Golfbaner i Danmark - både dem, jeg har spillet og dem jeg glæder mig til.

Golfbaner i Danmark -186
Anders Bircow har spillet ca 160
Kolonne1

Spillet

Kolonne2
Banen/Klubben
Albertslund Golfklub
Alssund Golfklub / Sønderborg Golfklub
Arrild Golfkloub
Asserbo Golfklub
BARLØSEBORG GOLFKLUB
BENNIKSGAARD GOLF KLUB
BIRKEMOSE GOLF CLUB
BLOKHUS GOLFCENTER
BLOMMENSLYST GOLF KLUB
BLÅVANDSHUK
BORNHOLMS GOLF KLUB
BRANDE GOLFKLUB
BREINHOLTGÅRD GOLF KLUB
BRUNDTLAND GOLF CLUB
BRØNDBY GOLFKLUB
BRØNDERSLEV GOLF KLUB
COPENHAGEN GOLF CLUB
Kellers Park Golfclub
DEJBJERG GOLFKLUB
DJURS GOLFCLUB 174 DRAGSHOLM GOLF CLUB
DRAGØR GOLFKLUB
Dronninglund Golfklub 175
EBELTOFT GOLF CLUB
Egedal Golfklub
Esbjerg Golfklub

Kolonne3
Kommentar
Hyggelig klubbane
Ved Sønderborg. Tidligere på militært øvelsesterræn. 9 huller. Speciel. Banen er nedlagt og der er en ny
bane som er afprøvet - lidt frem og tilbage, men har 18 huller, hvoraf flere er rigtig gode
Tja....den har et par 6 hul. Så det er ikke kun Himmerlands Back Tee Course, der kan prale af det
Smuk og varieret bane. Blandt favoritterne. Et par cirkushuller, men en god oplevelse.
Ved Assens - skøn lille bane. Stor fornøjelse. Det er her man finder Danmarks flotteste/imponerende par3
hul med ø-green. I landsbyen ser man et et meget idyllisk gadekær. God stemning. Spillet oktober 2012
med Per Bjørner.
Varieret og udfordrende golfbane, med fantastisk udsigt over Flensborg Fjord
God åben bane. Flad med lidt klitter og vandløb
udmærket. Billig bane men ok.
Lidt åbent - lidt skov.
Parkbane med varierede huller. Kort bane. Smuk.
varieret hyggelig bane. lidt åben - lidt skov.
Flot og velholdt bane.
Flad men spændende bane.
Hyggelig klubbane – kort. Har 2 fabelagtige par-3 huller – Danmarks første øgreen
Let kuperet og meget varieret. Hyggelig
Banen er ikke kedelig. Sjove greens.
Banen er med 18 huller og 9 hullers Pay and Play. Ganske imponerende stand taget i betragtning at
klubmedlemmerne selv har stået for gendannelsen af klubben
Afvekslende bane
spillet sommeren 2012. Svær bane for gæster. Mange blinde slag. Udfordrende bane man godt vil prøve
igen - med bedre score.
Flad men udfordrende. Pas på ikke at ramme jumbojetterne
Forrygende oplevelse. ... spillede den oktober 2012 med efterårssol. Selvom der et par huller der kræver
lokalkendskab, så er banen til at læse, og layout er vidunderligt. Delvist åbent og kuperet men også en
hel del skovhuller i bedste Barsebäck stil.
Meget blinde huller og en del meget skrå fairways. Medbring person med lokalt kendskab....
Se under Værebro golfcenter
Klassisk bane. Svær og smuk. Pas på lyngen.
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FALSTER GOLF KLUB
FANØ VESTERHAVSBADS GOLFKLUB
FJERRITSLEV GOLFKLUB
FREDENSBORG GOLF CLUB
FREDERICIA GOLF CLUB
FREDERIKSHAVN GOLF KLUB
FREDERIKSSUND GOLFKLUB
FURESØ GOLFKLUB
FÅBORG GOLFKLUB
GILLELEJE GOLFKLUB
GIVE GOLFKLUB
GREAT NORTHERN, KERTEMINDE
GRENÅ GOLFKLUB
GREVE GOLF KLUB
GYLDENSTEEN GOLFKLUB
GYTTEGÅRD GOLF KLUB
HADERSLEV GOLF KLUB
HALS GOLF KLUB
HAMMEL GOLF KLUB
HAN HERREDS GOLFKLUB
HAREKÆR GOLF KLUB
HARREVIG GOLF KLUB
HAUNSTRUP GOLFKLUB
HEDELAND, GOLFKLUBBEN
HEDENSTED GOLF KLUB
HENNE GOLF KLUB
HELSINGE GOLFKLUB - Ree Golf

