
 

 
 

 

Kridt skoene og golfkøllen 

Så er det igen tid til at melde sig til DGA-Masters. I år lægger Midtsjællands, Nordvestjysk og Horsens Golfklub 

baner til turneringen. Her får du en appetitvækker på, hvad de tre baner har at byde på.  

Af Karin Normann, hortonom. Fotos venligst udlånt af greenkeeperne.  

Den 5. oktober 2022 Midtsjællands Golfklub 

 

På Midtsjællands Golfklub er greens kuperede, så greenkeeperne skal passe på med at lave for svære 

hulplaceringer, så bolden løber tilbage. 

Chefgreenkeeper Jesper Rej 

Hvilken type bane har I? 

Det er en lille, kort og let kuperet bane, hvor der ikke er langt mellem hullerne. Fairways er også forholdsvis 

smalle. Banen er i alt på 45 ha. Den er 5392 meter lang fra tee -54 og 4690 fra tee-47.  

 



 

Hvornår er den bygget og hvem er arkitekten bag? 

Banen er privatejet af Hans Larsen. Hans byggede de første 9 huller i 2003. Før det var der landbrug og Hans 

lejede noget jord af sin far til en paintball bane. I stedet for paintball besluttede Hans så at lave en golfbane. 

Sidenhen udvidede Hans banen med 9 huller til en 18. hulsbane og der kom en 6 huls bane med par 3 og par 

4 huller. I 2012 blev der lavet nogle forholdsvis store ændringer i samarbejde med banearkitekten Michael 

Traasdahl Møller. Her lavede man blandt andet et par greens om og et par huller blev vendt. I 2019 omlagde 

vi 2 greens mere, da de hældte alt for meget.  

Hvad er karakteristisk for banen? 

Der er vand i spil på 12 huller. Greens er ret karakteristiske. De er kuperede, så vi skal passe på med at lave 

for svære hulplaceringer, så bolden løber tilbage. Greens er rimelige i hastighed og normalt velplejet.  

Er der nogle særlige elementer, som I har fokus på? 

Her til efteråret skal vi lave nogle områder med blomster samt nogle insektvenlige områder. Vi har også 

nogle teesteder, der skal bygges om, da de er for små.  

Hvordan synes du selv, at banen er at spille? 

Jeg synes, banen er spændende og udfordrende.  

Hvad siger spillerne om banen? 

Jeg synes, vi får meget ros fra greenfeespillerne. Plejen af banen er forholdsvis høj efter det budget vi har. 

Der er selvfølgelig baner, hvor vi ikke kan være med, men de har også flere penge at gøre godt med.  

Hvad er du mest tilfreds med ved banen? 

Jeg er mest tilfreds med greens. Der er stadig plads til forbedringer, men jeg fokuserer på, at de er fornuftige 

spilbare. Min erfaring er, at det betyder meget at greens er gode. Hvis greens er gode, så kan jeg godt have 

bunkers eller fairways, som ikke har den samme plejestandard. Vi tilstræber at have krybende hvene på 

greens.  

Hvad betyder det for dig, at DGA-Masters bliver spillet på jeres bane? 

Det er da sjovt, når alle ens greenkeeperkollegaer kommer op og spiller banen. Jeg vil da gerne vise banen 

frem og vi gør da også lidt ekstra ud af den, så vi kan vise banen fra sin bedste side.  

Den 11. oktober 2022 Nordvestjysk Golfklub 

 

Det nye hul 5 på Nørre Bakkedal sløjfen på Nordvestjysk Golfklub. Tidligere var det et blindt hul, hvor 
greenen lå nede til venstre for bakken, men ved omlægningen blev greenen flyttet op på plateauet.  



 

 
 
 
 
Chefgreenkeeper Klaus Kappel 
 
Hvilken type bane har I? 
Det er en inland links bane inde i en skov. Hvis vi ryddede alle træer væk, ville banen være et klitlandskab. 
Banen er en del af Nationalpark Thy, og det er et helt unikt landskab. Det er en rigtig fin naturoplevelse at spille 
banen. Banen ligger på et 150 ha stort areal.  
 
Hvornår er den bygget og hvem er arkitekten bag? 
Banen havde 50-års jubilæum sidste år. Der har været 3 arkitekter ind over igennem tiden. De første 9 huller 
blev tegnet af Erik Schnack. Sidenhen lavede Henrik Jacobsen 9 huller og i 2016 var Philip Spogárd med til at 
lave vores nye masterplan for banen. Med den nye masterplan har vi prøvet at kæde de to sløjfer bedre 
sammen og de nyanlagte greens er blandet indimellem de gamle greens for at bryde mønsteret af gamle 
greens op.   
 
Hvad er karakteristisk for banen? 
Banen er smal og det gør den svær. Roughen er mellem 4-10 meter høj på grund af klitlandskabet. Der er ikke 
mange huller, der har et kig til hinanden. Vi har ikke så meget klippet rough og så er der store højdeforskelle 
fra tee til fairway på over 20 meter.  
 
