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”En runde på banen i Harre Vig 
byder – foruden de sportslige ud-
fordringer – på en naturvandring 
af de sjældne. Banen slynger sig 
harmonisk gennem et rigt varieret 
landskab.

Man går rundt om gammel fred-
skov ned mod smukke søer og gen-
nem forkrøblede læhegn. Visse ste-
der begynder lyngen endda at vende 
tilbage til områder, den engang 
dominerede. Man kommer gennem 
en fredet mose, og man finder frugt-
træer, der har stået i haverne til nu 
forsvundne huse.

På banen er der både mulighed 
for listige kig ned mod det lille Har-
re Nor, såvel som store panoramiske 
udsigter over fjorden. Udslagsste-
det på det 9. hul er i sig selv et af 
Limfjordslandets flotteste udsigts-
punkter.”

AF FRITS CHRISTENSEN

Det er sjældent, at Golfavisen over-
lader det til golfklubben selv at be-
skrive egen golfbane, men i dette 
tilfælde har vi gjort en undtagelse 

ved ordret at indlede med at bringe 
en brochure-beskrivelse af Harre Vig 
Golfklubs bane.

Og det gør vi af den simple grund, 
at den ikke kan karakteriseres bedre 

af fremmede. Klart og nøgternt uden 
overdrivelser beskrives denne natur-
bane beliggende ved den lille Harre 
Vig nordvest for Skive mellem Sal-
ling og Mors.

Dyre- og planteliv
Vi kan supplere beskrivelsen med 
oplysninger om, at området med 
nænsom naturopretning også byder 
på et særdeles rigt dyre- og planteliv 
med mange typer vildt. Naturen for-
styrres kun af lydene fra de sjældne 
fuglearters sang og den rislende lyd 
fra bækken, der snor sig gennem om-
rådet. Her er vi langt fra alfarvej, og 
motorstøj ved sommertide kan kun 
hidrøre fra en båd, der har forvildet 
sig op i vigen.

Harre Vig Golfklubs bane med 
tilhørende klubhus i en gammel 
landbrugsejendom er indbegrebet 
af dansk hyggegolf, når det er bedst. 
Henrik J. Jacobsen har skabt en her-
lig golfbane, der især er kendetegnet 
ved den store variation af hullerne, 
der nænsomt skærer sig ind i natu-
ren. 

Men hvorfor placere en golfbane i 
forholdsvis øde omgivelser mellem 
byerne Skive og Nykøbing Mors? 

Svaret er tvetydigt, for dengang i 
begyndelsen af 1990’erne kunne det 
lade sig gøre at anlægge golfbaner 
alle steder i landet, fordi både med-
lemstilgangen og økonomien var til 
det.

Harre Vig Golfklub er ikke kun indbegrebet af dansk hygge, men også en fortræffelig golfbane, 
der kender sin plads i hierarkiet som en rigtig god oplevelse for de fleste golfspillere.

” Arkitekten har skabt en golfbane 
kendetegnet ved stor variation af hullernes 

lay out med respekt for naturen ”

DanskE banEr

Fra green på hul 11 er der en smuk udsigt over det lokale ”Amen Corner” med greens på hullerne 2 til venstre og 12 til højre.

FEMSTJERNET 
NATUROPLEVELSE

Fra teestedet på hul 9 er udsigten formidabel over Harre Vig-banen og 
klubhuset ned mod vigen.



86 SEPTEMBER 2013

-Det var driftige erhvervs-
folk med god opbakning fra den 
daværende Sallingsund Kommune, 
der i 1993 tog initiativ til at sætte 
det hele igang. Dengang var der kun 
9 hullersbaner i Skive og Nykøbing 
Mors, så det var baggrunden for, at 
man i 1997 kunne tage denne 18 
hullersbane i brug som den første 
her på Salling, siger Per Linderoth 
fra bestyrelsen i Harre Vig Golfklub.

Klubben tog over
Investeringen i banen blev foretaget 
af et lokalt baseret selskab, mens 
klubben på stedet selv skulle forestå 
driften. Sidenhen har der flere gan-
ge været tilløb til, at klubben skulle 
overtage hele banen med bygninger 
og materiel, men det blev først en 
realitet for fire år siden.

Klubbens base er 700 medlem-
mer, der kommer fra både lokalom-
rådet og byerne Skive, Nykøbing og 
Vinderup. En fordel for medlems-
tallet er også, at Sallings kyster er 
begunstiget med en del store som-
merhusområder ud til Limfjorden, 
og i de seneste år har sommerhus-
bebyggelsen bredt sig helt ind til 
golfbanen langs med fairways på et 
par af hullerne.

Økonomien i klubben er solid 
også efter overtagelsen af banens 
ejerskab. Driftsoverskuddet er på 
125.000 kr., men der investeres lø-
bende i god vedligeholdelse og for-
bedringer af banen. Desuden er der 
etableret en 6 hullers par 3-bane i 
tilknytning til drivingrangen.

Lavt prisniveau
Undervejs på en Harre Vig-runde 
får man fornemmelsen af, at prisni-
veauet på disse kanter er et noget 
andet end i resten af Danmark. Det 
bekræftes senere ved informationen 
om, at prisen på greenfee for alle – 
det gælder også samtlige rabatord-
ninger – er 200 kr.!

