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Haderslev Golfklub fylder 50 år. Der er tale om 
50 begivenhedsrige år med en masse udfor-
dringer og en stærk vilje igennem hele forløbet 
til at få det til at lykkes, og det kan man roligt 
sige er sket.

Haderslev Golfklub er i dag en sprudlende og 
levende klub med et smukt og spændende an-
læg, som løbende opdateres og udvikles. Det 
er sket igennem årene med en sund økonomi 
og med et meget engageret personale, en stor 
skare af engagerede frivillige og dedikerede be-
styrelsesmedlemmer.

Vi har sat os som mål at vi også fremover skal 
være et spændende tilbud til både eksisteren-
de medlemmer, nye medlemmer og de mange 
gæster som kommer hvert år. Derfor har vi sat 
en proces i gang som skal afdække mulighed-
erne for at gøre Haderslev Golfklub og anlæg 
endnu mere tiltrækkende. Konkret arbejder vi på 
at forbedre banen – både ved at skabe større 
udfordringer og at tilpasse os til de klimatiske 
udfordringer som ikke mindst vores bane må se 
i øjnene.

Vi har nu 50 år på bagen. Hvordan ser vi så ud 
om ti år?

Vi taler nok her mere om evolution end revolu-
tion. 

Jeg tror at Haderslev Golfklub om 10 år sta-
digvæk er et attraktivt midtpunkt for golfoplev-
elser i det syd- og sønderjyske område og at vi 
stadigvæk er et godt tilbud til idræts- og oplev-
elseslivet i nærområdet. At vi spiller sammen 

Tillykke med de 50 år
med alle de andre tilbud som Haderslev kan 
 tilbyde. 

Om ti år har vi udviklet og fremtidssikret banen 
yderligere og vores klubhus har fået en tiltrængt 
ansigtsløftning. Vores tanker igennem mere end 
20 år om at kunne lægge en ny sløjfe ind er end-
nu ikke realiseret, men vi håber stadigvæk på at 
medlemstilgangen kan retfærdiggøre den store 
investering det er at anlægge ni nye huller. Pla-
ner for at realisere det ligger imidlertid klar og 
vi mærker velvilje fra Haderslev Kommune for at 
det kan lykkes. Så vi venter kun på startskuddet, 
som er at medlemstallet berettiger til at trykke 
på aftrækkeren.

Indtil da er det vores opgave at give medlemmer 
og gæster en god oplevelse når de kommer til 
Haderslev Golfklub. Jeg kan love at det arbejder 
personalet, de mange frivillige og bestyrelsen 
hårdt på.

I det efterfølgende skriv vil I kunne få et spæn-
dende indblik i Haderslev Golfklubs udvikling fra 
den spæde begyndelse til i dag.

Der skal lyde en stor tak til Per Freytag, som har 
stået for udarbejdelsen af dette jubilæumsskrift, 
til Marga Nissen, Lauritz Matthiessen og Laurids 
Caspersen, som har stået for planlægningen af 
vores 50 års jubilæum og til de mange frivillige 
og personalet, som har ydet en ekstraordinær 
indsats for at få tingene til at lykkes.

Hans Hoier Nielsen
Bestyrelsesformand
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Efter klubbens start fik man fra kommunen til
ladelse til at an vende den gamle motorbane. 
Are alet omfatter det nuværende hul 11, teested 
på hul 8, teested på 12 og det første af fairwayen 
på disse to huller samt green på hul 10 og lidt af 
fairwayen på hullet. Det var i første omgang kun 

tale om en Driving Range. Man slog ud fra et pla-
teau bagved green på hul 10 og slog over mod 
søen på hul 11. ”Klubhuset” en grøn skurvogn 
som man havde fået foræret af kommunen, lå 
placeret tæt oppe ved nedkørslen til Lergravsvej 
– tæt ved parkeringspladsen/ud sigtspunktet 

Udviklingen på golfbanen

Billede/ kort som viser arealet og placeringen af ”klubhuset” (71-74)
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oven for hul 10.  Græsset på Driving Rangen var 
som regel på længde med det vi i dag kender 
som semirough og mange bolde gik da også 
tabt. Indsamlingen af bolde måtte man selv fore-
tage eller få nabolagets børn til at gøre, mod be-
hørig betaling, 10 øre per indsamlet bold.

I 1974 blev det grønne ”klubhus” flyttet til Egevej. 
I mellemtiden havde man lejet jord hos Bosack, 
arealet hvor det meste af hul 7 ligger på i dag. 
Man begyndte også at anlægge den første prim-
itive par 3 bane. Banen lå på arealet hvor hul lerne 
7, 13 og første halvdel af 14 ligger i dag. Set med 

Klubhus placering og bane forløb (74-76)
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datidens øjne var det tale om en rimelig bane, 
men greens var dog knapt så gode, som den vi 
har på den nuværende par 3 bane.

I perioden 1974 til 1976 tog klubben for alvor 
form og der blev arbejdet med etablering af en 
rigtig 9 hullers bane og samtidigt var det nødven-
digt med et større og bedre klubhus. Såvel bane 
som klubhus blev taget i brug i 1976. Klubhuset 
var et udstillingssommerhus placeret bagved det 
nuværende hul 7. Samtidigt blev der etableret 
Driving Range på det resterende areal af hul 7. 
Klubhuset blev senere forlænget og der blev sat 
en overdækket terrasse på, som gav bedre plads 
til det stadigt stigende antal medlemmer.
 
I midten af 1980’erne kom der for alvor skred i re-
aliseringen af en 18 hullers bane. I første omgang 
blev arealet tilført, hvor hullerne 2, 3,4 og 5 er pla-
ceret og banen kunne udvides til 14 huller. I 1989 
kom de resterende huller til, ved at udnytte det 
eksisterende areal bedre. Hullerne 6, 12, 13 og 14 
så dermed dagens lys. Banen kom dermed til at 
fremstå sådan som vi i dag kender den. Enkelte 
justeringer og omlægninger i form af flytninger 
af greens og teesteder mv. er der imidlertid sket 
siden 1989.

Billede af klubhus og bane forløb 1976 (baneforløb 76-85)
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Banen 1985-87
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De første overvejelser omkring etablering af en 
golfbane i Haderslev blev gennemført i regi af 
Junior Chamber i 1970.  Inspiration til opstarten 
af klubben i Haderslev kom bl.a. fra den nyetab-
lerede Sønderjyllands Golfklub. I 1971 blev der 
indkaldt til en stiftende generalforsamling, der 
blev afholdt 14. juni 1971. Klubbens første navn 
blev: Haderslev og Omegns Golfklub. 

Den første bestyrelse bestod af; Palle Christian-
sen (formand), Erik Klausen (næstformand), Hen-
rik Godtfredsen (sekretær), Jens Worch (kasser-
er) og Peder Mortensen (medlem/baneudvalg). 
To centrale opgaver i klubbens start handlede 
om at finde et sted at spille og få flere medlem-
mer ind i klubben. Allerede i 1972 lykkes det via 
Haderslev kommune at få mulighed for at gøre 
brug af den gamle motorbane ved Bøghoved. 

1971 - 1981 - Det første årti!
Motorbanen omfattede det nuværende hul 11, 
teestedet på hul 8, teestedet på hul 12 og det 
første af fairwayen på disse huller samt greenen 
hul 10 og lidt af fairwayen. I første omgang blev 
arealet anvendt som driving-range. Man stod på 
et plateau overfor hul 10’s green og bunkerne 
lige foran greenen. Boldene blev slået i retning-
en af søen på hul 11. Græsset havde i reglen 
samme længde som vi kender fra semi-roughen 
i dag. Boldene blev i reglen indsamlet af nabo-
lagets børn, som fik 10 øre per indsamlet bold. 
Ind i mellem kneb det med klipningen og det 
kneb tilsvarende med at finde rangeboldene. 
Klubhuset fik man foræret af kommunen og var 
en gammel grøn skurvogn, der tjente som sam-
lingssted for klubbens medlemmer og til opbe-
varing af bolde og lidt golfudstyr. 