Kolonne3
Skøn varieret bane. Blandt Danmarks bedste. JUBILÆUMSBANEN - BANE NR.100 I
DK. SCORES:4,4,6,4,6,5,4,6,5 - 5,6,4,7,5,4,7,4,6(31 stablefordpts.)
Den ældste bane i DK. Meget speciel. Brug din putter til indspil. Fanø-wedgen....
DEJLIG OPLEVELSE…. Vestenvinden byder ind hele tiden
Skøn varieret bane med naturlige forhindringer.
For og Bag-9 er som nat og dag.
Mange vandhazarder. Fantastisk Layout. Bliver nok en af Danmarks bedste mesterskabsbaner.
Den er ikke helt kedelig og er efter sigende blevet mere udfordrende.
Hvis man tror man spiller op og ned ad Furesøen bliver man skuffet.Til gengæld er de 3 x 9 huller dejlige
og afvekslende.
Skønt klubhus og en smuk beliggenhed. Kuperet bane i Svanninge Bakker. Varieret god bane. Ind i
mellem er der et par geniale huller.
Dejlig og varieret.
Noget fuldstændigt exceptionelt. Legodrengen får virkelig mange Lego Friends med denne fantastiske
golfbane. Jeg har aldrig set så flotte fairways nogen steder. Bunkerne er små kunstværker og historien
hvordan det er blevet opbygget er virkelig værd at høre. Klubhuset er om muligt flottere end banen.
spillede første gang i juli 2017 med Marion og Grev Christian og Ditlev (lavede birdie på hul 14)
Kuperet terræn. Lang par 70.
Nu H.C.Andersen Golf - linksbane layout inde i landet. Stor fornøjelse
Dejlig bane med de seneste etablerede 9 i lidt åbent terræn.
Smukt bakket terræn. sværere end slopen 126 antyder.
speciel bane - starter med hvert andet hul som par 3… banen er par 69 - og den er virkelig svært rated.
En fornøjelse med varierede huller.
pæn åben bane
Dejlig bane. Men lidt speciel hist og her
Sjov 9-hullers bane. 2.runde kan et par steder spilles til anden green.
skøn bane. måske Danmarks flotteste udsigt på 1.hul..
Lang bane- let kuperet.
ang og flad. særdels svær når vestenvinden er på.
Min hjemstavn har fået en golfbane - bakker -åer - såer......hold tungen lige i munden på starthullerne....
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HELSINGØR GOLF CLUB
HENNE GOLFKLUB
HERNING GOLF KLUB
HILLERØD GOLF KLUB
HIMMELBJERG
HIMMERLAND GOLF KLUB - OLD
COURSE & NEW COURSE
HIRTSHALS GOLFKLUB
HJARBÆK FJORD GOLF CLUB
HJORTESPRING tidl.SKOVLUNDE &
HERLEV GOLFKLUBBER
HJØRRING GOLFKLUB
HOBRO GOLFKLUB FKLUB
HOLBÆK GOLFKLUB
HOLMSLAND KLIT GOLF (Søndervig)
HOLSTEBRO GOLFKLUB
HOLSTED GOLFKLUB
HORNBÆK GOLFKLUB
HVALPSUND GOLFKLUB
HORSENS GOLFKLUB
GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT
HØRSHOLM GOLFKLUB
IKAST GOLF KLUB
ISHØJ GOLFKLUB
JAMMERBUGTENS GOLFKLUB
JELLING GOLF KLUB
JUELSMINDE GOLF KLUB
KAJ LYKKE GOLFKLUB
KALUNDBORG GOLF KLUB

