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50 års jubilæum         Den 4. november2021 
Af Kirsten Juul Jensen 

 
I dag er det 50 år siden vi havde stiftende generalforsamling på Hotel Phønix. 

Inden da havde en gruppe af byens borgere samt byrådet været aktive omkring det at kunne etablere en 

golfklub i Brønderslev. 

Baggrunden var, at byen ønskede flere borgere og tilflytning af virksomheder, der dengang kunne få egns-

udviklingsstøtte ved en udflytning. Dette benyttede HCA Dress sig af og flyttede hertil fra Sjælland. 

Ejeren og flere af de ledende medarbejdere i HCA Dress var ivrige golfspillere, og hvis de skulle bo her, skul-

le der være en golfbane. Dette støttede byrådet med stor iver. H.C. Andersen bosatte sig dog i Aalborg, 

men Max Nielsen og Lennart Sahlin bosatte sig i Brønderslev og var meget aktive i klubbens tilblivelse. 

Den stiftende generalforsamling blev en god fest, hvortil der var indhentet musik i form af Max Fro fra Aal-

borg. Denne blev dog generet af en lettere overrislet deltager, der mente han sagde for mange vittigheder 

og spillede for lidt, hvorefter Max Fro tog sine noder og gik. Festen fortsatte dog lystigt og klubben var en 

realitet. 

Flere af medlemmerne i den nystiftede forening var startet i Aalborg Golfklub, som vi fik et fint samarbejde 

med. 

Træner Richard Perthen kom en dag om ugen fra Aalborg Golfklub og underviste os. Driving range (Den-

gang hed det øvebanen) gik på tværs af den nuværende med udslag hvor der nu er parkeringsplads, og når 

et nyt medlem kunne slå de ca. 130 m i 3 slag kunne de gå ud på banen i 1973 hvor alle slag blev foretaget 

med tee. Lilly Kronborg tog sig af dette med stor alvor. Vi gamle der var med til stiftelsen i 1971 skulle ikke 

igennem denne prøvelse. 

Vi havde klublokale i en af de lejligheder som Luffe og Inger i dag udlejer, og træneren fik et rum til golfud-

styr i den vestlige længe der nu er revet ned. Klublivet foregik primært på gårdspladsen, hvor vi havde bor-

de og bænke til den medbragte mad og drikke. Det var en festlig tid hvor alle kendte alle. 

Min mand Søren Krog og jeg var med til at starte foreningen og er de eneste tilbage fra dengang, der stadig 

er medlemmer i klubben. 

Nu skriver vi 2021 og har eksisteret i 50 år, og der er sket meget. 

Klublejligheden på gården blev til et sommerhus, hvor indspilsgreenen i dag ligger og der blev bygget til og 

til og til indtil det brændte og vi fik vores nuværende klubhus i 2003 

Vi har tidligere været fødeklub til Hjørring, Sæby, Løkken, Åbybro og Dronninglund. Hver gang har vi mistet 

nogle medlemmer, og har til tider været udfordret på overlevelse som golfklub, men det går jo godt og vi er 

fortsat den største klub nord for Limfjorden. 

Grundet Covid 19 og de uforudsigelige restriktioner har det desværre ikke været muligt at planlægge noget 

langsigtet jubilæum, men vi fik en hyggelig uge med diverse matcher, der sluttede med parmatch og Advo-

katens Jazz band med vores egen Morten i midten 

Tak til Flemming Laursen for det fine skrift om banen og til Lis Dam for fortælling om sin tid i klubben. 

Tillykke til alle med de 50 år 

Kirsten Juel Jensen 
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Brønderslev Golfbane 1971-2021 

Af Flemming Laursen 

 

Da golfklubben blev stiftet 4. november 1971, var den vigtigste opgave naturligvis at få anlagt en 

bane hurtigst muligt. Allerede i februar 1972 havde bestyrelsen et projekt klart, og et overslag 

viste, at den 18 huls bane, som Erik Schnack havde tegnet, kunne anlægges for 435.000 kr.! Det 

var der ikke råd til, så løsningen blev anlæggelse af 9 huller og en driving range. I maj 1972 kunne 

bestyrelsen meddele, at der var ansat en greenkeeper, og at der var truffet aftale med Aalborg 