Beliggenheden og træningsmulighederne førte 
til et vist optag af nye medlemmer, således at 
man ved årsskiftet 1973/74 var nået op på ca. 50 
medlemmer. Ved klubbens stiftelse havde man 
været 18 medlemmer. I 1974 blev det ”grønne 
klubhus”, som skurvognen blev kaldt, flyttet til 
Egevej. I mellemtiden havde man fået lejet jord 
ved familien Bosack, arealet hvor det meste af 
hul 7 ligger på i dag. Man påbegyndte også at 
anlægge den første primitive par-3 bane. Banen 
lå hvor hullerne 7, 13 og starten af hul 14 ligger i 
dag. Klubben blev indmeldt i DGU og en bane-

Indvielse af nyt klubhus  flaghejsning 1976 (Egevej)

Speedwaybane - nuværende hul 10 og 11



9HADERSLEV GOLFKLUB - 50 ÅRS JUBILÆUM

Alle medlemmer skulle tegne anparter. Samti-
digt blev der arbejdet med etableringen af en 
rigtig 9 hullers bane og et meget nødvendigt nyt 
klubhus. Begge dele stod klar til officiel indvielse 
i august 1976. Åbningsmatchens fest blev holdt 
på Lorenzen’s danseinstitut på Christiansfeldvej, 
da det nye klubhus ikke kunne rumme så mange 
spisende og glade golfspillere. Klubhuset var et 
udstillingssommerhus, som blev placeret oven-
for det nuværende hul 7’s green. Klubhuset blev 
senere forlænget og forsynet med en overdæk-
ket terrasse. Klubhuset blev i forbindelse med 
det nuværende klubhus ibrugtagning flyttet til 
Hoptrup, hvor det den dag i dag bruges. 

9-hullers banen blev af mange i starten opfattet 
som meget svær, hullerne var forholdsvis lange 
og man havde været vant til at spille på den 
meget kortere par-3 bane. Især et hul gav dog 
anledning til en del kritik – det daværende 8. og 
nuværende hul 10. Hullet var den gang et langt 
par 4 hul med en lidt anden tee-stedsplacering 
end i dag og en meget svær green som ligger 
på en bakke med en ret kraftig hældning - noget 
som vistnok stadigt er tilfældet.  

Haderslev Golf ApS træder imidlertid i likvida-
tion i 1978, da budgetterne ikke kunne realiseres 
p.g.a. manglende medlemstilgang. Herefter 
overtog Haderslev Kommune driften/pasnin-
gen af banen. Dette hjalp utvivlsomt på den 
pressede økonomi, men kvaliteten af klipningen 
gav dog ind imellem anledning til noget kritik. 
Greenkeeperen blev kommunalt ansat og i 1979 
leverer kommunen permanente skurvogne m/
toilet til greenkeeperne – toilettet kunne også 

konsulent derfra, H. Werner-Hansen hjalp med 
at anlægge den primitive par-3 bane med de 
første 5 huller som gik på kryds og tværs af de 
arealer, man havde. Greens blev nødtørftigt pla-
neret med sand og formanden Palle Christian-
sen klippede banen 2 – 3 gange om ugen med 
en motorklipper.  

Set med datidens øjne var det en rimelig bane, 
men greens var dog knapt så gode, som dem vi 
har på den nuværende Pay & Play bane. Nogle 
af udfordringerne kunne også ligge i at græs-
set indimellem var blevet lidt for langt, da det 
jo var klubbens formand og øvrige medlemmer, 
selv stod for klipningen og ikke altid nåede over 
greens og tee-stederne inden græsset var vok-
set op igen. I modsætning til greens og teested-
er som blev slået med klubmedlemmernes egne 
græsslåmaskiner, blev de store arealer klaret 
med en gammel traktor med efterløber.  

Etableringen af par-3 banen i 1974 gav mulighed 
for at de første matcher kunne gennemføres. 
Samtidigt blev der også udfoldet flere bestræb
elser på at få endnu flere medlemmer ind i klub-
ben. Især kneb det med at få nye kvindelige 
medlemmer ind i klubben.  I foråret 1974 blev der 
således i en avisannonce inviteret til et særligt 
arrangement for damer. Alice Lorenzen fattede 
interesse for golfen og mødte så forventnings-
fuldt frem i golfklubben på den angivne dag. 
Alice blev velmodtaget af Gerda Christiansen, 
Sonja Fischer, Enid Carstensen, Else Fregerslev, 
Maria Laugesen og Ingrid Poulsen. Imidlertid 
mødte der ikke så mange andre frem ved denne 
lejlighed og der blev ikke rykket så meget ved 
kønsbalancen – en ubalance som ikke for alvor 
har flyttet sig siden. De navngivne damer var i 
de efterfølgende år blandt de drivende kræfter 
bag etableringen af Ladies Section i Haderslev 
Golf Klub.
 
I perioden 1974-76 tog klubben for alvor form. 
Der havde helt fra starten i 1971 været tilknyttet 
en træner, som kom fra Sønderjyllands Golfklub 
i Uge en dag om ugen. Ved det første klub-
mesterskab i 1974 deltog i alt 9 medlemmer (7 
herrer og 2 damer). Samlet antal medlemmer var 
i 1974 på ca. 60.

I 1974 blev selskabet Haderslev Golf ApS stiftet 
med henblik på at ”overtage banen og driften”. 

Dengang havde vi ikke bagrum
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benyttes af medlemmerne. Greenkeeper-skur-
vognene blev placeret i et lille hjørne ca. midt 
langs det nuværende hul 10.  I 1980 forsøger 
klubben at få kommunen til at klippe fairways 
min. 2 gange om ugen, noget som vist kun 
lykkedes i nogle enkelte uger. 

Det første årti var i høj grad præget af en pio-
nerånd med mange opgaver og fysisk arbejde. 
Klubbens medlemmer slog således ikke kun 
græs, klippede hegn, men satte pæle op langs 
”Jacobsens mark”, gjorde rent osv. ”Jacobsens 
mark” var marken langs det nuværende hul 18 
dvs. de første 3 huller på den nuværende par-

3 bane. Jacobsen, som ejede marken, klagede 
over at golfspillerne gik ind på hans mark og 
samlede bolde op og boldene gik i Jacobsens 
høstmaskiner – det var i hvert fald påstanden. Et 
syn og skøn pålagde golfklubben at opføre et 
pigtrådshegn, og spillerne fik påbud om ikke at 
gå ind på marken. I øvrigt havde Jacobsen ved 
tidligere lejligheder tilbudt at sælge sin jord til 
en ret voldsom overpris. 

En anden stor opgave var sekretariats-op-
gaverne som blev varetaget af klubbens hono-
rære sekretær.  

MEDLEMSTAL KLUBBENS ORGANISERING 
Formænd:
1971 - Palle Christiansen
1973 - Erik Klausen 
1978 - Palle Christiansen

1971: 25
1972: 25 ca.
1973: 27
1974: 60
1975: 85
1976: 115 ca. 
1977: 155
1978: 168
1979: 197
1980: 190

Træner:
1971 - Roy Howell (Sdj. Golfklub)
1975 - Tony Maskell
1976 -  Peter Stacey (Kolding Golfklub)
1977 -  Søren Jensen
1979 - Bo Bochorst

Sekretærer:
1971 -  Henrik Godtfredsen 
1973 - Sonja Fischer 
1977 - Svend Jungersen

Greenkeepere:
1976: Poul Kristensen

Daværende hul 1 og 9 - nuværende hul 8 og 11
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Samarbejdspartnere i
Haderslev Golfklub
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Den alt dominerende problemstilling i det andet 
10-år handlede om at skabe vækst i klubben. På 
en lang række af bestyrelsesmøderne i 80’erne 
handlede det således om at skabe en bedre 
økonomi. Banens vedligeholdelse var overladt 
til kommunen hvilket var med til at styrke økono-
mien, noget som i høj grad var nødvendigt for 
at sikre balance i økonomien og give mulighed 
for fortsat udvikling. På længere sigt handlede 
det især om at skabe grundlaget for at udvide 
banen, således at der kunne etableres en 18 
hullers bane. 

