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kvaLitetsmærkede baner» 

Parkbanen 
alle kan lide
Sydsjællands Golfklub bruger den gode tradition med at give 
hullerne navne, og de indikerer, hvad gæsterne kan forvente
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 det sydlige Sjælland har traditio-
nelt ikke været et område, hvor 
der er skudt golfbaner op i hver 

kommune. Faktisk var Sydsjællands 
Golfklub i en del år nærmest det, som 
ligger i navnet, nemlig golfklubben i 
området, indtil der kom enkelte andre til.

Klubben blev stiftet i 1974 og havde i 
begyndelsen ni huller. I 1988 kom der ni 
mere til. Den nuværende 18 hullers bane 
er også i de efterfølgende år blevet for-
bedret og udbygget og fremstår i dag 
som en meget tiltalende parkbane, der for 
den almindelige golfspiller både har en 
passende længde og meget varierende 
typer af udfordringer.

Vi besøgte den i maj, og allerede på det 
tidspunkt var banen i god stand og klar til 
at byde medlemmer og gæster på en god 
golfoplevelse. 

En charmerende ting ved Sydsjællands 
Golfbane er, at man bruger den efterhån-
den gamle, men nu mere sjældne, tradi-
tion at give hullerne navne. 

Første hul har fået det meget beteg-
nende navn ”Håbet”, og hvem starter 
ikke sin golfrunde med håbet eller ønsket 
om, at i dag skal den ”sidde der”?

Hullet er et smukt par 3 hul, hvor man 
fra det højtbeliggende teested har et ind-
bydende syn til den store green, der især 
beskyttes af en vandhazard i højre side. 
En behagelig start på runden.

Herefter fortsættes med en række vari-
erende par 4 huller, hvor man for alvor 
oplever parkbane-miljøet. Fairways er 
indrammet af træer, og nogle steder er 
landingsområdet pænt bredt og andre ste-

Af anders Sørensen
foto:  lars laursen

Træerne er en udfordring, men der 
er ryddet godt op under dem

>>  vi tester kvalitets
mærkede baner

GOLFmagasinet har 
bedt den tidligere 
Europatour-spiller og 
landstræner  Anders 
Sørensen om at teste 
en række golfbaner, der kan bryste 
sig af at være kvali-tetsmærkede. 
Anders Sørensen har ved hvert be-
søg prøvespillet banen, så du får 
en forsmag på, hvilke udfordringer 
du finder på banen. Du får samtidig 
Anders Sørensens tips til, hvordan 
du kommer bedst muligt rundt ved 
hjælp af course-management.

>> Vi tester kvalitetsmærkede baner
GOLFmagasinet har bedt den tidligere Europatour-spiller og landstræner  
Anders Sørensen om at teste en række golfbaner, der kan bryste sig af at være kvali-
tetsmærkede. Anders Sørensen har ved hvert besøg prøvespillet banen, så du får en 
forsmag på, hvilke udfordringer du finder på banen. Du får samtidig Anders Sørensens 
tips til, hvordan du kommer bedst muligt rundt ved hjælp af course-management.
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der relativt smalt. Men dejligt er det, at 
mister man fairway og ender i træerne, så 
er bolden næsten altid til at finde og 
spille videre på. 

Alt kan ske
Specielt hul 5 kan fremhæves. Et kort par 
4 hul på 305m/245m og svagt dogleg 
venstre. Driving-området et indsnævret 
af træer i begge sider, og greenen er godt 
indrammet af bunkers foran og i begge 
sider af green. Et hul, hvor der kan ske 
lidt af hvert.

Derefter fortsættes med et fint kort par 
3 hul, som med en lille green og en 
enkelt bunker, der dækker højre side af 
green, egentlig er simpelt i sit design, 

men alligevel et godt golfhul.
7. hul er banens længste hul. Et par 5 

hul på 510m/430m, som spilles lige ud, 
og alt kan ses. Den lille green med drilsk 
hældning sørger for, at man udfordres 
hele vejen.

Forni afsluttes med et meget spæn-
dende par 5 hul, hvor strategi bliver en 
stor del af spillet.

Især gælder det om at få placeret sig 
rigtigt til approachslaget. De sidste ca. 
100m frem til green er igennem en ret 
smal fairway med træer i begge sider, og 
vandhazarden lige foran green betyder, at 
der ikke er nogen chance for at trille bol-
den ind på green. 