Golfklubs træner Richard Perthen om træning. I begyndelsen foregik træningen på en mark øst 

for Agdrupvej, fortrinsvis lørdage og søndage efter kl. 14. Richard Perthen kom kørende i sin bil, 

som blev parkeret ved vejen, og bilen fungerede samtidig som proshop. Mange af de tidlige 

medlemmer købte deres første golfudstyr fra Richard Perthens bagagerum. Arbejdet med bane-

anlægget gik i gang, og en optegnelse fra juni 1972 viser, at træningsbanen er tilsået, og at area-

let begynder at ligne en golfbane. Fra 1973 findes et matchprogram, som viser, at der var 11 

matcher fra juni til december, at der var damedag om tirsdagen, familiedag om onsdagen og 

herredag om torsdagen. I den første tid, hvor der blev givet grønt lys for spil på banen, var det 

nødvendigt at tee op overalt, men efterhånden voksede banen til.  

Indvielse af 9-huls bane 25. maj 1974  

De 9 huller, som blev taget i brug i 

1974 svarer til Blå sløjfe i dag, men der 

er unægtelig sket en del forandringer 

og forbedringer i årenes løb. Lad os 

kigge lidt nærmere på nogle af dem. 

Generelt for hele banen var det, at de 

områder i siderne af fairway, som bur-

de være semirough ofte var meget sej 

rough. En svag økonomi i de første 

mange år betød, at klubben ikke havde 

den maskinpark, den kunne ønske, og 

heller ikke de fornødne mandetimer til 

at banen altid var i tip-top stand. En del 

af de områder, som senere skulle blive til Gul sløjfe var bortforpagtet, og her kunne golfspillerne 

på nærmeste hold følge landmandslivet, når der blev pløjet og harvet, tilsået og høstet. Det be-

tød bl.a. at klubben var nødt til at udarbejde lokale regler og anvisninger for ”bold i kornmark”! 

Nuværende hul 4 på Blå sløjfe er et godt eksempel. På begge sider af fairway, hvor Gul 5 og Gul 9 

nu er, var der kornmarker, så det var med at holde tungen lige i munden, når man skulle drive ud 

fra teestedet. Det kunne blive dyrt i bolde, for det var selvsagt ikke tilladt at gå ind i markerne og 

lede efter de bolde, der røg derud. Til gengæld var det en fin fidus for juniorerne at følge efter 

høstmaskinerne sidst på sommeren. 

På Blå 2, var der oprindeligt to greenbunkers, således som det også er tilfældet i dag, men i en 

periode på vistnok 6-7 år var der 3 bunkers. Den tredje bunker var placeret imellem de to nuvæ-

rende, og historien er den, at Douglas Miller, som var klubbens første fuldtids træner, syntes, det 

var uretfærdigt, at medlemmernes mere eller mindre dårlige slag kunne rulle ind på green. Derfor 

fik han gennemtrumfet den midterste bunker. Det påstås oven i købet, at han egenhændigt fore-

stod gravearbejdet. Nu var medlemmerne nødt til at lære et højt pitch-slag for at få bolden på 

green. Bunkeren blev sløjfet i begyndelsen af 80erne, så hullet dermed igen var bragt i overens-

stemmelse med arkitektens intentioner. 

Indvielse af Blå sløjfe 25. maj 1974. Borgmester P. N. Jensen klipper 
snoren sammen med klubbens formand Per Henrik Nielsen 



Blå 8 var ikke oprindeligt et dogleg-hul, men gik parallelt, og modsat, Blå 9. Ændringen til svagt 

dogleg højre blev foretaget i 1979-80. Det viste sig nemlig, efter at banen havde været i brug nog-

le år, at udslag fra 8. hul ofte havnede på 9. fairway, og tilsvarende gjaldt for udslag fra nabohul-

let. Det var en god ændring, for sikkerheden blev øget, og hullet er blevet et meget bedre golfhul. 

Blå 9 har på grund af sin længde, 563 m fra bagerste tee, altid været et svært og udfordrende hul. 

Det var i mange år Danmarks længste hul, og det er nok stadig et af Danmarks længste par 5 hul-

ler. Den lavning i terrænet, som den habile spiller gerne skulle slå henover i sit andet slag, kaldes 

hestegraven. Det er der ikke nogen indlysende forklaring på for golfspillerne i dag, men forklarin-

gen er, at der faktisk gik græssende heste i lavningen i de første 4-5 år. Lavningen var hegnet ind, 

og man måtte gå gennem to møller for at passere hestegraven. 