I starten af 80’erne var udfordringerne på økono-
misiden dog ganske betydelige og man var 
tvunget til at fastholde aftalen med kommunen 
omkring vedligeholdelsen af banen. Kommunen 
var på mange måder hjælpsomme og samar-
bejdsvillige, men en klar udfordring var vedlige-
holdelsen af banen som indimellem lod noget 
tilbage at ønske. Det at vedligeholde en golf-
bane adskiller sig væsentligt fra at vedligeholde 
grønne arealer og boldbaner. Klubben overtag-
er således igen selv driften og vedligeholdelsen 
af golfbanen i 1984 og kommunens engage-
ment i klubben erstattes af et tilskud til drift og 
vedligeholdelsen af banen. Tilskuddet er over 
årene blevet nedtrappet noget og stoppede i 
2003/2004. Kommunen yder dog fortsat tilskud 
til ungdomsarbejdet. Klubbens økonomi bliver 

Perioden 1981 - 1991
View fra hul 9 - i dag hul 8

Klubhus klar i 1992
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først sidst i perioden, medlemstallet for alvor 
øges. Samtidigt lykkes det af to omgange at få 
omsat planen for en ”rigtig” 18 hullers bane. 

I første omgang påbegyndes anlægget af yder-
ligere 5 huller i 1984, som officielt indvies den 
17. august 1985. De yderligere 5 huller kan etab-
leres indenfor det areal, som klubben allerede 
råder over og belaster således kun ved anlægs-
udgifterne og den efterfølgende drift af klub-
bens økonomi. I løbet af foråret 1988 påbegyn-
des anlægget af yderligere 4 huller, således at 
man i april 1989 kan fejre, at man har realiseret 
planen om en 18 hullers bane. Ved fejringen af 
åbning en af de 18 huller deltager også Hader-
slevs daværende borgmester Dørflinger, som på 
byens vegne glæder sig over klubbens fortsat 
gode udvikling. 

I dette årti kommer man også med i Hader-
slev Idrætssamvirke og optages som ligestillet 

dog så småt bedre, i takt med medlemstallet 
stiger og igennem enkelte medlemmer som på 
forskellig vis yder en indsats. På den økonomiske 
front skiller Viggo Carstensen sig ud ved at yde 
forskellige former for bidrag, således at bl.a. 
maskiner til banen kan anskaffes og vedlige-
holdes.    

I 1982 fremsættes den første gennemarbej-
dede plan for udviklingen af banen til en 18 
hul lers bane. Klaus Bossen, som også er hono-
rære sekretær en stor del af 80’erne, påtager sig 
opgaven som golfbanearkitekt i samspil med 
bl.a. DGU. Samtidigt gøres der lidt for at skabe 
bedre rammer om klublivet, ved at der laves en 
overdækket terrasse ved klubhuset. Bestræbels-
erne på at få gang i en forøgelse af medlemstal-
let fastholdes bl.a. ved åbent hus-arrangement-
er, ved at invitere foreninger m.fl. på besøg på 
banen. Imidlertid er udviklingen i medlemstallet 
dog fortsat meget beskedent og det er således 
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sportsklub. Indmeldelsen giver muligheder for 
at søge tilskud til juniorarbejdet i kommunen og 
til at søge tipsmidler. Ikke alle medlemmer var 
interesseret i samarbejdet indenfor Haderslev 
Idrætssamvirke og i det hel taget var der ofte 
en del diskussion på generalforsamlinger og 
medlemsmøderne om den fremtidige udvikling 
af klubben. Klubbens første formand Palle (Poul) 
Christiansen spiller ofte en rolle som mægler, 
når bølgerne går for højt i klubben eller i bestyr-
elsen, og som en dygtig diplomat og taktikker.  

Det lykkes heldigvis at øge medlemsoptagelsen, 
men dette betyder også at presset på banen og 
faciliteter øges. I sidste halvdel af 80’erne melder 
en ny udfordring sig derfor; klubhuset. Klubhuset 
er for lille, byder ikke på omklædningsfaciliteter 
og parkeringsforholdene er problematiske, da 
bilerne begynder at holde på Egevej og Bøgely i 
forbindelse med større klubmatcher. Placeringen 
af klubhuset tæt op af Bøghovedskov er i øvrigt 
betinget af en dispensation fra bl.a. skovbyg-
gelinjen og det bliver gjort tydeligt, at hvis der 
skal etableres et nyt klubhus, må det være et an-
det sted end den nuværende placering. 

De skiftende bestyrelser påbegynder derfor 
overvejelser om alternative placeringer af klub-
huset. Kommunen kommer med et forslag om at 
placere et hotel i forbindelse med et nyt klubhus 
for herigennem at trække en investor med ind 
i projektet. Projektet opgives dog hurtigt pga. 
manglende interesse. I 1989 erhverves der derfor 
9,2 ha jord vest for det nuværende hul 5. Arealet 
kaldes for ”Knolden”. Placeringen på ”Knolden” 
er tæt op af jernbanen og med Frederik den 9. 
plejehjem som nærmeste nabo. Beliggenheden 
på ”Knolden” vil give en vis udsigt over banen og 
fører til en del diskussion i klubben. Planen op-
gives efter en række overvejelser og undersøg-
elser af omkostningerne ved etablering en. Ikke 
mindst er jernbanen, som fortsat har godstrafik, 
et problem. I stedet påbegyndes overvejelserne 
om et nyt klubhus på arealet, hvor det nuværen-
de klubhus er beliggende - vest for Tjørnebak-
ken. I processen fremkommer også alternative 
placeringer bl.a. ovenfor det nuværende hul 
10, der hvor den første grønne skurvogn var 
place ret. Placeringen vil give en flot udsigt over 
banen, men opgives hurtigt da placeringen vil 
være alt for dyr i anlægsarbejde og parkerings-
forholdene vil fortsat være problematiske. Imid-

lertid er Viggo Carstensen, som mange andre 
også stærkt optaget af etableringen af det nye 
klubhus, men han synes processen er noget 
langstrakt. For at få gang i processen tager Vig-
go fat i John Nissen, som han mener bør træde 
ind i bestyrelsen og gerne som formand, så der 
kan komme skub i processen. 

Ved generalforsamlingen i november 1990 
ændres vedtægterne. Antallet af medlemmer 
nedsættes fra 7 til 5 og formanden skal væl-
ges direkte på generalforsamlingen. John Nis-
sen bliver ved generalforsamlingen valgt som 
ny formand for klubben. Forhandlingerne om 
placeringen af klubhuset tager nu fart og man 
påbegynder en placering vest for Tjørnebakken. 
Menighedsrådet ejer jorden og vil gerne leje ud, 
men vil kun sælge mod at der kan byttes med et 
tilsvarende jordareal et andet sted. Forhandling-
erne trækker derfor noget ud. 

Naboerne på Tjørnebakken er dog ikke så bege-
jstrede for en placering af klubhuset og parke-
ringspladsen. Derfor rykkes klubhuset lidt ned 
ad skråningen og parkeringspladsen flyttes fra 
en placering ovenfor klubhuset til en placering 
nedenfor klubhuset. Lokalplanen godkendes i 
1990/1991. 

Flytningen af parkeringspladsen blev i øvrigt 
motiveret med hensynet til naboernes udsigt 
og den støj som en parkeringsplads ville med-
føre. Siden 2015 er der blevet bygget en række 
nye huse klos op ad klubhuset og som stort set 
fjerner udsigten for beboerne på Tjørnebakken!  
Men man undgik dog problemer med de nye 
naboer på Tjørnebakken. 

Derimod fortsatte udfordringerne, som der var 
med Jacobsen uændret i perioden. Som en tid-
ligere formand Poul Jegsen Schmidt bemærker, 
har Jacobsen en nog et letsindig omgang med 
sandheden i forbindelse med de forskellige sag-
er, som Jakobsen kører mod klubben. 
Der etableres som led i et forlig et ca. 5 meter 
højt og 40 meter langt trådhegn langs det nu-
værende hul 18’s teested, således at golfbold-
ene ikke kommer over på nabomarken. Hegnet, 
som er grønt, fjernes efter nogle år og efter at 
en række fugle har haft et skæbnesvangert be-
kendtskab med hegnet.
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MEDLEMSTAL KLUBBENS ORGANISERING 
Formænd:
1981: Poul Jegsen Schmidt
1983: Per Feldskov
1986: Holger Meyer
1988: Lis Schmidt
1990:>  John Nissen

1981: 228
1982: 224
1983: 223
1984: 265
1985: 278
1986: 322
1987: 332
1988: 328
1989: 338
1990: 422

Træner:
1981: Fraser Leck v/ Peter Dixon (Sdj. Golfklub)
1982: Peter Dixon (Sdj. Golfklub)
1985: Harley Damstoft
1986: Carl Rota
1989: Eric Grandison

Sekretærer:
1982:  Klaus Bossen
1990: Conrad Sahl

Greenkeepere:
1983: Hans Helmuth Pedersen
1989: Jeppe Decker
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Perioden 1991 - 2001
Perioden fra start 90’erne og frem mod 2000 blev 
på mange måder en periode med store foran-
dringer. Først og fremmest flyttede klubben 
domicil fra Egevej til Viggo Carstensen Vej. Dette 
førte mange ændringer med sig, men betød 
også at opstartsperioden som en mindre klub 
med mere beskedne forhold var et overstået ka-
pitel. Klubben gik fra et udstillings sommerhus, et 
bag rum som var en gammel kølercontainer og 
en lille pavillon som trænershop til et arkitektteg-
net klubhus. Klubhuset blev tegnet af Wolfgang 
Kleemann – bedre kendt som Wolle. 