Hvordan synes du selv, at banen er at spille? 
Der er altid udfordringer på banen. For hver placering får man en håndfuld muligheder, hvor man kan placere 
sig. Når du spiller banen, så gælder det om at holde sig på sporet og undgå at slå ud i træerne. Hvis du ender 
derude, så bliver du straffet.  
 
Hvad siger spillerne om banen? 
Inden vi fik den nye masterplan og tog de blinde slag væk, så delte banen spillerne i to grupper, dem som 
hadede banen og dem som elskede banen. Banen delte vandene. Efter vi har fået omlagt de blinde huller, så 
skal spillerne gerne op og spille banen en gang hvert år. Særligt her sidst i august og først i september, hvor 
lyngen blomstrer. Der er der mange, der gerne vil spille banen.  
 
Hvad er du mest tilfreds med ved banen? 
Det, der er spændende og helt unik ved banen, er, at den altid er spilbar. Det naturlige klitsand dræner godt. 
Det er yderst sjældent, at der står vand på banen. Og vi har jo ikke et eneste dræn på banen.  
 
Hvad betyder det for dig, at DGA-Masters bliver spillet på jeres bane? 
Jeg glæder mig til at vise noget af det frem fra masterplanen, som vi allerede har lavet. Den 16. september 
påbegynder vi to nye greens og jeg håber på, at de er tilsået til DGA Masters. Som greenkeeper har vi en stor 
andel i masterplanen. Derfor betyder det meget for os at vise det frem. Vi monterer selv vandingsanlægget 
inden green bliver shapet og vi står også selv for at så på greens. Greens er her hos os ikke lavet efter USGA 
principperne, men de er lavet i det pureste lokale klitsand. Hele banen er naturligt klitsand. Derfor har vi også 
vandingsanlæg overalt på banen, ellers kunne vi ikke gro græs her. Modsat mange andre baner har vi grønne 
fairways lige nu og vi klipper som en gal. I denne sæson har vi brugt lige i underkanten af 25.000 m2 vand for at 
holde græs på banen.  Om foråret eftersår vi med rødsvingel på greens og om efteråret med alm. hvene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Den 13. oktober 2022 Horsens Golfklub 
 

 
På Horsens Golfklub har greenkeeperne arbejdet meget med at få bunkers integreret i forgreens 
de steder, hvor det giver mening. 
 
Chefgreenkeeper Kim Johnsen og 1. mand og elitespiller Jacob Madsen 
 
Kim, hvilken type bane har I? 
Hvis jeg skal beskrive banen, så er det tætteste nok en åben parkbane. Enkelte huller har 
skovkarakter og så har vi relativt store klippede arealer.  
 
Hvornår er den bygget og hvem er arkitekten bag? 
Vi har 50-års jubilæum i år. Banen er oprindelig tegnet af den svenske banearkitekt Jan 
Cederholm. Vi har 7 huller, som blev lavet om for 10 år siden, dem er Line Mortensen 
arkitekt på.  
 
Hvad er karakteristisk for banen?  
Banen er lang i forhold til mange andre baner og så er der relativt små greens. Vi har i alt 
0,9 ha greens på 18. huls banen. Derimod har vi meget store forgreens. Der er ikke så 
mange huller, der er lette. Som spiller får du, hvad du leverer.  
 
Er der nogle særlige elementer, som I har fokus på? 
Ja, vi har arbejdet meget med forgreens. Vi har lavet forgreens større, og arbejdet med 
at få bunkers integreret i dem de steder, hvor det giver mening. Derudover har vi også 
arbejdet meget med greens. Her eftersår vi med alm. hvene.  
 
Hvordan synes du selv, at banen er at spille? 
Jeg synes, den er lang og der er ingen lette huller, hvor man kan få nogle lette point.  
 
 
 



 

 
 
Hvad siger spillerne om banen? 
De siger, at banen har et godt design, men du kan prøve at spørge min 1. mand Jacob, 
som ud over at være greenkeeper også selv er elitespiller.  
 
Jacob, hvordan synes du, at banen er at spille? 
Banen er ikke den nemmeste at spille. Den er lang med sine 5800 meter og så har vi vand 
på 16 huller. Som spiller skal man have respekt for vandet. Man skal spille fornuftigt og 
ikke offensivt. Jeg synes også, at greens er svære, da de er kuperede. Samtidig ligger 
banen i et moseområde, så den er generelt frodig.  
 
Så vender jeg tilbage til dig Kim. Hvad er du mest tilfreds med ved banen? 
Det er et svært spørgsmål… jeg kan hurtigt nævne, hvad jeg ikke er tilfreds med… men 
skal jeg nævne en ting, så vil jeg sige, at det er det arbejde vi har udført for at forbedre 
spillekvaliteten på forgreens.   
 
Hvad betyder det for dig, at DGA-Masters bliver spillet på jeres bane? 
Vi vil gøre alt for at få banen til at stå flot på dagen. Men mine kollegaer kommer til at 
opleve en bane, hvor der er proppet greens 10 dage inden, da det er vigtigt for os at 
følge vores plejeplan. Ligeledes har vi et dræningsprojekt, som vi har kørende, men lige 
den dag, så skal maskinerne nok holde stille.  
 
 

Husk: Tilmelding til DGA Master foregår via GolfBox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