Sammen med 9-huls banen var der også etableret driving range og en lille øvelsesbane med først 

3, siden 5, korte huller. I modsætning til den nuværende gik den gamle driving range syd-nord. 

Udslagsstedet var det nuværende parkeringsområde nord for Nr. Kornum og man slog op  

mod det område, hvor der nu er indspils- og puttinggreen. De korte huller lå øst for denne driving 

range. Driving range blev ændret til den nuværende vest-øst i forbindelse med udvidelsen til 18 

huller. 

Den 9-huls bane, der blev officielt indviet i 1974, var et aktiv for byen og en udmærket bane efter 

datidens forhold. Tegningerne til 9 huller mere lå klar, og det var selvfølgelig alle medlemmers 

drøm at se planen om 18 huls banen realiseret, men medlemstallet steg meget langsomt, så det 

kneb med økonomien. I Dansk Golf Unions blad GOLF nr. 8 1981 skrev den kendte golfbanearki-

tekt Frederik Dreyer en artikel om Brønderslev golfbane i anledning af tiåret for klubbens stiftelse. 

Under overskriften ”Den har fremtiden for sig”, beskriver Dreyer 9-huls banen, og han giver den 

mange roser med på vejen. Han skriver desuden om det forarbejde, der er gjort til en udvidelse af 

banen, og artiklen slutter ... ”alle enkeltheder vil i sammenhæng danne en glimrende helhed, en 

virkelig attraktion”. Det var ord, der varmede og animerede til en fortsat ihærdig indsats for at 

realisere planen om en 18-huls bane. 

Indvielse af 4 huller 21. august 1983  

Brønderslev Kommune stillede velvilligt langtidsle-

dig arbejdskraft til rådighed, baneudvalgsformand 

og greenkeeper Kaj Andersen udførte et meget 

stort stykke arbejde, og klubbens dengang ca. 200 

medlemmer mødte op i stort tal, når der blev ind-

kaldt til arbejdsdage. I en periode blev der sparet 

på den daglige vedligeholdelse for at lægge kræf-

ter i udvidelsen. Blandt andet blev alle bunkers i en 

periode passet af medlemmer under mottoet: 

”Hver mand sin bunker”. Den daværende ejer af 

Hotel Phønix, Hilding Andersson, passede højre 

greenbunker på Blå 3, og betegnelsen ”Hildings 

bunker” stammer fra den periode. Ligeledes hav-

de vi i en periode to huller på hver green. I det 

ene hul var flaget, og det andet var det nye hul, 

som flaget blev flyttet over i, når hullet med flaget 

var ved at være for slidt. Greenkeeperen var der-

med ikke så bundet til at skulle skære nye huller 

på bestemte tidspunkter. Det var sikkert arbejdsbesparende for greenkeeperen, men det var 

ikke populært blandt medlemmerne. Klubbens daværende kasserer Erik Kock Nielsen oplevede 

Søren Krog og Karsten Ulsted på green 



at lave hole-in-one, men i det forkerte hul. Han fik dog senere revanche og lavede et rigtigt ho-

le-in-one. 

Omsider var den drøm, klubbens stiftere havde haft, inden for rækkevidde. Den 21. august 1983 

var 4 huller, Gul 6, 7, 8 og 9, klar til indvielse. Økonomien var i bedring, og medlemstallet var 

stigende, så de sidste 5 huller ville også kunne færdiggøres inden for et par år. Det var en glad 

og bevæget Erik Schnack, der kunne indvi næstsidste etape af sin 18-huls bane med at drive ud 

fra 6. tee, og det gav uden tvivl klubbens medlemmer fornyede kræfter at se et konkret resultat 

af mange års slid og slæb. 