Efter lidt frem og tilbage omkring byggefeltet 
blev klubhuset placeret med god udsigt over 
banen og med muligheder for senere udvidelse, 
hvilket ikke havde været muligt på den tidlige-
re adresse.  Efter indgåelse af lejekontrakt med 
Menighedsrådet i 1991 påbegyndtes vejanlæg-
get af den vej, som i dag hedder Viggo Carsten-
sens Vej. Man havde forpagtet jorden som klub-
huset ligger på incl. det areal, hvor Køllesvinget 
og Sandjernet i dag ligger på. Overslaget på 
klubhuset lød på 3.2 mio. kr. Efter rejsegilde den 
21. marts 1992, indvies klubhuset den 14. juni 
1992 (klubbens 21 års dag). 

Det nye klubhus bød på badefaciliteter og et 
sekretariat som noget helt nyt. En rigtig restau-
rant med tilhørende køkken og ikke blot et al-

mindeligt sommerhuskøkken. Endvidere var der 
blevet plads til en proshop og et bagrum i klub-
huset. Processen frem til den endelige udform-
ning af klubhuset havde ellers været fyldt med 
mange kompromisser, bl.a. var en udendørs 
terrasse på første sal blevet sparet væk.  Skiftet 
til de nye rammer var i starten meget vellykket. 
Der var stor entusiasme i klubben og udbredt til-
fredshed med, at der var kommet mere plads at 
være på. Allerede to år efter indvielsen af klub-
huset kunne man i 1993 åbne den nye putting-
green nede foran klubhuset. Samme år kom der 
også en hårdt tiltrængt forbedring af forholdene 
på greenkeeper området, da man kunne ind-
vie det første nye maskinhus/greenkeeperhus  
v/Lergravvej. Skurvognsmodellen blev nu også 
forladt på dette område. 

Imidlertid gik alle bestræbelser ikke lige hurtigt 
fremad. I 1995 blev der således indledt drøftel-
ser med Ole Fischer om evt. køb af marken/are-
alet vest for den gamle Driving Range. Dri ving-
rangen vendte indtil 2014 mod nord og man 
slog fra greenkeeper huset mod nord, op hvor 
husene i dag ligger på Køllesvinget.  Samtidigt 
foregik der drøftelser med Menighedsrådet om 
evt. mageskifte. Begge dele realiseres endeligt 
efter flere forhandlinger/ændringer i 2013. Dog 
var der den krølle, at HGK måtte afstå det areal 
hvor Køllesvinget og Sandjernet i dag ligger, idet 

Hul 10



17HADERSLEV GOLFKLUB - 50 ÅRS JUBILÆUM

Menighedsrådet valgte at sælge til kommunen 
og hvor kommunen så efterfølgende valgte at 
udstykke arealet til parcelhusgrunde.

Rent klubmæssigt bød skiftet af domicil også på 
nogle ændringer i klublivet. I starten af perioden 
var det fortsat mange, som havde været med 
og som kendte de gamle vilkår i klubben. Alle 
kendte således alle i starten af perioden og der 
var fortsat fremdrift i klubben. Klubben begynd-
te fra midt 90’erne for alvor at vokse og klubliv-

et ændrede sig. Dette betød at momentum gik 
lidt tabt og klubben skulle finde sine fødder som 
mellemstor klub, hvor ikke alle nødvendigvis 
længere kendte alle. 

En anden udfordring var restauranten. Efter sig-
ende skulle jernbanedrift være næste lige så van-
skeligt at holde styr på som kønsdriften. Herefter 
kommer helt sikkert restaurantdriften, idet klub-
ben måtte sande, at det er vanskeligt at drive 
en golfrestaurant med succes. Der var således 

Hul 12
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en del udskiftning blandt restauratørerne i peri-
oden. På et tidspunkt ”lykkes det også” at få 
ansat en restauratør, som ikke kunne få spiritus-
bevilling og medlemmerne måtte i en periode 
selv drive restauranten. Dette gav en del liv i 
restauranten, men i det lange løb var dette ikke 
en gangbar løsning.
   
Henimod slutningen af perioden kom der imid-
lertid igen mere gang i klubben og den begynd-
te at tage form på en række områder, som vi 
kan genkende dem i dag anno 2021. På facili-
tetssiden var der kommet gang i nogle nye til-
tag og ikke mindst ved at der i 1997 kan tages 
en ny øvebane (Par 3) i brug. Desuden opføres 
trænerens (Marks) første ”skur” (overdækkede 
udslagssted) samtidig med han tiltræder i 1999. 

Herudover sker der også en kraftig opgrade-
ring af maskinparken til vedligeholdelsen af 
golfbanen. Mange maskiner havde været ældre 
landbrugsmaskiner som ved årtusindskiftet er-
stattes af nye maskiner som er udviklet til en 
golfbane. Dermed kan banen kvalitet højnes, 
hvilket også er nødvendigt for at kunne følge 
med udviklingen. 
 
På medlemssiden sker der også en udvikling, 
som er initieret af bestyrelsen med det formål at 

få mere gang i klubben igen. Der bliver således 
nedsat en række udvalg og der afholdes forskel-
lige arrangementer, bl.a. afholdes der hen over 
vinteren forskellige typer af medlemsaftner. 
Der nedsættes også et visionsudvalg, som skal 
være med til at se på de fremtidige udviklings-
muligheder. Sigtet var at se på, hvordan der kan 
komme en yderligere sløjfe på banen (9 – huller 
mere), en opgradering af banen og af klub huset. 
Imidlertid viste det sig hurtigt at økonomien 
ikke kunne holde til de store visioner. I øvrigt var 
klubbens medlemmer også noget bekymrede 
for en alt for kraftig kontingentstigning. 

Noget skete der dog for at fremtidssikre klub-
ben sidst i perioden, i det klubben erhvervede 
nogle arealer som grænser op til de nuværende 
hul 4 og 5.   

På den sportslige side indledes der et samar-
bejde med Sønderjyllands Golfklub omkring 
greenfee, men også en ide om et sportsligt 
sam arbejde begynder at tage form. Dette sam-
arbejde udvikler sig den efterfølgende periode 
til Sønderjyske Eagles. Som et lille kuriosum kom 
Thomas Bjørn også forbi i helikopter og spillede 
hul 10 på HGK’s bane, hvor han lavede en par 
efter at været kommet på greenen i to slag.

MEDLEMSTAL KLUBBENS ORGANISERING 
Formænd:
1991: John Nissen
1994: Finn Mikkelsen
1998:> Hans Hoier Nielsen

1991: 448
1992: 464
1993: 547 
1994: 596
1995: 635
1996: 663
1997: 716
1998: 750
1999: 767
2000: 777

Træner:
1991: Stephen Anthony Smith (Tim Mitchell)
1991: Søren Jensen og Pelle Nielsen 
1992:  Søren Jensen
1999:> Mark Gates

Sekretærer - Sekretariat:
1991: Conrad Sahl
1993: Benny Skødt Rasmussen
1995:  Elisabeth Toft 

(første ansatte i sekretariatet)
1996:  Laurids Tange Lauridsen 

(Forretningsfører)
1998:> Michael Nielsen

Greenkeepere:
1991: Jeppe Decker

Restauratør:
1992: Hanne og Poul Nielsen
1995: Jytta Hansen
1998:> Tony Schumacher
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Samarbejdspartnere i
Haderslev Golfklub
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Perioden 2001 - 2011
Perioden frem til finanskrisen 2008/9 var kende-
tegnet ved en positiv udvikling i klubben på en 
række fronter. Særligt afgørende var en solid ud-
vikling i medlemstallet, som betød, at klubbens 
medlemstal toppede med 1.139 medlemmer i 
2008. Denne positive udvikling i medlemstallet 
gav klubben et solidt økonomisk rygstød til de 
planer, der især handler om at udvikle banen og 
støtte op omkring et eliteinitiativ. 