Kolonne3
Lækker og svær bane. Mest anlagt i smuk park-skov. Klassisk
Lang svær bane - Spil den på en vindstille dag
Dejlig bane i lidt fladt terræn.
Både brede og smalle fairways. Smuk bane kun skæmmet af jernbanen.
Beliggende i et smukt landskab tæt på Himmelbjerget. dog ikke med udsyn dertil. Nogle af hullerne er
meget stejle.
2 vidt forskellige baner. Old course er nemmest - alene af den grund ,at den er næsten 800 m kortere på 3
slag mindre. Begge baner er rimeligt åbne. Og New Course har som en sjældenhed et par-6-hul (612 m).
Smuk bane i nærheden af klitplantage. Tråer/læhegn i spil flere steder.
Nord, Syd og Vest - 3 x 9 huller. skønt anlæg med fine udfordringer.
En dejlig klubbane i Herlev med gode variationer. Smalle fairways og gode udfordringer. Og i Skovlunde
har de nok Danmarks kønneste og sværeste Par-3 Bane - kaldet Marbæk. Planer om at udvide den med
par 4 huller m.m.
Meget dejlig bane. Sikken en udsigt. Gode udfordringer.
Skabt i 2009. skøn oplevelse, dejlig bane. Sikken en udsigt. Gode udfordringer. Greens helt utrolige - 9,5
Stimpmeter - i oktober. (2012)
Kort bane - let bane - meget charmerende. Især bag-9 ude på halvøen i Holbæk Fjord.
Flad bane - let bane - undtagen hvis det blæser. Vestenvinden er den største hazard.
Måske stadig Danmarks bedste. Hvis man vil ha' tilpas kombination af gode golfhuller og skøn natur. En
helt suværn oplevelse. Kun 2 af hullerne ligger parallelt. Meget fredfyldt og smukt.
Varieret smuk bane. 18 HULLER blandt DK's sværeste
Man får på de første par huller en sjælden oplevelse i golf. Tungen lige i munden. Meget dejlig bane.
Sikken en udsigt. Gode udfordringer.
Let kuperet. En del af hullerne på engareal med vandhazarder.
Kan (når den er velholdt) høre til blandt top 10. Smalle fairways. Skov og åbent land.
Lidt underligt baneforløb. Men meget udfordrende. Åben
Sjov bane - nogen gange meget sjov.
de 18 huller ligger lidt fladt og åbent - fingerbunkerne forekommer at være FOR smalle. Gode greens.
se Fjerrtislev Golfklub
varieret - med lidt ekstreme huller nu og da
God reel bane. Både åbent land og beplantet.
Banen har 18 huller. En del Cirkushuller.
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KALØ GOLF CLUB
KELLERS PARK GOLFCLUB
KOKKEDAL GOLFKLUB
KOLDING GOLF CLUB
KORSØR GOLF KLUB
KØBENHAVNS GOLF KLUB
KØGE GOLF KLUB
LANGELANDS GOLF KLUB
LANGESØ GOLF CLUB

LEDREBORG PALACE GOLF
LEMVIG GOLF KLUB
GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT
LÜBKER GOLF RESORT
LYNGBYGAARD
LÆSØ SEASIDE GOLFKLUB
LØGSTØR GOLF KLUB
LØKKEN GOLF KLUB
MARIAGERFJORD GOLF KLUB
MARIBO SØ, GOLFKLUBBEN
MARIELYST GOLF KLUB
MARKUSMINDE GOLF KLUB
MENSALGÅRD GOLFKLUB v. Højby
MOLLERUP GOLF CLUB