Lad os se lidt nærmere på et af »de nye huller«, som de jo naturligt nok blev kaldt i nogle år, 

nemlig 6. hul. Mosehullet er et hul, som de fleste har stor respekt for, og med god grund. Fra gul 

tee skal mosen passeres i drivet, og det er både et flot og et frygtindgydende syn, når man står 

på teestedet. Den største forhindring er nok af psykologisk art, for i dag skal der faktisk kun slås 

et slag på godt 100 meter for at passere mosen på det korteste sted. Da hullet blev indviet var 

der 20-30 meter mere med ”ugræs”, før man var på fairway. Gul 6 og 7 er i øvrigt de eneste 

huller, som fik en anden udformning end de havde i Schnacks første udkast til banen. Oprindelig 

var 6. hul tænkt som et par 3 hul med green ved granhegnet mod vest. 7. hul skulle have været 

et par 4 hul. Teestedet skulle være omkring det sted, hvor orange tee er nu, og det skulle så 

være svag dogleg venstre op til den nuværende 7. green. Bundforholdene i moseområdet gjor-

de imidlertid, at det ikke var muligt at anlægge et teested til et par 3 hul, hvor det oprindelig var 

tænkt.  

Indvielse af 18-huls bane 25. maj 1985 

Nøjagtig 11 år efter indvielsen af de 

første 9 huller kom den store dag. 

18-huls banen var klar til indvielse, 

og ligesom 11 år tidligere var det 

byens borgmester P.N. Jensen, der 

klippede silkesnoren over. I dobbelt 

forstand skulle de første blive de 

sidste på den færdige 18-huls bane. 

Hullerne 1-9 blev nu 10-18, og de 

sidst anlagte huller blev de første 5 

huller på banen. Et par af hullerne 

fortjener en nærmere omtale. Gul 

3's green ligger i det fugtige engom-

råde tæt ved Nørreå. Oprindeligt 

var det tvivlsomt, om det var muligt 

at dræne området så godt, at der 

kunne blive normal fairway i områ-

det, så derfor regnede man med et 

område med semirough i dalsænk-

ningen. Efterhånden viste det sig dog, at det var muligt at skabe en normal fairway, omend om-

rådet altid vil være præget af den fugtige engbund. Greenen blev heller ikke bygget tilstrække-

ligt op i anlægsfasen, så den måtte lægges om i begyndelsen af halvfemserne. Gul 5 er totalt æn-

dret siden indvielsen af 18 huls banen i 1985. Oprindeligt var det et par 4 hul med teested lige vest 

for det nuværende læhegn ved 4. green. Fra gult teested gik man hen over dæmningen for at 

komme ud på fairway, idet området vest for dæmningen var et sumpet mose- og engområde. I dri-

vet fra gul tee havde man altså søen til venstre og mosen til højre, som skulle passeres. Hullet var 

Indvielse af Gul sløjfe 1985. Borgmester P. N. Jensen sammen med klubbens 
bestyrelse. Norman Sørensen, Kaj Andersen, Erik Kock Nielsen, Bent Gade-
berg, Flemming Laursen 



365 meter langt, så det var et svært og et godt par 4 hul. Da der ingen par 5-huller, var på Gul sløj-

fe, og da der var problemer med dæmningen, blev det besluttet at ændre det til det nuværende par 

5 hul, hvilket skete i 1991.  

Little Course  

Da 18 huls banen blev anlagt og driving range blev vendt, skrumpede den lille øvelsesbane ind til 

tre korte huller. Væksten i medlemstallet medførte et øget behov for en bedre og større øvelsesba-

ne, og klubben erhvervede derfor et areal øst for driving range og Gul 1. I 1991 begyndte arbejdet 

med anlæggelsen af en 9-huls par 3 bane, og i forsommeren 1993 var banen klar til brug. Little 

Course, som den blev kaldt, havde 2 korte par 4 huller og 7 par 3 huller af vekslende længde. 

5-års planer 

1980’erne var præget af arbejdet med at nå frem til målet om en 18 huls bane. Det var nu nået, og 

der var behov for en mere fast og systematisk planlægning af pasning og udvikling af banen. Det er 

jo sådan i en forening, at der sker udskiftning i bestyrelser, og der sker udskiftning blandt persona-

let. Derfor er det vigtigt med et styringsredskab, så sådanne udskiftninger ikke påvirker den sikre 

daglige og årlige drift. I begyndelsen af 90’erne påbegyndte Baneudvalget derfor arbejdet med at 

lave den første 5-års plan, som blev offentliggjort i klubbladet i 1993. I samme forbindelse blev 

Danmarks mest kendte banearkitekt, Frederik Dreyer, hyret til at gennemgå banen og kommentere 