Hvad næste skridt i banens fortsatte udvikling 
skulle være, var der to bud på: yderligere 9 hul-
ler eller en par 3 bane. For at kunne realisere 
planerne om en udvidelse af banen erhverves 
arealet vest for nuværende hul 4 på Pay & Play-
banen. På generalforsamlingen i 2003 besluttes 
det imidlertid, at der skal etableres en par-3 
bane. Meget kort tid efter beslutningen på 
gene ralforsamlingen påbegyndes etableringen 
af en 9 hullers par 3-bane inkl. 2 par 4-huller (Pay 
& Play-bane som den hedder i dag). 

Arbejdet startede allerede op i løbet af 2004. 
Baneudvalget og greenkeeperen har i fælles-
skab tegnet hulforløbet og planlagt arbejdet 
med at anlægge banen. Medlemmerne hjælper 
bl.a. til med at samle sten på banens areal. P&P-
banen indvies allerede i 2006 af borgmester Chr. 
Gjesing. Den samlede pris ligger på lidt over 1 
mio. kr. 

Klubhus 2010

Hul 10 - 2010
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I samme periode er der også planer fremme fra 
en developer, som vil anlægge nogle huse på 
are alet op mod Simmerstedvej. Arealet, som de-
veloperen har set på, dækker det område, hvor 
der i dag ligger parcelhuse på en vej, som nok så 
prosaisk hedder ”Sandjernet”. Tanken er også, 
at der skal etableres en parkeringsplads bag 
klubhuset – samme placering som det oprinde-
ligt var planen at etablere parkeringspladsen på 
i 1991/92. Planerne opgives dog relativt hurtigt 
og klubbens bestyrelse koncentrerer sig om et 
mageskifte, således at arealet, som klubhuset 
ligger på, skal erhverves. 

De første møder om mageskifte afholdes alle-
rede i 2002 med Menighedsrådet. Tanken er 
ikke kun, at klubben skal overtage arealet, hvor 
klubhuset ligger på, men også at arealet hvor 
greenkeeper-gården ligger på skal med ind i 
mageskiftet. Modydelsen er, at klubben skal af-
stå arealet vest for nuværende hul 4 på Pay & 

Play-banen. Det skal dog vise sig, at det bliver 
en meget langstrakt affære at få mageskiftet 
på plads. En medvirkende årsag hertil er, at der 
er et forslag til ny lokalplan for området. Lokal-
planen indeholder etablering af boliger nord 
for klubhuset og på den øverste del af driving-
rangen. I 2009 mageskifter klubben ca. 7 ha vest 
for hul 4 og 5 (Dyringkær) med Haderslev Kom-
mune, således at klubben overtager tilsvarende 
areal – hul 1 og hul 18. Arealet, som afstås vest 
for hul 4 og 5, var oprindeligt erhvervet som led 
i planerne om etablering af en tredje 9-hullers 
sløjfe.

I tråd med banens udvidelse øges behovet for 
bedre greenkeeperfaciliteter og der foretages i 
perioden også en udvidelse af maskinhuset, og 
der etableres et yderligere bagrum ved parke-
ringspladsen. 

På den sportslige side etableres der et samar-
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MEDLEMSTAL KLUBBENS ORGANISERING 
Formænd:
2001: Hans Hoier Nielsen
2002: Ejvind Trærup
2006: Peter Jepsen
2008: Laurids Caspersen

(excl. passive og 
prøvemedlemer) 
2001:    826
2002:    853
2003:    917
2004:    965
2005:    967
2006: 1.006
2007: 1.070
2008: 1.139
2009: 1.084
2010: 1.066 
 (+38 P&P)

Træner:
2001: Mark Gates

Sekretariat:
2001: Michael Nielsen
2006: Vivi J. Friis (sekretær)

Greenkeepere:
2001: Tony Hougaard   
2001: Thomas Martin

Restauratør:
2001:  Tonny Schumacher
2007: Anne Fredsted Kristensen og 
 Christian Greising
2009: Kim Koch

bejde med de øvrige Sønderjyske klubber med 
det formål at kunne gøre sig gældende længere 
fremme på den sportslige front. Initiativet bli-
ver kaldt Sønderjyske Eagles, hvor de bærende 
kræfter er Sønderjyllands Golfklub og Haderslev 
Golfklub. Initiativet offentliggøres officielt den 
14. juni 2005 på Brundtland centeret. En ræk-
ke sponsorer bakker godt op om initiativet og 
skaber dermed et økonomisk bæredyg tigt fun-
dament. Der etableres et dame- og herrehold. 
Herrerne får hjemmebane i Uge og damerne i 
Haderslev. Spillertruppen består af ca. 15 -16 
herrer og af 8  10 damer hvoraf de fleste spillere 
kommer fra Uge og Haderslev. Damerne klar-
er sig bedst, da de bliver Danmarksmestre for 
klubhold af to omgange første gang i 2008 og 
anden gang i 2009. En af spillerne fra Hader-
slev, Line Vedel Hansen, vinder EM sølv i 2010 
og starter efterfølgende op på en professio-
nel golfkarriere. Blandt andet pga. manglende 
sponsorstøtte ophører Sønderjyske Eagles dog 
med udgangen af 2011.
   
Indtil midten af perioden har den væsentligste 
kommunikationen til medlemmerne bestået i 
et klubblad og af opslag i klubhuset. Dette æn-
dres imidlertid fra starten af 2005, hvor klubbens 
første hjemmeside ”går på nettet” (se rubrik 
herom). I midten af perioden – 2006 - kommer 
også et ny bookingsystem, som senere bliver til 

det, vi i dag kender som Golfbox. Indtil da har 
der været en bold-rende, som styrede starterne. 

Det nye tilmeldingssystem vækker ikke udelt 
begejstring og samtidig synliggøres de tider, 
som klubberne-i-klubben lægger beslag på. 
Dette kommer i de efterfølgende år til at give 
stof til dis kussioner i klubben og på general-
forsamlinger, da nogle medlemmer mener at 
klubberne-i-klubben tager for mange af de 
gode tider. Omvendt påpeges det, at klub-
berne-i-klubben er et centralt samlingspunkt for 
en stor del af klubbens medlemmer, og klub-
berne har en vigtig social funktion for at sikre 
sammenhængskraft og engagement i klubben.  

Et lille pust ude fra kommer der også, blandt an-
det ved at Steen Tinning holder et af sine første 
foredrag i klubhuset om livet som professionel 
golfspiller. 

For at fastholde og måske endda løfte medlems-
tallet yderligere etableres rekrutteringsudvalg i 
slutningen af perioden. Finanskrisens efterdøn-
ninger gør, at medlemstallet er vigende, og der 
må arbejdes målrettet med at skaffe nye med-
lemmer.
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Perioden 2011 - 2021
Den langstrakte og noget komplicerede proces 
omkring mageskifte afsluttes endeligt i denne 
periode, da der i september 2011 foreligger et 
udkast til mageskifte med menigheds rådet og en 
endelig aftale indgås i 2013 efter 8 års forhand-
linger/drøftelser. 

Aftalen betyder, at klubben overtager ejerskabet 
af nuværende driving-range og arealerne, hvor 
klubhus, greenkeepergården og bagrum lig-
ger. Menighedsrådet overtager som modydelse 
arealet vest for hul 4 på P&P-banen. Dette be-
tyder økonomisk stabilitet og nye finansierings
muligheder, da klubhuset nu ligger på egen jord.

P&P-banen forlænges i 2014 med 175 m med 
henblik på at få banen ratet, således at der kan 
ske HCP-regulering. Endelig rating foretages i 
2016. I 2017 igangsættes ny driving-range, hvor 
der også indgår overdækning af nogle af ud-
slagsstederne. Etableringen af et nyt trænings-
område øst for driving-range påbegyndes i 
2019/2020 og tages i brug i slutningen af 2021.