Kolonne3
Fantastisk udsigt mange steder. En del blinde slag. Stejle bakker.
Flot genskabt bane. Tidligere Vejle Fjord Golfklub.
God bane i smukt landskab. Parkbane. 18. hul op mod slottet - wauv
Delvis klassisk bane op til eng og skov. Dejlig.
Dejlig bane, varieret. Skøn udsigt.
Klassisk bane med en fantastisk beliggenhed. Spil golf op og ned ad kronhjorte. Pas på Rough. Jeg har
mistet mange bolde, 3 bags og 2 caddier......
Hyggelig parkbane.
Skøn åben bane. Gode detaljer. Og de er så hyggelige de Langelændere.
spillet maj 2017 - Fuldstændig bjergtagende udsigter gang på gang. Kort bane, men med mindre du er
longhitter så prøv ikke på at spille den fra BackTee, som kun er 5800 m. Meget tricky spil til greens, som
gør banen meget svær. Den bane er en udflugt værd!
Den er svær med blinde slag hist og pist..... dumt anlagt med lang gåtur ud til 1.hul. Designet af Nick
Faldo(arkitekten) og indviet af Nick og mig mod Peter Schmeichel og formanden Robert. Stor oplevelse altså at spille med Nick. ;-)
Skøn åben bane - lidt sealink. Spillet er som vinden blæser. Flot udsigt.
Udsigt over Lillebælt. God klubbane.
Fy for søren Danmark har fået endnu en bane hvor alt bare spiller. En af Danmarks bedste baner - stand,
layout, natur går op i en højere enhed. Den kan muligvis irritere/ærgre dig, men det er der en årsag til….
(efterår 2008)
Hold da op hvor er den flot - så ny en bane og så lækker stand - meget fredfyldt mesterskabsbane. (maj
2010)
Ikke en Sea-link-bane som man skulle tro. Men den er meget udfordrende. Flot Layout, som stilmæssigt
er i familie med Frederikshavn. (sommer 2014)
spillet okt.2012 og det var en sjælden god oplevelse. Man skal kunne lide blæst og seasidebane....
Flad bane med den store udfordring der ligger i vestenvinden.
Flotte huller på stribe. Alene første hul er en forrygende gyser for en nyankommen gæst. Og mange huller
er en fryd....og udsigten! spillet oktober 2012 med Henning Olesen.
For-9 er lidt anonym. Til gengæld er Bag-9 særdeles god.
Sød bane - lidt flad
Kort bane. Med et par vanskelige huller.
Åben bane. Slope 116.
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MORSØ GOLFKLUB
MØLLEÅENS GOLF KLUB
MØN GOLFKLUB
NEXØ GOLF KLUB
NIVÅ
NORDBORG GOLFKLUB
NORDBORNHOLMS GOLF KLUB
NORDDJURSLANDS GOLFKLUB
NORDVESTJYSK GOLFKLUB
NÆSTVED GOLFKLUB
NØRHALD GOLFKLUB (Randers)
ODDER GOLFKLUB
ODENSE EVENTYR GOLF KLUB
ODENSE GOLFKLUB
ODSHERRED GOLFKLUB
OUTRUP GOLFKLUB 177 - 6855 Outrup
PASSEBÆKGÅRD GOLF KLUB
RANDERS GOLF KLUB
RANDERS FJORD GOLF KLUB
RIBE GOLFKLUB
ROLD SKOV GOLF KLUB
ROSKILDE GOLF KLUB
ROYAL OAK GOLF CLUB
ROYAL Copenhagen
RUNGSTED GOLF KLUB
RY (SILKEBORG) GOLFKLUB
RØMØ GOLF LINKS