5-års planen. Han havde bl.a. følgende generelle bemærkninger om banen: ”Banen, der ligger i et 

område, hvor stærk vestenvind er fremherskende, er disponeret således, at næsten alle huller løber 

syd-nord eller nord-syd, sidevinden skaber således problemer på de fleste huller. Karakteristisk for 

det areal, hvor banen er placeret, er de mange syd-nord løbende læhegn af løvtræer, flere steder 

gennembrudt af hensyn til spillet, og de to øst-vest løbende fugtige dalsænkninger, der udnyttes i 

baneforløbet. Endelig findes der på området flere småskove med afvekslende bevoksninger. Alle 

disse naturforekomster - og flere til, for den sags skyld, for eksempel en lille bæk og en højtliggende 

sø -  har  Erik Schnack udnyttet fortrinligt, så at resultatet er blevet en virkelig varieret, smuk og god 

18 hullers golfbane, som arkitekten med rette kunne være stolt af, og det ved jeg, at han var.” (Rap-

port fra Frederik Dreyer, 11/8 1993) 

5-års planen foreslår, at alle bunkers skal anlægges eller omlægges, så de får ensartet præg med 

flad bund og græssider. Det bifalder Dreyer. Han nævner, at granhegnet mod vest på Gul 6 har be-

grænset levetid. Som konsekvens tilkøbte golfklubben en stribe jord af naboen og plantede nyt 

hegn vest for det eksisterende hegn. På Blå 6 var der en fairwaybunker i højre side, som ikke var 

meget i spil. Dreyer foreslog derfor fairwaybunker i venstre side og stor greenbunker i højre. Også 

dette råd blev fulgt. 

5-års planerne har vist sig at være et godt arbejdsredskab, og de anvendes stadig i arbejdet med at 

vedligeholde og udvikle banen.  

Indvielse af Rød sløjfe 25. maj 2001 

Da Brønderslev Golfklub blev stiftet i 1971, blev vi klub nr. 32 under Dansk Golf Union. Klub nr. 30 

var Golfklubben Hvide Klit, og Hvide Klit og Brønderslev var på det tidspunkt de eneste klubber 

nord for Limfjorden. Ved udgangen af 1992 var der 16 nordjyske klubber. Medlemstallet i Brønders-

lev var ca. 700, og der var venteliste. Ved udgangen af 1998 havde vi 944 medlemmer, der var ven-

teliste og indmeldelsesgebyr, og der var meget pres på banen. 

 



På en ekstraordinær generalforsamling i august 1998 blev det med stort flertal besluttet, at klubben 

skulle iværksætte en udvidelse af banen med 9 nye huller. Muligheden var opstået, fordi naboejen-

dommen mod nord, Dalsgård, var kommet til salg. Desuden fik klubben stillet en donation på 1 mil-

lion kroner til rådighed til en baneudvidelse fra Rigmor Nielsens fond. Der blev udarbejdet planer 

for 9 nye huller, Rød sløjfe. Det blev desuden besluttet at etablere backtee på Blå sløjfe. Der blev 

lavet en plan for ændring og udvidelse af Little Course, som blev til Hvid sløjfe. Der blev lavet plan 

for ny putting-green og nyt indspilsområde. Som arkitekt valgtes Michael Traasdahl Møller. 

Når man får tilladelse til at anlægge en golfbane, er der forskellige betingelser, der skal opfyldes af 

hensyn til naturbeskyttelsen. Det gælder også for Rød sløjfe. Der er områder, hvor vi ikke må slå 

græs, og der er områder, hvor vi skal fjerne uønsket vækst f.eks. pilekrat. Bunkers skal være flade 

og syne mindst muligt i landskabet. De må ikke være med ”sandface”, dvs. høje sandkanter. Derfor 

har arkitekten anbragt ”mounds”, små jordhøje, ved bunkerne, så spilleren på den måde kan se 

placeringen af bunkerne. Kravet til bunkernes udformning passer jo fint med den ønskede bunker-

udformning på de øvrige sløjfer. 

Der var en del trakasserier med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, som vi 

ellers forsøgte et samarbejde med. Vi mente, at vi var enige om baneforløb og diverse betingelser, 

men uden varsel indgav den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen en klage til Naturklage-

nævnet 1 minut før fristens udløb. Det gav en del lokal omtale i både presse og tv. Klagen blev dog 

heldigvis afvist, så projektet kunne gå i gang, men det betød et års forsinkelse.  

