300 kr 
(weekend + helligdage)

TÆNK DIG OM
For godt nok virker Skive Golfklub ved før-
ste øjekast som en overkommelig opgave med 
sine brede fairways og åbne landskaber. Men 
man skal alligevel tænke sig lidt om – især 
omkring greens. De er stort set alle beskyttet 
af vandløb eller dybe bunkers. Samtidig er de 
ganske hurtige og skal læses ordentligt, hvis 
man vil undgå alt for mange putts på runden. 
Og bækken, der slanger sig gennem anlægget, 
giver lige sværhedsgraden et ekstra nøk opad. 
Den er for øvrigt kunstigt anlagt i to tempi 
for at afhjælpe dræningen. Et punkt man sta-
dig har stor fokus på – og har fået så meget 
held med, at der nu kan spilles til sommergre-
ens hele året.

Det er let at komme rundt på Skive 
Golfklub – der er ganske kort mellem greens 
og næste tee. Dog kræver det næsten et du-
elighedstegn som stifinder, da vi efter 8. hul 
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skal under Nørre Boulevard for at spille de syv 
huller på den anden side af vejen. Skiltningen 
er sådan set fin nok, men man skal alligevel 
holde tungen lige i munden for at finde det 
rigtige teested.

STYRKE I DET SOCIALE
Da vi er på besøg en halvkold sensommer-
dag, har vi stort set anlægget for os selv. Til 
gengæld er der masser af mennesker i restau-
ranten efter runden. Formanden fremhæ-
ver da også det sociale liv som klubbens stør-
ste styrke. 

Greenfee-gæster har haft lidt sværere ved at 
finde vej til klubben, men det har så småt æn-
dret sig efter klubben etablerede en fritspils-
ordning i 2011 sammen med otte andre klub-
ber. Og den årlige Skive Golffestival i uge 28 
trækker år for år flere og flere gæster til klub-
ben. Lokket af den særdeles gavmilde green-
fee-pris på 50 kr hele ugen, men måske også 
af de fornuftige priser i restauranten. For godt 
nok er driften forpagtet ud, men det er klub-
ben, der – mod et pasningstilskud – dikterer 
både åbningstider og prisen på drikkevarer, og 
de insisterer på, at regningen for en halv liter 
fadøl skal holdes på bare 25 kroner. Det skul-
le efter sigende være Danmarks billigste. Den 
pris er i sig selv grund nok til, at vi helt sikkert 
kommer igen – og så tager vi gerne en runde 
golf med i købet. 

Derfor skal du 
spille den
Skive Golfklub er absolut ikke den mest hy-
pede i Danmark, men er bestemt blandt de 
bedre baner i området.

BIRDIE: Meget velplejet bane, der især te-
ster præcisionen i det korte spil. Og 25 kro-
ner for en fadøl er altså en rigtig fin pris.

BOGEY: Der er ikke huller, der virkelig skil-
ler sig ud og som man altid vil kunne hu-
ske. De ligger lidt klemt, masser af out of 
bounds.

Arrangør: 

Samarbejdspartnere: 

KOLLEGAGOLF
Hyggelig golfturnering fra maj til september •
Spil, hvor og når det passer dit hold • Vind flotte præmier

Meld dig og din golfmakker på banen til Kollegagolf. Mød andre golfspillere 
på nye baner. Og vær med, når vi tee’er up til den hyggeligste landsdækkende 
turnering fra den 6. maj til 1. september 2019. 

Tilmeld dig på www.kollegagolf.dk

Finale på imponerende Great Northern
Vind din pulje, og oplev den ultimative destination i Danmark 

for golfspillere – Great Northern – 
der med sit imponerende, unikke 
design lægger baner til finalestævnet 
den 19. september 2019.

Med i prisen: 
Polo og goodiebag 
fra FootJoy 
(Værdi: Kr. 1.300,-)

Nyd golfspillet
på en af Danmarks 
bedste golfbaner

Få mere information om Esbjerg Golfklub på:
75 26 92 19 eller www.esbjerggolfklub.dk

Esbjerg Golfklub byder dig velkommen 
til en sjov, sund og seriøs klub med faci-
liteter af høj kvalitet. Vores baners høje 
kvalitet blev bekræftet af Golf Digest, 
der i januar 2018 kårede Marbæk-ba-
nen til den næstbedste i Danmark. Efter 
spillet vil vi anbefale dig at kombinere 
dit besøg med et visit i vores nyreno-

verede restaurant. Herfra kan du nyde 
udsigten til Nationalpark Vadehavets 
fl otte natur. Vi glæder os til at se dig og 
svarer gerne på spørgsmål via telefon 
75 26 92 19 eller mail kontor@egk.dk. 

Se mere på: 
www.esbjerggolfklub.dk/golfpakker

Denmark's
Best Golf Course

Besøg Esbjerg Golfklub og nyd en dag på den internationalt 
anerkendte Marbæk-bane og lad din erfaring blive udfordret.

Se gældende tilbud på:
www.esbjerggolfklub.dk/golfpakker
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