Med den prispolitik følger Harre 
Vig en ny trend i det jyske, der går 
ud på at sætte de mange rabatord-
ninger ud af spil, fordi de grundlæg-
gende er skadelige for klubberne og 
dermed også i sidste ende for med-
lemmerne.

Med til at sikre den gode økonomi 
er også 5.000 greenfeespillere årligt. 
Klubbens seniormedlemskab koster 
5.100 kr., men for 750 kr. ekstra får 
man et fritspilskort til banerne i Ski-
ve, Morsø (Nykøbing), Hvalpsund, 
Aars og Løgstør. 

Og a propos prisniveauet, så bra-
ger den lave pris igennem i klub-

husets golfcafé, hvor forpagteren 
serverer en lækker og velsmagende 
anretning med tre flot belagte styk-
ker smørrebrød plus en fadøl (0,5 l) 
til 50 kr. Det må ganske enkelt være 
dansk rekord og et besøg værd i sig 
selv.

Hulforløbet på Harre Vig-banen 
bærer præg af, at naturen er taget 
med på råd, da Henrik Jacobsen slog 
de første streger. Han har ikke villet 
gennemtrumfe en par 72-bane med 
36 på henholdsvis for- og bagni.

De første ni huller i par 36 består 
således af kun et par 3-hul og et 
par 5-hul samt syv par 4-huller. På 

bagni er der to par 5-huller, tre par 
3-huller og fire par 4-huller. 

Allerede på første teested får man 
en forsmag på naturens skønhed og 
luner. Udsigten fra teestedet ud over 
vigen er formidabel, men man kan 
godt forestille sig, hvordan skønhe-
den bliver til et udyr på en dag med 
voldsom vestenvind!

I øvrigt skal netop dette hul par 4 
på 360 meter spilles med omhu og 
course management, fordi man skal 
passere et læhegn med en vandha-
zard i indspillet, der er med til at 
hæve sværhedsgraden betydeligt. 

Som andet hul er det eneste par 
5-hul på forni et rigtig godt og smukt 
golfhul, der skal spilles med omtake, 
hvis man agter at skære doglegget af 
for at nå på green i tre slag. 

Sammenholdt med greens på hul-
lerne 11 og 12 kan man godt kalde 
området med den lille søn foran den 
store lund for det lokale ”Amen Cor-
ner,” der indeholder såvel høj svær-
hedsgrad som naturoplevelser.

I overgangen fra hul to til tre kom-
mer man for første gang gennem den 
totalt fredede lund, der er med til 
at give banen karakter. Ikke færre 
end fire gange undervejs skal man 
igennem lunden, hvor der tilmed er 
opstillet en hyggelig pavillon veleg-
net til service og anden form for for-
plejning i forbindelse med company 
days.

Selv om hullerne 1, 6, 7 og 18 er 
afskåret fra de resterende huller af 
en asfaltvej, er forløbet lavet så næn-
somt, at man næsten ikke bemærker 
det. Med afslutningen på de første 
ni huller får man højt oppe fra te-
estedet på hul 9 en formidabel udsigt 
over vigen og resten af baneområdet 
inklusiv klubhuset med de gode fa-
ciliteter.

En lokal medspiller tog munden 
fuld, da vi indledte kampen med de 
sidste ni huller, som han kaldte for 
”den bedste bagni i Danmark”.

Lokalt Amen Corner 
Det må andre afgøre, men sikkert og 
vist er det, at de ni huller er meget 
forskellige i både lay out og længder, 
hvor eksempelvis de tre par 3-hul-
ler varierer fra 115 over 125 til 150 
meter med en vandhazard i spil på 
hul 12 i ”Amen Corner.”

Hul 10 er ikke bare smukt, men 
også svært. Alligevel overgåes det 
af par 5-hullet 11, der sagtens kan 
bære betegnelsen signaturhul. Der 
skal drives perfekt og langt ud i ven-
stre dogleg for at komme i position 
til et andet slag over den diagonalt 
krydsende bæk. Endelig skal man 
i indspillet vare sig for at slå over 
green og direkte ned i søen, der i øv-
rigt også er i spil ved green på det 
efterfølgende par 3-hul.

Generelt betragtet er Harre Vig-
banen ikke bare interessant rent lay 
out-mæssigt i en smuk natur med vi-
suelle oplevelser. Den er også meget 
velholdt og sædvanligvis med hurti-
ge og let ondulerede greens, der dog 
på dagen for besøget var langsomme, 
fordi de havde fået tilført sand efter 
vertikalskæring. Et godt bevis på 
den gode vedligeholdelse.
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18 hullersbane, par 71, 
5.620 meter fra gul tee og 
4.760 meter fra backtee. 

Banearkitekt: 
Henrik J. Jacobsen (1997).

Klubhus, restaurant, drivingran-
ge og seks hullers par 3-bane.

Faktabox

” En flot anretning med tre stykker 
smørrebrød og en fadøl for 50 kr. må 
ganske enkelt være dansk rekord ”

Allerede fra første teested får man en smagsprøve på både udsigten over vigen og vinden, der spiller med på bestemte dage.

Henrik Jacobsen har skabt en vanskelig afslutning, hvor par 4-hullet 18 på 
vej mod klubhuset får en høj sværhedsgrad af bunkernes placering.