Anlæg af baneudvidelsen gik udmærket bortset fra én episode. Ved planering af fairway på Rød 7 

var der pludselig en gravemaskine, der sank i til førerhuset. En større maskine måtte tilkaldes til at 

hive den første fri igen. Rød 7 havde pludselig fået en lille sø, som ingen vidste, var der. Hvis den 

havde været længere bagud mod tee og mere til højre, havde den været optimalt placeret rent 

golfmæssigt. Vi forhørte eksperter i ”søflytning”, men det ville blive et kostbart projekt uden garan-

ti for succes, så det måtte opgives. Den lille sø ligger der, og så må man jo bare slå uden om eller 

hen over. 

25. maj 1985 kunne 18-huls banen ind-

vies. 25. maj 2001 kunne Brønderslevs 

borgmester Lene Hansen klippe snoren 

til baneudvidelsen, nemlig indvielsen af 

Rød sløjfe. 

Nogle klubber med 3 sløjfer har valgt at 

have en 18-huls bane eller en dagens 

18-huls bane, og så 9 ekstra huller. I 

Brønderslev valgte vi fra starten 3 lige-

værdige sløjfer og dermed 3 baner. Det 

betyder, at en spiller har 3 steder at 

påbegynde sin 18-huls runde. Når 9 

huller er spillet, fletter man ind på de 

sidste 9. Systemet giver et godt flow og 

en god udnyttelse af kapaciteten på 

baneanlægget. 

 

 

Indvielse af Rød sløjfe 2001. Borgmester Lene Hansen klipper snoren 
sammen med klubbens formand Torben Nyland Christensen 



Hvid sløjfe 

Anlæggelsen af Rød sløjfe medførte, at der måtte ændres på Little Course. Sammen med arkitekten 

enedes vi om en kortbane, der kunne rates og dermed anvendes til fastsættelse af handicap. Den 

skulle primært benyttes af klubbens egne spillere, men skulle også kunne anvendes til ”pay and 

play”. Det blev til Hvid sløjfe. Det indgik også i planlægningen, at hullerne skulle være en forsmag 

på huller på de øvrige sløjfer. Hvis man f.eks. kan slå over moseområdet på Hvid 8, så kan man også 

slå over moseområdet på Gul 6. Det er ca. samme længde. Det samme gælder Blå1 – på den korte 

led. 

Hvid sløjfe kunne tages i brug samtidig med indvielsen af Rød sløjfe. 

”.. udfordrende og naturskøn bane” 

Dansk Golf nr. 6, 2009 bragte en stor 6-

siders artikel om Brønderslev Golfklub. I 

artiklen omtales banen som ”.. udfor-

drende og naturskøn”, og det hedder 

desuden ”.. at greenen er lige så velholdt 

og indbydende som den saftige fairway. 

Og det viser sig at være et gennemgåen-

de træk ved Brønderslev Golfklubs let 

kuperede og meget varierede bane, der 

veksler mellem eng, skov og markområ-

der med gamle og nye læhegn. Et andet 

stort plus er, at der trods de mange hul-

ler er utrolig kort mellem de enkelte tee-

steder. Det gør, at der kommer et dejligt 

flow over spillet, hvilket man ellers ikke 

er forvænt med på baner med mange 

sløjfer.” 

Enig! Hvor er det dog fantastisk, at no-

gen i begyndelsen af 1970’erne havde 

visioner og energi til at gå i gang med at 

etablere en golfbane i Brønderslev. 

Dele af ovenstående har tidligere været 

offentliggjort i klubbens 25års jubilæ-

umsskrift, 1996. Her dog tilpasset og 

ajourført. 

Flemming Laursen 

Medlem af Baneudvalget 1992-1999 

Formand for Baneudvalget 1999-2005 

 

  

Indvielse af nyt klubhus 2003. Formand Jens Pontoppidan og bestyrel-
sesmedlem Gerda Pedersen hjælper Jon Lundin med at klippe snoren. 



Golf i Brønderslev 

Af Lis Dam 
 
”En tur ned ad Memory Lane" – en golffamilies tilbageblik 

I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER! som træner - Det var noget underligt 

noget!  

Men efter Knud havde været til en prøvetime med Lions Club, sagde han til sønnen, om ikke det var noget 

for ham at prøve?  

De var så tre drenge, naboer alle tre, der cyklede ud på golfbanen, og siden så vi ikke ret meget til 

dem!!  Det var før mikroovnens tid, så det blev forskudte spisetider.  