I 2018 træffes beslutning om etablering af 3 
tordenhytter (v/hul 4, 8 og 15). Arbejdet med 
opførelsen af tordenhytterne igangsættes i slut-
ningen af året.  Eftersom klubhuset begynder at 
nærme sig sit 30 års jubilæum, begynder et nyt 
tag på klubhuset at trænge sig på og klubben får 

i 2019 tilsagn om tilskud til taget fra Syd-Energi 
og Haderslev Kommune. 
Endelig er der igennem hele perioden gennem-
ført masser af forbedringer af banen i form af 
renovering/ny anlæg af teesteder, greens og 
drænarbejder, således at banen fortsat holdes i 
fin stand. En af de større visuelle ændringer, som 
foretages på banen og som både er med til at 
afhjælpe et afvandingsproblem og som er med 
til at forskønne banen, er det nye anlæg af en sø 
mellem hullerne 10, 11 og 12.   

På den sportslige side videreføres den 
mangeårige Pro Am tradition i perioden og der 
var rigtig god tilslutning til Tour-Sønderjylland, 
som klubberne i Jels, Haderslev og Uge stod 
bag i en årrække. Begge turneringer er med 
til at promovere klubben hos en større kreds af 
golfere og golfinteresserede også udenfor Had
erslev.  Under DGU spilles der såvel på herre 
som på dame siden Divisionsgolf. Dog kniber 
det ofte med at stille damehold pga. den noget 
skæve kønsbalance, som gør sig gældende. Et 
andet område, hvor det er noget nemmere at 
stille hold, er indenfor Regionsgolf, hvor klub-
ben igennem hele perioden har spillet med i A, 
B, C, D, senior- og veteranrækkerne. Regions-
golf består af et 6-personers hold med 2 damer 
og 4 herrer, som spiller hulspil mod spillere fra 
de øvrige klubber i regionen. 
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Klubberne - i - klubben er også til drøftelse i 
bestyrelsen og i klubben mere bredt herunder 
på den årlige generalforsamling. Der foretag-
es nog le justeringer af vilkårene for klubberne i 
klubben, således at tiderne justeres og alle klub-
ber gøres åbne for klubbens medlemmer.

Over årene har der været mange forskellige ud-
valg hvor frivillige har gjort et stort stykke arbe-
jde – og som helt sikkert har været med til at 
skabe klubbens DNA. Nogle er uændrede i navn 
og funktion som, turnerings-, handicap-, hus-, 
regel- bane- og kaninudvalg. Andre udvalg er 
etableret for at fokusere på specifikke processer 
som rekrutterings- og medlemsudvalg (fasthold-
else) samt baneservice.

Arbejdet omkring rekruttering af nye med-
lemmer fastholdes og udbygges i perioden. 
Fastholdelsen af medlemstallet stiller krav om 
en målrettet indsats på området, da der er en 
”medlemsomsætning” på 8-10% hvert år. Dette 
svarer til at omkring 80-100 medlemmer forlader 
klubben hvert år. To meget væsentlige årsager 
til at medlemmerne forlader klubben er flyt
ning og svigtende helbred. Overordnet set vil 
medlemsrekruttering også fremadrettet være af 
afgørende betydning, da klubben ved starten af 
20’erne har en medlemsovervægt af 60-årige og 
derover.   

På grund af Corona-krisen påvirkes klublivet i 
2020 og 2021. Corona gør, at generalforsamling-
en i 2020 afholdes i Haderslev Idrætscenter, så 
der kan holdes den nødvendige afstand mellem 
medlemmerne. En række restriktioner gør at 
spillerne først må møde op på banen 20 min. før 
start og skal forlade klubben igen umiddelbart 
efter en afsluttet golfrunde. Klubhuset er lukket 
med undtagelse af toiletfaciliteterne, sekretaria-
tet arbejder hjemmefra og restauranten er luk-
ket, men der kan dog sælges take-away. 

Restriktionerne lempes gradvis i løbet af 2021, 
men klubbens 50-årsjubilæum kan dog ikke af-
holdes i juni pga. forsamlingsforbuddet. I stedet 
gennemføres en række aktiviteter i løbet af som-
meren 2021, herunder en Jubilæumsturnering 
som startede 14. juni og som løb til og med 15. 
august en jubilæumsfest afholdes 20. august og 
en jubilæumsreception den 8. oktober.    

En af de ting som står tydeligt efter 50 år med 
Haderslev Golfklub er, at klublivet fortsat ud-
vikler sig på mange måder og klubben forekom-
mer meget levedygtig som medlemsklub, da 
der generelt set er fin opbakning til klubben og 
de initiativer der igangsættes og til matcherne 
som afvikles.

MEDLEMSTAL KLUBBENS ORGANISERING 
Formænd:
2011: Laurids Caspersen
2011 – 2012: Jan Laursen
2012 – 2014: John Wilhardt
2014:  Povl Arne Høier
2018:  Claus Toftgaard
2020 : Hans Hoier Nielsen

(excl. passive og 
prøvemedlemer) 
2011: 1.075
2012: 1.053
2013: 992
2014: 972 (+ 65 P&P)
2015: 900 (+ 64 P&P)
2016: 925 (+ 77 P&P)
2017: 944 (+ 48 P&P)
2018: 958 (+ 65 P&P)
2019: 966 (+ 63 P&P)
2020: 985 (+ 60 P&P)
2021: 943 (+ 59 P&P) 

Træner:
2011: Mark Gates

Sekretariat:
2011: Michael Nielsen
2012: Lars Olesen
2015: Laurids Caspersen

Greenkeepere:
2011: Thomas Martin

Restauratør:
2011: Kim Koch
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Thomas Martin - garant for 
bedste udgave af banen 
i al slags vejr

Thomas blev ansat i 1999 i lære som green-
keeper – og blev fastansat som chefgreenkeep-
er allerede inden han blev færdiguddannet.

Han har om nogen været medvirkende til ba-
nens udvikling gennem de sidste 22 år. Og snak-
ker man med greenkeepere rundt om i landet, 
hersker der stor respekt omkring hans dygtighed 
og kompetencer. ”En af Danmarks bedste” 
bliver der bl. a. sagt. Og banens beskaffenhed 
bekræfter kommentarerne.

Når man spørger Thomas hvad forskellen er fra 
dengang til nu, afspejler svarene hans store  pas-
sion. Man mærker tydeligt, at her banker et stort 
hjerte for banen og klubben.

En af de store forskelle fra den gang til nu er 
blandt andet antallet af golfspillere, og den 
måde de starter ud på. Inden Golfbox blev im-
plementeret, kunne der være morgener, der 
ikke var tidlige starter, i dag er der langt større 

udnyttelse af banen. Thomas bruger Golfbox 
til at planlægge dagens greenkeeperarbejde, 
således, de er så usynlige som muligt og ikke at 
genere, golfspillerne.

Samtidig har golfspilleren i dag langt større for-
ventninger til banen end dengang. De rejser og 
spiller baner, som har bedre udgangspunkt i for-
hold til vejr og vind.

Klimaet er blevet anderledes og udfordrer 
greenkeeperne mere end tidligere. Vintrene er 
ikke, som vintre var en gang med frost i længe-
re perioder. Det udfordrer Haderslev Golfklubs 
ban er da de er anlagt på lerjord.  Udfordringen 
er, at al trafik, mennesker eller maskiner, kom-
primerer jorden og forringer vækstbetingelserne 
for græsset.

Vejrforholdene spiller hele tiden ind i green-
keepernes arbejde og opgaver, og arbejdstiden 
kan derfor ændres fra dag til dag.

Thomas Martin
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Baneoversigt 2021
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En af opgaverne er hele tiden at udvikle banen 
så den bliver bedst mulig for alle golfspillere. 
Dog kan der være spillere, som har spillet banen 
samme dag, som kommer ind med forskellige 
ind tryk af den. Det kan måske også være resulta-
tet fra dagens runde, der spiller ind. 

En af de ting som betyder mere og mere, er 
banens udformning i forhold til flow på banen. 
Tidligere var der langt flere områder med høj 
rough – det sænkede spillet markant, når man 
ikke kunne finde bolden.