Klubben har igennem årene løbende 

18. hul slutter lige foran 
det hyggelige klubhus

Facts om 
sydsjællands 
GolFklub
Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Præstø landevej 39
4700 næstved
Tlf. 55 76 15 55
www.sydsjaellandsgolfklub.dk 
18 huller + 6 huller par 3

18 hullers banen
Par 72
Gul tee:   5.650m
rød tee: 4.855m

banen er kvalitetsmærket og lever 
dermed op til en række af krav til  
service og kvalitet.
læs mere på  
www.visitdenmark.com/golf.

I området findes der flere andre kvalitets-
mærkede baner, som kan anbefales:
•	 Næstved	Golfbane
•	 Proark	Golf	Møn

Ved besøg på Sydsjællands anbefales 
følgende kvalitetsmærkede golfover-
natningssted:

MenSTruP kro
over 200 år gammel kro beliggende en 
kort køretur fra Sydsjællands Golfklub.
Møde- og selskabslokaler for helt op til 
800 pers. sammen med det hyggelige 
kromiljø.
Golftilbud findes på hjemmesiden 
www.menstrupkro.dk  
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forbedret banen både med små ændringer 
af eksisterende huller og med større 
ændringer i form af nye huller mv. Den 
målrettede og strukturerede gradvise 
udvikling af banen har givet mange for-
bedringer. En af dem findes på par 3 hul-
let, 10. hul, hvor  teestedet er flyttet lidt 
frem og op, og derved er flere ting 
opnået. Først og fremmest er der et 
meget bedre udsyn over green og dermed 
et mere attraktivt hul at spille. Som side-
gevinster har spilleren fået kortere 
afstand fra 9. green til teestedet, og der er 
blevet lidt mere plads til par 3 banen. Så 
selv om mange anstrengelser i dag gøres 
for at få længere baner for at følge med 
udviklingen i udstyr, så viser dette 

eksempel med al tydelighed, at man skal 
have øje for, at forbedringer også kan 
opnås uden at forlænge huller.

Sydsjællands Golfklub har i øvrigt 
offentliggjort deres udviklingsplan for 
banen på klubbens hjemmeside.

Sjove bagni
Variationen er stor på bagni. Man går 
lige fra det korte og meget specielle 12. 
hul, som er et meget kort par 4 hul på 
kun 255m/225m med en green godt 
beskyttet af vand til 13. hul. Det er et 
godt langt par 5 hul, hvor selve greenom-
rådet er generøst, men det er nødvendigt 
at passere en smal tragt af træer og buske 
ca. 100m før green, og så skal bolden to 
gange over vandløb. Masser af spæn-
dende udfordringer. Det varierede fort-
sætter på 14. og 15. hul, hvor man for en 
stund forlader det parkdominerede og 
kommer mere ud i det åbne. Begge huller 
er også meget fine golfhuller, som udfor-
drer den strategiske evne.

Afslutningen er fantastisk fin. 16. hul 
er et ganske svært par 3 hul, hvor man 
igen er kommet tilbage i parken. 
160m/140m langt og med tre bunkers 
rundt om green er der rigeligt med svære 
slag, hvis man ikke rammer green. 17. 
hul hedder ”Kamelen”, og når man spil-
ler hullet, ser man, hvor godt navnet pas-
ser. Det er et spændende par 4 hul, der 
spilles op over en pukkel. Puklen er 
størst i venstre side af fairway, men det 
er en fordel at placere bolden i højre side 
af fairway, så er et ikke helt blindt slag til 
den lange smalle green.

Afslutningshullet er utrolig smukt og 

bestemt ikke let. Fra teestedet går det lidt 
ned ad bakke til en bred fairway, og et 
godt råd er at nå så langt frem og tæt på 
det tværgående vandløb, så der blot er et 
kort slag til den højtbeliggende green, 
som er placeret flot neden for klubhus, 
terrasse og puttinggreen. Selve greenen 
hælder en hel del, så man skal nødigt for 
lang af pinden i indspillet.

Approachslaget til 9. hul

 TIPS TIl aT SPIlle banen
•  Som på mange andre park- og skov-

baner er der stor gevinst ved at holde 
bolden på fairway i drivet/udslaget. Vær 
åben over for at vælge et sikkert udslag 
på mange huller

•  Der er også huller, hvor der er bedre 
plads til at satse. Så udvælg de huller 
eller slag, hvor det passer for dig at tage 
lidt mere chance med omhu

•  Greens er fine, og mange af dem hælder 
ikke drastisk. Derfor kan det ofte betale 
sig at sigte efter midten af green uanset, 
hvor flaget står, og dermed øge chancen 
for at ramme green

•  13. hul er et hul, hvor der er god plads i 
drivet, smalt ca. 100m før gren, og så er 
greenområdet dejligt stort