Kolonne3
spillede i sep.2019 - skøn bane med god udfordringer… mange af greens var proppet, men det kunne
man se bort fra, da helhedsindtrykket var positivt.
Åben og kuperet. Speciel. Slope 127.
Spillet med Rough Riders og senere privat - skøn udsigt og pæn bane
Delvis åben og plantage bane. Par 70.
Nu 18 huller. Ekstra 9 huller er på vej. kort bane men faktisk ret god. nogle af de gamle huller er dog lidt
pudsige
Underholdende 9 huller. Kønt. Der er efterfølgende kommet i alt 18 huller
Meget særpræget naturskøn bane. Utrolig underholdende.
Lidt flad, delvis plantage. Kort bane.
Smuk bane med meget svære udfordringer. Blandt Danmarks sværeste. Tungen lige i munden.
9 gode huller med udfordringer. Åben Sea-side. Velplacerede vandhazarder. (nu 18 huller)
Ikke så lang bane - par 70. Afvekslende. Bakker og søer.
3 X 9 HULLER. Ret åben bane. Ikke så svær, men rigtigt anlagt.
Skøn og lækker parkbane
Naturskøn og varieret bane
9 hullers fin og sjov bane. Velholdt. Pay and Play.. Lavede min første birdie på hul 2
Skøn bane. Kuperet. Ikke så lang par 71 bane.
banen er lidt flad. men en del gode huller.
Dejlig og svær bane. Man spiller ikke i Rold Skov, men man kan se den....
God bane med gode udfordringer. Små vandhazarder m.m.
Flot anlagt bane. Bag-9 lider af et par skønhedspletter. Men ellers superbane.
v Bellacentret på Amager. Spillet den ofte. Banen er SVÆR. Afsindigt mange Red Hazard. Der hvor andre
baner har rough, der er der vandområde. Og det er kun en fordel hvis man ellers ville have haft en lost
ball. Meget flot anlagt - super greens MEN banen er præget af nabostøj, motorvej og skydebaner
En klassiker. Smuk og vanskelig.
skøn oplevelse - højbeliggende teesteder og flotte view over god bane
– er stort set 100% flad, men er lagt rigtigt, så hullerne bliver personlige og udfordrende. Fornøjelse.
Bliver bedre når beplantningen bliver flyttet og fjernet. Og glem ikke at afsætte tid til en tur i Centret’s
formidable Spa. Imponerende.
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RØNNEDE GOLFKLUB
SAMSØ GOLFKLUB
SANDAGER GOLFKLUB klub 189 Sorø
SCANDINAVIAN, THE
SCT.KNUDS GOLFKLUB
SEBBER KLOSTER GOLFKLUB
SEJRØ GOLFKLUB - 172
SILKEBORG GOLF CLUB
SIMONS GOLF CLUB
SINDAL GOLF KLUB
SKANDERBORG GOLF KLUB
SKIVE GOLFKLUB
SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB
SKOVBO GOLFKLUB ved Borup
SKÆRBÆK MØLLE GOLFKLUB
SMØRUM GOLF KLUB
SOLRØD GOLFKLUB
SORØ GOLFKLUB
STENSBALLEGÅRD
STOREÅDALEN, GOLFCLUB 170 STORSTRØMMEN GOLFKLUB
STRUER GOLFKLUB
SVENDBORG GOLF KLUB
SYDSJÆLLAND GOLFKLUB
SYDTHY GOLFKLUB
SÆBY GOLFKLUB