Mandskabsmæssigt har det også ændret sig 
fra starten. Da det gik bedst, lige inden krisen i 
2008, var der 7-8 personer ansat. I dag er der 5-6 
ansatte, 2 som fuldtids, resten sæsonarbejde og 
et par fleksere. Heldigvis har vi loyale medarbej-
dere som er kommet flere år. Men det vil i frem-
tiden være en af udfordringerne at få kvalificeret 
arbejdskraft, da flere og flere ”dropper ud” af 
greenkeeperfaget. Thomas har fået en del hjælp 
fra frivillige gennem årene.

Greens er lavet forskelligt, og derfor kan de 
opleves meget forskellige, hvis ikke greenkeep-
erne arbejder med dem. Der gøres mange tiltag 
for at golfspilleren skal kunne få en så ensartet 
oplevelse af greens som muligt. Bl.a. er der kørt 
over 2.000 tons sand på greens, bl.a. i forbind-
else med at der er taget propper op.

Klubben har i den periode hvor Thomas Martin 
har været ansat udvidet Pay & Play banen fra 6 
små huller til 9 huller. Bortset fra 4 teesteder er 
alle teesteder renoveret med bl.a. vandingsan-
læg.

Fra 1999 til 2014 er plantet mere end 2.000 træer 
på banen i hegn, grupper eller enkeltvis.

Man kan tydelig mærke Thomas´ store engage-
ment og hvor meget han brænder for at skabe 
den bedst mulige oplevelse for alle på banen. 
Han er glad for samarbejdet og forståelsen fra 
klubbens medlemmer i forbindelse med sit job. 
Det er noget af det bedste ved jobbet.
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Sekretariatet
- stedet hvor har mange tråde samles og hvor man møder medlemmerne

Laurids Caspersen har siden april 2015 været 
golfmanager i klubben. Et job hvor han føler, at 
han er med til at gøre en forskel for den oplev-
else medlemmer af klubben og gæster får. Inden 
Laurids blev golf manager har han også været 

på den ”anden siden af bordet”, som formand 
for klubben. Noget han har stor glæde af i dag, 
da han kan trække på sine egne erfa ringer og 
fortsat har nogle kontakter fra tidligere. Dette 
gælder eksempelvis i forhold til andre klubber, 
men også på veletablerede kontakter til de 
øvrige golf managers, ikke mindst i det syd- og 
sønderjyske. 

Opgaverne i sekretariatet spænder bredt og 
kører lidt asynkront i forhold til klublivet. Mange 
af de centrale opgaver som løses, skal på plads i 
perioden fra oktober og hen over vinteren, da det 
er vigtigt at sæsonen er veltilrettelagt når den for 
alvor starter op i slutningen af marts. Opgaverne 
som sekretariatet varetager hand ler især om (1) 
tilrettelæggelse af kalenderen og at få placeret 
turneringerne rigtigt, (2) få markedsført klubben 
så der kommer forskellige typer af greenfee 
gæster hen over året, (3) få sponsoraftalerne på 
plads (ca. 40) og herunder besøge sponsorerne, 
(4) få lavet hotelaftaler og golfpakker, (5) lave af-
talerne om greenfeeclub-no.1., (6) lave budget-
opfølgning på de projekter som er i gang i 
klubben,  (7) deltage i gennemførelsen af større 
arrangementer og turneringer og (8) have bud-Laurids Caspersen
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gettet klar til generalforsamling en. Hertil kom-
mer at have en løbende kontakt til bestyrelsen, 
herunder ikke mindst til formanden og kassere-
ren i klubben. 

En af de helt store og meget væsentlige opgaver 
handler om medlemsrekrutteringen. Igennem 
tiden har der været prøvet flere forskellige 
koncepter af med henblik på medlemsrekrut-
tering bl.a. med gratis prøvemedlemsskab og 
som nu med en pris på 1.000 kr. for et prøve-
medlemskab. Sidstnævnte fungerer klart bedst, 
da omkring 95% af prøvemedlemmerne har 
valgt at fortsætte. Coronapandemien har også 
været med til at løfte interessen for udendørs ak-
tiviteter og har således hjulpet rekrutteringen til 
klubben godt på vej. Både i 2020 og 2021 er der 
tale om en reel fremgang i medlemstallet. 

Medlemmernes tilgang til golfen er i disse år 
und er forandring, og mange medlemmer ser i 
dag golfklubben som et sted, hvor man kommer 
og bruger sin fritid på noget, som man har en 
interesse i, i lighed med andre professionelle 
udbydere som f.eks. fitnesscentre. En udvikling 
som klubben skal forstå og opfange. Det hand-
ler om at udvikle sig og sit servicekoncept i takt 
med, at forventningerne forandrer sig.    

På ugentlig basis holdes der ledergruppemøde 
med restauratøren, træneren og greenkeeperen. 
På mødet drøftes bl.a. de aktiviteter der er plan-
lagt i løbet af den kommende uge, således at 
opgaverne kan løses på en sådan måde, at det er 
til størst mulig glæde for klubbens medlemmer 
og gæster. Som baggrund for sin opgavevare  - 
tag else har Laurids bl.a. været igennem en 3 ½ 
årig golfmanager uddannelse. Denne uddan-
nelse udbydes af Idrættens Udviklings Center 
IUC i Vejen og blev i øvrigt gennemført sam-
men med Mark Gates, som gav rigtige gode 
muligheder for at drøfte forskellige opgaver 
med Mark. 

I hverdagen er Laurids en del af et team, som 
også består af Vivi J. Friis, som især varetager 
sekretær- og bogholderiopgaver. Hertil kommer 
Kim Boysen, som er housekeeper og som yder 
en stor indsats med bl.a., håndtere affaldet fra 
banen, foretage diverse indkøb, med maling af 
klubhuset inde og ude m.m.

Vivi J. Friis Kim S. Boysen
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Fra få til mange 
aktive medlemmer 
og aktivitet hele året

I de sidste 22 år har Mark Gates været træner 
i Haderslev Golfklub. Han tegnede kontrakten 
med vores nuværende formand Hans Hoier Niel-
sen, som også var formand i 1999. 

Da Mark startede trænergerningen, var arbejds-
forhold mildest talt spartanske i forhold til i dag. 
Han siger bla. ”Da jeg forhandlede kontrakt, 
var der ingen overdækning. Udslagsmåtterne lå 
sporadisk rundt omkring på den såkaldte Driv-
ing Range.” For Mark og klubbbens medlem-
mer var det et stort fremskridt da ønsket om 
overdækning blev opfyldt. 

Det første overdækkede udslagssted er skuret, 
hvor vi i dag har boldmaskinen stående. ”Klub-
ben har altid forstået at udvikle sig på alle om-
råder, mere i nogle perioder end andre. Se bare 
Driving Range i dag”. Dengang var det op ad 
bakke i bogstavelig forstand på Driving Rangen 
og ingen indspilsgreen mm. og han fortsætter: 
”Du kan ikke ønske dig ret meget mere end de 

træningsfaciliteter vi har i dag, eksempelvis ny 
pitch & putting green, studio og overdækning, 
og hvad der er planlagt”. 

Allerede da Mark startede, gjorde han opmærk-
som på sig ved at slå hole-in-one på hul 2 – så 
var barren lagt for det videre arbejde i Haderslev 
Golfklub. Hans træning var i begynd elsen meget 
fokuseret på det tekniske i golfsving et. Hvor, i 
dag både er det tekniske og at golfspilleren har 
en god oplevelse ved at komme til træning.

I starten af trænergerningen husker han klubben 
værende mest for erhvervsdrivende og folk med 
lidt mere på lommen end andre. Det billede har 
ændret sig fuldstændigt – golfsporten er blevet 
en sport for alle, og det har helt sikkert været 
med til at klubbens kendetegn – det sociale liv i 
klubben har ændret sig. Når Mark møder andre 
kolleger i branchen, roser de banen og klubben 
for at være hyggelig og rar at besøge.  
I starten var der meget fokus på elitetræningen, 

Mark Gates
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hvor det i dag er mere rettet mod begynderne. I 
dag er Haderslev Golfklub en breddeklub, hvor 
elitemiljøet ikke er særlig udbredt. Det er en 
holdning klubben har haft i mange år. På spørgs-
målet om klubben kan have en god eliteafdel-
ing, svarer Mark: ” Oplandet er stort nok til, at 
vi kan være en elite klub. Vi har talenter nok, 
som kunne udvikle sig og være med på højere 
niveau”. ”Der er klubber omkring os, som satser 
mere på elite end vi gør – og dem, som ønsker 
at prøve lykken, søger disse klubber”.