Bolde var jo lidt af et problem for drengene, også fordi forældrene jo ingen anelse havde om hvad golf var, 

så det var om at spare på dem, og passe på dem. 

I klubhuset på "Gården" stod der en kasse og i dem lagde medlemmerne bolde der var fundet med deres 

navne på, og så kunne drengene tage deres egne bolde igen.  

Sommetider når de stod på 1. tee med deres brugte bolde, kom Sonja Nielsen ned til dem og gav dem nye 

bolde. "I kan da ikke slå over søen med de gamle bolde" sagde hun. 

Træneren Miller var lidt speciel, f. eks. ville han ikke undervise dem, hvis ikke de købte deres golfjern hos 

ham. 

Mesterskaber 

De tre der startede samtidig blev alle i deres 

juniortid klubmestre i juniorrækken. Den fjerde, 

der kom med fra vejen blev 14 dage forsinket, 

og det fik han at høre for hele tiden af de andre 

tre. 

Når de vandt noget hed det sig, "Jamen du er jo 

også 14 dage efter os". 

Juniorerne måtte ikke stille op i det åbne Klub-

mesterskab " FOR SÅ VINDER DE JO" sagde et 

ældre medlem.  

Det måtte tages op på generalforsamlingen, 

mente vi.  

Jeg husker tydeligt generalforsamlingen på Hil-

ding Anderssons Hotel. Vi måtte have en af-

stemning om det, og det var på et hængende år at det blev vedtaget, at juniorer kunne blive klubmestre. 

Så de første junior-klubmestre der står på tavlen var 12-13 slag bedre end de "rigtige" klubmestre, og det 

må have varet i 4-5 år, for jeg blev først medlem i 1976. 

Heldigvis sejrede fornuften og sportsånden. 

 Ligeledes havde Brønderslev et hold af unge mennesker (Peter Jensen, Jens Bak Andersen, Henrik Gade-

berg og Michael Dam), der deltog i Jyske Mesterskaber. I et drama i Himmerland blev de Jyske Mestre i A-

fra venstre: Søren Krog, Hilding Andersson, Kirsten Juel, Anna Ras-
mussen, Grethe Andersson, Lilly Kronborg, Henry Olesen, H.C. An-
dersen, Anne Marie Madsen, ? ?, ? ?, Svend O. Andersen 



rækken. De slog gamle garvede landsholdsspillere under fantastisk ledelse af Bent Gadeberg, der var med 

som vandbærer til dem, sagde de!! En meget stor dag for dem og klubben blev det. Den første store turne-

ringssejr til Brønderslev.  

Desværre måtte de ikke deltage i Danmarksmesterskabet for hold - for de var for unge! 

Dette er også heldigvis fortid, men DE lagde ryg til det!  

Golf – en dyr fornøjelse 

En dag kom Michael hjem og spurgte forsigtigt om 90 kroner til et 5 jern. Jeg råbte op "90 kr. for et 5 jern!!, 

Du må være vanvittig dreng", men det blev vel klaret.  

Drengen havde ingen putter 

kun omtalte 5 Jern, og så 

måtte han ikke spille på ba-

nen. Han samlede derfor 

bolde op for Miller, og så 

måtte han låne en putter. 

Boldene skulle tælles og 

manglede der nogen, så var 

det ud i krattet og finde de 

resterende. 

Mit udbrud om 5 jernet var 

ingenting i mod da han en 

lørdag kom og bad om 5 kr. 

til at spille match for om 

søndagen! 

Da kom jeg helt op i det røde felt, og råbte "Skal de have penge for at spille i Jeres egen klub!"  

"meld dig ind i B.I. De vil køre dig og give dig tøj og de vil vaske det for dig gratis", sagde jeg ret højlydt.   

Der gik to - tre år med kun golfudstyr som ønske til både fødselsdag og konfirmation. Det var dengang man 

"smuglede" det fra Lillys White" i London på taget af bilen med jernene smurt ind i sæbe og jord. 

Hvordan Knud og jeg kom i gang med golfen 

Jeg vil fortælle om hvordan jeg kom i gang med golf, hvis det nu er ved at være slut med mit spil efter 40 år 

i år. 

Det kunne jo ikke blive ved med at gå! Vi så jo stadig ikke meget til sønnen, så efter ca. fire års tid, syntes 

jeg at vi var nødt til se, hvad det er vores barn brugte al sin tid og penge på. 