Kolonne3
Spillet den 16/7-08 - banen er meget kuperet de fleste steder med meget personlige og underholdende
huller. Virkelig værd at spille.
Spektakulær bane. Nogle af hullerne går usædvanligt tæt på Kattegat. Sikket syn.
ved Farum/Allerød .....Sådan – flottere fås det ikke i Danmark. Og måske heller ikke mange andre steder i
nord-Europa. Anlægget er designet flot og generøst – banen er så lækkert plejet, at man tror det er løgn.
Og klubhuset er et kunstværk. Banen er shapet meget flot og alligevel har man en fornemmelse af at det
er en naturbane.
Endnu en klassiker. Smuk og dejlig. Minus: motorvejsstøj på et par huller.
Afprøvede 9 huller i efteråret 97 ---er siden blevet nedlagt og genopført med nye 18 huller, som jeg
spillede i 2018 - fantastisk udsigt mange steder. En del blinde slag, men skøn bane.
Meget smuk klassisk bane. Fredfyldt. Sidst spillet i juli med Peter Trane.
International standard i topkvalitet. 2 Minusser: Motorvejsstøj på nogle huller. Uens bunkersand - Flot
layout
Banen ligger smukt - sjove huller.
Sjove huller (nogle lidt for sjove) i kuperet terræn. Udsigten over Skanderborg Sø er meget flot.
spillet med 9 huller - siden er der kommet 18
”de gamle” 18 huller. Meget smuk bane i omgivelserne. Ingen fairwaybunkers. Jo een. ”de nye” 18 huller
– ROBERT TRENT JONES JR.II – Skjoldenæsholm skabt en SUPER bane – 6.300 m fra gul Tee-box.
smuk og varieret bane. Holder meget af at spille den.
Let og god bane. Ikke kun for begyndere.
Rigtig god bane. Kuperet og svær. Historisk område med flotte udsigter.
Super flot bane i Horsens, dog med et par atypiske huller oppe i en skov. Deres politik er at bunkere ikke
skal ha river, så hvis du ligger i et fodspor, så har det sin årsag. (dårlig beslutning) (maj 2010)
som nu hører under Holstebro golfklub. Dvs. 2 x 18 plus 2 x 9 ----med 10 km afstand
Lidt blandet bane. Ind i mellem rigtig gode huller og det modsatte.
9 huller. God varieret bane. Har vist fået 9 til.
Smuk og kuperet. 18 + 9
Dejlig parkbane. Ikke en mesterskabsbane, men rimelig svær.
Kuperet bane. Med sø og å i spil.
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SØHØJLANDETS GOLFKLUB Silkeborg
SØLLERØD GOLFKLUB
SØNDERJYLLANDS GOLFKLUB
TANGE SØ GOLFKLUB
TREHØJE GOLFKLUB
TRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE
TULLAMORE GOLF CLUB
TØNDER GOLFKLUB
VALLØ GOLFKLUB syd for Køge
VALLENSBÆK GOLFKLUB CGC
VARDE GOLF KLUB
VEJEN GOLFKLUB
VEJLE GOLF CLUB
VESTFYNS GOLFKLUB
VESTLOLLANDS GOLFKLUB
VIBORG GOLFKLUB
VOLSTRUP GOLFCENTER – 159
VÆREBRO GOLFCENTER -163
VÆRLØSE GOLFKLUB
ÆRØ GOLFKLUB - 165
ØLAND GOLFKLUB vest for Ålborg
ØRNEHØJ GOLFKLUB
AABENRAA GOLFKLUB
AABYBRO GOLFKLUB
AALBORG GOLF KLUB
AARHUS GOLF CLUB
AARHUS AADAL GOLF CLUB
AARS GOLFKLUB
ÅSKOV GOLFKLUB (Skjern)

Kolonne3
En del blinde huller. Smukt overalt. Svær. Min første hjemmebane. Bliver snart ændret drastisk (kilde)
Meget smuk bane. Især bag-9. En dejlig bane.
Slope på 140!! Både smuk og svær.
Varieret og køn. Svær og sjov bane. Nogen gange lidt for sjov.
God bane med et meget flot klubhus. Varieret åbent landskab.
ved Ikast. Pragtfuld kort bane med 9 huller – men sikken stand og sikke nogle udfordringer.

Banen er ikke kedelig. Sjove greens. Klubben er i 2004 uden bane og Copenhagen Golf Center har
overtaget arealerne.
Banen er et besøg værd. Veltrimmet i mange år af nu afdøde Terkel Terkelsen
Sjov bane - for det meste.
3 x 9 huller. Fin kvalitet. Meget forskellige. Turen ned i skoven og op igen - uforglemmelig.
Dejlig afvekslende bane. Svær bane.
Åben men varieret bane. Lang og svær bane.
Udfordrende og afvekslende bane.
Dejlig bane – meget åben
Velanlagt bane i meget kuperet terræn. Smukt område.

Kuperet bane. Flot udsigt.
En dejlig flad bane med gode varierende huller. God runde.
En klassiker. Lækker bane.
Åbent og kuperet terræn. På papiret ikke svær.
Flot og rigtigt anlagt. Holder meget af at spille den.
Lille hyggelig bane. Med et par "sjove" udfordringer.
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