Han har næsten altid haft en assistenttræner i 
sin fold. Lige nu er det William Kendler, som er 
blevet modtaget rigtig fint i klubben og gør et 
godt stykke arbejde. Der er en filosofi bag an-
sættelsen af assistenttrænerne – ”Det er ikke 
altid at jeg kan gøre det godt nok, eller kemien 

ikke er tilstede, og det går bedre med assistent-
træneren” 

”Da jeg startede som træner i Haderslev 
Golfklub, var sæsonen 7 måneder, og folk spil-
lede bridge resten af året – firkantet sagt. I dag 
bruger medlemmerne både klubben og træ-
neren langt mere. Det er stort set hele året at 
jeg er i gang”.  

Mark er utrolig glad for samspillet mellem ham 
og klubbens medlemmer i dagligdagen og føler 
at de hele tiden bidrager til hans udvikling som 
træner og menneske. Noget han hele tiden 
prøver at gøre via uddannelser og den daglige 
kontakt med medlemmerne.

William Kendler
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Kim elsker golfbranchen
- og den fedeste udsigt

Kim har været i golfbranchen i mere end 16 år – 
de 13 i Haderslev Golfklub. Og han elsker det. 
”Det er er en speciel branche, modsat andre 
restauranter har du næsten de samme personer, 
som kommer forbi din restaurant en til flere gange 
i ugen”, siger han og fortsætter ”Kontakten og 
samspillet med medlemmerne elsker jeg”. Det 
giver godt humør og energi at være på arbejde.

Kim startede for 13 år siden i Haderslev Golfklub, 
efter i flere år at have været ansat ved Vingsted 
Centeret, sprang han ud som selvstændig. Det 
har været en lang og spændende rejse. I øvrigt en 
rejse som ikke er helt almindelig i golfbranchen. 
Idet der i mange andre golfklubber sker jævnlig 
udskiftninger af restauratører.

Han husker de første år værende anderledes end 
nu. Til at starte med var der spisning ved næsten 
alle turneringer og klub i klubber fik 2retters 
menuer. Det er anderledes nu. I dag er der 2-4 
turneringer om året hvor der er spisning og klub i 
klubber har også skåret ned på maden. 
Forretningen kan ikke løbe rundt udelukkende 
baseret på golfspillere, derfor har der været af-

Kim Soblis Koch

Kim Soblis Koch
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holdt en del fester i de store lokaler – nogle gange 
2 fester ad gangen. Det har været hårdt og nød-
vendigt i mange år. Det er dog for hårdt i læng-
den og Kim har besluttet at sadle om – og højest 
have et selskab ad gangen. Han tilføjer: ”Selskab-
erne har da også kastet nogle medlemskaber af 
sig hen over årene” – Udsigten og miljøet har 
overrasket og  tiltalt mange, som kommer i Golf-
restauranten for første gang.
Vejret er også en stor faktor i restaurantens 
omsætning. I måneder hvor der kan være usta-
digt vejr, kan omsætningen falde drastisk – men 
omvendt også være fantastisk, hvis man kan sid-
de udenfor og nyde mad og drikkevarer på ter-
rassen.

Han oplever, ikke mindst her i Coronakrisen, at 
medlemmerne støtter restauranten rigtig meget 
og det har også gjort det nemmere at tage 
beslutningen om at skrue ned for antallet af sel-
skaber. Han har hen over årene udviklet menuen – 
ikke så meget i udvalg – men økologi, kvalitet og 
især begyndt at købe fra lokale udbydere. Det er 
noget, der giver pote, også hos medlemmerne.
Kim har været heldig at have et loyalt personale, 
selvom det er sæsonarbejde, så oplever han, at 
de kommer igen hver sæson. I år blev Dangira 
medarbejdende hustru i restauranten, ”det er 
utrolig dejligt” siger Kim og kigger ud ad vindu-
et og fortsætter: ”Vi har da den fedeste ud sigt i 
Haderslev”.
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Anekdoter
Gennem årene er der iværksat mange forskellige initiativer for at skabe en bedre dame og herrebalance i klubben. I 

foråret 1974 blev der således i en avisannonce inviteret til et særligt arrangement for damer. Alice Lorenzen fattede 

interesse for golfen og mødte så forventningsfuldt frem i golfklubben på den angivne dag. Alice blev velmodtaget 

af Gerda Christiansen, Sonja Fischer, Enid Carstensen, Else Fregerslev, Maria Laugesen og Ingrid Poulsen. Imidlertid 

mødte der ikke så mange andre frem ved denne lejlighed og der blev ikke rykket så meget ved kønsbalancen – en 

ubalance som ikke for alvor har flyttet sig siden. De navngivne damer var i de efterfølgende år blandt de drivende 

kræfter bag etableringen af Ladies Section i Haderslev Golf Klub.

Byggeudvalget, som skulle mødes med menighedsrådet, gjorde sig en lang række overvejelser, hvordan man bedst 

muligt kunne tackle menighedsrådet. Dette betød også, at man på de forberedende møder med menighedsrådet 

kun drak danskvand. ”Man skulle jo nødigt lugte af øl på møderne”. Til gengæld trængte man i reglen til en øl efter 

mødet med menighedsrådet.

To spillere – PR-manden og kanonsælgeren – var kommet i samme klub-i-klubben. PR-manden elskede at diskutere 

og at kloge sig på, hvordan forskellige kommunikationsopgaver skulle håndteres og på hvor mange fejl, der blev 

lavet. PR-manden begyndte dog på et tidspunkt at undre sig over, at de golfsko han opbevarede i klubbens bagrum i 

reglen var mere eller mindre fugtige. Også selvom de blev flyttet lidt rundt i bagrummet, var der åbenbart problemer 

med et rigtigt dårligt indeklima – det klagede han en del over til flere i klubben. Kanonsælgeren bemærkede, at det 

nok hang sammen med alt det vand PR-manden hældte ud af ørerne, det skulle jo et sted hen. Det viste sig dog på 

et senere tidspunkt, at kanonsælgeren ved flere lejligheder havde haft en lille slange med, hvor igennem han havde 

hældt vand ned i golfskoene i bagrummet.

Til en generalforsamling i en af klubberne – i – klubben var det med restauratøren blevet aftalt, at menuen skulle 

være skipperlabskovs. Noget gik dog galt i tilberedningen og resultatet blev skipperlabssovs – fin smag, men kon-

sistensen egnede sig bedst til spisning med en ske. Et medlem hidsede sig noget op og gik hjem. Resten af medle-

mmerne som holdt ud, blev belønnet med et glas portvin.

Tre spillere – ostehandleren, bogbinderen og restauratøren – havde igennem mange år en fast aftale om at spille 

kl. 14 en bestemt dag om ugen (det var før tids-booking systemets indtog). Restauratøren hav de dog ofte lidt svært 

ved at komme ud af restauranten til tiden, hvilket bogbinderen i reglen påtalte, da han gik meget op i punkt lighed. 

En dag hvor restauratøren igen var for sent på vej, opdagede han imidlertid, at bogbinderen var blevet stoppet af 

politiet på Simmerstedvej, da han havde kørt for stærkt. Restauratøren satte farten lidt ned, da han passerede bog-

binderen og råbte ”Det er jo præcist kl. 14, vi starter ud!”.

Det gamle klubhus var i reglen lidt trangt, når der skulle holdes møder og det kneb også med garderobepladsen. 

Til et medlemsmøde kom møbelhandleren dog lidt sent. Garderoben flød over med overtøj.  På en knage hang en 

meget stor frakke, som fyldte godt. Resolut blev frakken taget ned og hans egen frakke hængt på knagen. Den store 

frakke kom på. Da møbelhandleren ikke var så høj af statur, blev det med langt slæb. Herefter blev døren slået op 

med brag og ind trådte nu ”mannequinen”, som bekendt- gjorde, at den nye mode var med slæb, hvorefter han 

med stor ynde viste frakken frem ved at gå en tur igennem lokalet og fortælle om frakkens fortrinlighed til stor jubel 

for tilhørerne.

“
“
“
“
“
“
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Samarbejdspartnere i
Haderslev Golfklub



Vi bakker op om
Haderslev Golfklub
- og vi bakker også gerne op om din økonomi

Rådhuscentret 43
6500 Vojens 

Tlf 7418 3838
 www.broagersparekasse.dk