Jeg satte mine ben på en golfbane første gang i Aalborg 1 1976, da der var finale i det der dengang hed 

Colgate Cup. 

Jeg tilbød mig som caddie for det unge menneske. Da vi kom hjem, sagde jeg at jeg var nødt til at tage ud 

og se hvad det var for noget han brugte al den tid og pengene på. 

Knud skulle absolut ikke spille golf. "Det er ikke sport og i øvrigt er jeg venstrehåndet, så det var jo ba-

re håbløst " sagde han.  



"Det bliver din egen sag", sagde han så jeg cyklede ud en lørdag hvor formanden Eigil Rasmussen lavede en 

lille turnering på prøvebanen der dengang lå hvor parkeringspladsen er nu. Jeg mødte op med en gammel 

træ tre-kølle, og han studsede lidt, "er det ikke sådan en man spiller med " sagde jeg - Jo jo jo, det er da i 

orden. 

Jeg meldte mig som prøvemedlem, og så ved I jo hvordan det er gået siden. Heldigvis kom mikroovnen til 

og et komfur der kunne startes forud. 

Jeg skulle jo også have Knud med!! så jeg arrangerede at låne Mogens Tolstrups 6 jern og putter. Han 

var også venstrehåndet, så der var ingen undskyldning. 

Vi gik i haven med golfjern og bolde. Knud er gammel cricket spiller, så det faldt ret naturligt for ham. Plud-

selig ramte han, og oh ve oh skræk.  Vi stod og ventede på enten et skrig eller en knust rude. Heldigvis skete 

der ingenting tror vi, men bolden blev aldrig fundet. 

Derefter var vi nødt til at gå på banen, og en skøn juni aften fik han Tolstrups 6. jern og putter med og ikke 

andet. Han slog over fra det gamle teested (blå 1) og derefter fik han hcp. 56 første gang han satte sine ben 

derude.  

Det gav jo blod på tanden, og da vi kom til England købte han et halvt golfsæt. Det er jo rigeligt!! sagde han. 

Dengang gik man bare ud at spille, ---over søen----- vær så god, ingen grønt kort osv. ingen begynder test og 

første tee (blå 1) lå ca. hvor back tee er i dag. Det var bare over!  

Vi var dårlig nok kommet hjem, da Knud ringede efter resten af sættet og det blev FLØJET til Aalborg Luft-

havn. Han har også måttet høre meget for det af sønnen, der måtte nøjes med et 5 jern i en hel sæson!!! 

Efter et par måneder var der DAN AIR Cup i Thisted (Nordvestjysk), og Knud og sønniken meldte sig. Knud 

stillede op med et halvt golfsæt og i gummisko! Nordvestjysk har jo aldrig været en bane som mænd har 

elsket, selv om der dengang kun var 9 huller. Efter 4 huller havde han ingen point, og han spurgte damerne 

han gik med, om det var sket at en spiller ingen point fik i en hel match. Det mente de nu ikke. Men en bir-

die på banens sværeste hul med hcp 36 batter jo, så han blev den bedste fra Brønderslev!! 

Vi var ikke klar over, at han slet ikke måtte stille op i en turnering. Han var jo ikke medlem af DGU, men kun 

prøvemedlem sagde Formanden. Han blev han hurtigt meldt ind, og var solgt til golf! 

Golf har haft utrolig stor betydning for vores familie. 

Den sport har givet os så mange glæder, som vi ikke havde forestillet os. Hele familien har spillet, og som-

merferierne er brugt på golfture eller som caddie. Golfkalenderen bestemte alt. 

Som min svigerinde har sagt når nogen har spurgt til os i alle de år. "Hvordan har Lis og Knud det"?  "Aner 

det ikke, det er golfsæson"! sagde hun 

Det lakker nu mod enden af golfen, og jeg havde lyst til at fortælle lidt om vores liv med golf, og om hvor-

dan vi kom i gang.  

Tak Michael, for at holde ud efter 5 jernet, og samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til Dameda-

gen. 

Jeg kommer forhåbentlig næste år, men hvis ikke, vil jeg gerne sige tak til Jer alle, for mange gode matcher 
og "AFTERGOLF"  
 
Mange venlige/kærlige hilsener fra Lis 

  


