
 

 

 

MÅLSÆTNING FOR BANEN  

1.1. Målsætning for banen  
Det er klubbens mål, at hele baneanlægget skal fremstå som en golfbane, der af klubbens 

medlemmer bedømmes til at have af et spændende bane-lay out, høj kvalitet i anlæggets 

vedligeholdelse og gode træningsmuligheder, og en golfbane som alle gæstespillere 

ønsker at vende tilbage til. 

1.2. Banens udformning 
Frederikshavn Golf Klub blev stiftet i 1992 og de første 9 huller blev taget i brug i 1994. 

Klubbens 18 hullers bane blev indviet i august 1996.  

Banen er anlagt i fladt terræn og derfor let at gå, med varierende åbne huller mod vest, 

hvor vestenvinden kan have stor indflydelse på spillet, og mod nord og øst med skovhuller 

i læ for visse vindretninger. Da banen er anlagt i fladt terræn rundt om et skovareal, vil 

vinden ved særlige vindretninger også have indflydelse på spillet på skovhullerne. 

Hvid banens længde er 6.476 m, gul bane 5.835 m, blå bane 5.414 m og rød bane 5.074 

m. Der er ingen blinde slag selv om flere huller har dogleg. 

Det er let at komme rundt på banen. Alle teesteder ligger tæt ved foregående green, med 

undtagelse af den fælles sti mellem hul 1 – 2, 235 m og hul 8 – 9, 400 m. 

Det er nemt at finde bolden i semirough, der er bred på grund af de små bakker i siderne 

uden for fairway. Der er vand hazzarder i spil på de fleste huller. Det et nemt at se når 

bolden ender i vandet. Det er dog ikke nemt at finde bolden i vandet, da søerne er dybe og 

i de fleste tilfælde er vandet mørkt og med bevoksning. Dette sidste taget i betragtning gør 

dog ikke trafikafviklingen vanskeligt. 

1.3. Trænings faciliteter  
Ud over 18 hullers banen har golfklubben: 

 En 6 hullers par 3 bane med huller mellem 53 og 115 meter. Totallængden er 510 
meter. Banen er åben for alle vindretninger.  

 Drivingrange med 22 udslagspladser i en ellipse formet bue i rangens vestlige ende. 
I modsatte ende er der i ca. 225 meters afstand etableret en 2 meter høj jordvold.  
Drivingrange er udstyret med boldmaskine. Der skal her anvendes polet eller chip 

for at få bolde. Klubbens medlemmer har fri adgang til rangebolde. 12 

udslagspladser er overdækket. 

 



 

 

 

 

 Separat indspilsbane på 125 meter med green.  

 Indspilsgreen med tilhørende øvelsesbunker. 
 6 hullers puttinggreen ved driving range  

 9 hullers puttinggreen/indspilsgreen ved bagrumsbygning. 
 10 hullers puttinggreen ved klubhusets terrasse. 

 

1.4. Spillemæssige kvaliteter  
Det er hensigten at den fremtidige pleje og vedligeholdelse af banen vil  

skabe en golfbane med spændende spillemuligheder for alle golfspillere, hvad enten man 

spiller fra hvid, blå, gul eller rød teested.  

Samtidig har klubben et ønske om at kunne have spilleklare greens allerede fra tidlig forår 

såvel af hensyn til klubbens medlemmer som til gæstespillere. Udformningen af 

baneanlægget og træningsmuligheder skal derfor være sådan, at såvel elite- som 

almindelige klubspillere har en udfordrende, spændende og velholdt bane at spille fra tidlig 

forår til vinteren lukker for golfspillet. Greens skal i hele vækstperioden være hurtige med 

stimpmeter målinger på til klubspil på 2,44 – 2,74 meter og optimeres til turneringsspil med 

stimpmeter målinger på 2,74 – 3,05 meter. 

1.5. Naturoplevelseskvaliteter  
Banen er anlagt rundt om en ”uberørt fredsskov”, hvilket betyder, at der er adskillige 

naturoplevelser at få ved at bevæge sig rundt på klubbens arealer. I de tidlige, stille 

morgentimer kan der observeres rådyr på fairways eller græssende på de 

omkringliggende dyrkede markarealer. 

Musvåger kan observeres i luften over skoven og markarealerne dagen lang. Den lille krig 

mellem krager og rovfuglene har distraheret mange golfspillere. Af andre større rovfugle er 

Rød glente observeret over området. 

Hele sommeren kan røde egern ses pile over fairway og løbe op i det nærmeste træ. 

Solnedgang over 11., 17. og 12 hul er et enestående syn i rødt farvespil. 

Banens 35 søer er naturlige udklækningssteder for frøer og tudser og hele forløbet kan 

iagttages fra æg over haletudsestadiet til de tusindvis af små frøer og tudser, der myldrer 

ud på stier og fairways for at finde deres egne levesteder. Søerne er selvfølgelig også 

tilholdssted for flere slags andefugle; især gråænder og blishøns. Man kan også enkelte 

steder iagttage familier af grønbenet rørhøne der lever i den tættere bredvegetation, samt 

nu også fiskehejren. 



 

 

 

Der er opsat 75 redekasser i træer rundt på banen. 

Sidst men ikke mindst skal nævnes svanerne, der er et pragtfuldt syn for øjet, når de 

strunke svømmer i søerne. En del golfere synes dog ikke, det er så pragtfuldt et syn, når 

svanernes efterladenskaber mødes lige på puttelinjen. Dog må det vel siges, at det hører 

med som en del af at dyrke sin sport midt i naturen. 


