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Forord
Når en golfklub runder 25 år, er det værd at fejre. Det er også et godt tidspunkt at mindes, dem der gjorde
det muligt. De visionære mennesker, der fik ideen og ikke mindst sørgede for at realisere den.
Skulle vi starte en ny golfklub i dag ville det kræve 20-25 mio. kr., et fuldstændigt urealistisk beløb, men
dengang kunne det lade sig gøre for væsentligt mindre (og nej, det er ikke inflationen der er forklaringen).
De gode og visionære folk, der fik ideen, var også i stand til at hente finansiering og hjælp hos Varde
Kommune og alle byens pengeinstitutter. Det var altså en opgave, som hele byen – og ikke mindst hele byens
erhvervsliv løste i flok. Så vi skylder dem tak. Ikke kun idemændene, men også kommunen og erhvervslivet,
der sammen skabte rammerne for Varde Golfklub.
I dette festskrift er samlet mange historier og beretninger om den gang – og om i dag. Jeg har med glæde
læst dem og vil gerne benytte lejligheden til at takke dem der mere eller mindre frivilligt er gået med til at
lade sig interviewe til festskriftet - og især tak til Frede Baldersbæk Nielsen, der utrætteligt har indsamlet de
mange historier, som jeg håber, I også vil synes, er spændende læsning.
Hvad så med alt det der mangler? Ethvert valg indeholder et fravalg – og Frede har haft frie hænder til at
beslutte, hvilke historier han kunne og ville skrive. Så man kan sige, at det I ser, er det vi (Frede) har valgt at
bringe. Der er mange andre gode historier, men dem må vi huske at fortælle hinanden. Fx til jubilæumsfesten
den 11. august.
En enkelt tilføjelse eller to, vil jeg nu alligevel snige ind i forordet….
Company Day i Varde blev – som I kan læse andetsteds i jubilæumsskriftet oprindeligt arrangeret af Erik
Brandsborg og Flemming Astrup. Da dette arbejde ophørte, begyndte Flemming Astrup at pusle med en ny
ide. Noget han kaldte en ProAm turnering. Første år var det en ren Henne turnering, men allerede på
sidstedagen af denne turnering foreslog han, at det fremover skulle arrangeres i fællesskab mellem Henne
GK og Varde. Og derefter fulgte 4 fantastiske år, hvor vi bl.a. afviklede DM for professionelle to gange. Banen
havde besøg af Lasse Jensen, Knud Storgaard, Ben Tinning og mange andre tidligere eller nuværende Europa
Tour spillere. Det første år var det dog slet ikke en spiller, men en træner, der trak det store publikum. Leif
Nyholm, der allerede dengang var vores allesammens TV-kommentator, spillede med – og blev fulgt overalt
på banen af store menneskemængder.
Men efter nogle år voksede Varde-Henne turneringen til en række turneringer, der blev til en hel lille Tour i
Danmark. Først som Telia Tour, senere Srixon Tour og i gennem de sidste mange år Ecco Touren. Og som
diamanten i kronen: Made in Denmark. Så der går en lige linje fra Vardes Company Day til Made in Denmark.
Og Flemming Astrup har helt fortjent modtaget DGU’s sølvur (den højeste udmærkelse DGU uddeler) for sin
indsats for dansk golf på den baggrund. Og det begyndte alt sammen i Varde…
Hvis man skulle takke hver enkelt af de mange bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og frivillige, der
gennem årene har ydet (og ikke mindst stadig yder) en indsats for Varde Golfklub, ville det blive et langt
festskrift. Så derfor skal der her lyde et kollektivt TAK til jer alle.
Og når jeg så alligevel vil nævne to, skyldes det, at jeg synes, at man ofte glemmer klubbens to første
formænd.
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Svend Tang Kristensen. Varde Golfklubs første formand, ydede en formidabel pionerindsats. Ingen vidste
helt, hvordan man drev en golfklub (der blev skelet meget til Henne og Gyttegaard) eller hvad en bestyrelse
forventedes at foretage sig. Så man følte sig frem og endte med at skabe et solidt grundlag for den klub vi
kender i dag.
Villy Dühr, der efterfulgte Svend, havde en naturlig myndighed, som man sikkert lærer inden man bliver
oberst. Villy var også systematiker, så alt blev sat i system og arrangeret, så de der kom til senere, ikke
behøvede at starte forfra. Det er således symptomatisk, at det skema, Villy lavede for afviklingen af Company
Day, stadig anvendes her næsten 20 år efter han producerede det.
Og sådan kunne man blive ved med historier om Chefgreenkeepere, restauratører og forretningsførere – vi
har været heldige, kun at have haft få af hver slags, så de har hver deres historie, men nu vil jeg overlade
papiret og ordet til Frede.
Forhåbentlig får I lige stor glæde af artiklerne, som jeg har haft – god læselyst.

Varde, den 24.7.2018

Dan B. Larsen
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Faktaboks om Varde Golfklub.
Kilder: Materiale fra Varde Erhvervsudvikling udlånt af Pro-Varde, Varde Golfklubs medlemsblad ”In-put” 1992 – 2007, referater fra
generalforsamlinger i VGK og diverse udklip fra dag- og ugeblade, ”Varde bliver større 1990-2015” udgivet af Varde Lokalhistoriske Arkiv.

1990:
En gruppe Varde-borgere tog initiativ til undersøgelse af mulighederne for etablering af en golfbane
i Varde.
Initiativtagerne repræsenterede Varde Erhvervsudvikling, Varde Erhvervsstøtte, Turistforeningen
for Varde og Omegn, Varde Handelsstandsforening og Varde Håndværker- og Industriforening.
4. oktober: En gruppe bestående af rådg. ingeniør Knud Johansson, installatør Knud Erichsen,
landinspektør Gunnar Jessen, turistchef Hans-Jørgen Eriksen, direktør i Varde Erhvervsudvikling
Holger Brinch-Petersen samt repræsentant for Dansk Golf Union, rådgivende ingeniør Erik Faurholt,
Ribe, fremlagde deres vurdering af tre områder, der var på tale til den nye golfbane, nemlig Toftnæsområdet, Frisvad Mølle-området og Gellerup-området.
Erik Faurholt havde udarbejdet en beskrivelse af de tre områder, og han anbefalede klart Gellerupområdet og nævnte bl.a. de bynære forhold med under 2 kilometer til Torvet i Varde, der ville gavne
rekrutteringen af juniorer.
I mødet deltog 29 personer, der repræsenterede et bredt udsnit af Vardes erhvervsliv; bl.a. var fire
pengeinstitutter repræsenteret.
Efter byrådsmøde den 4. december meddelte Varde kommune, ”….at evt. fortsatte overvejelser om
et golfbaneanlæg bør foregå med udgangspunkt i arealet ved Gellerupvej ….”
Hermed lå det klart, at en kommende golfbane ville få en naturskøn beliggenhed i Varde Ådal,
omtrent indrammet af Varde Å mod nord, omfartsvejen mod øst og Gellerupvej mod syd.
1991:
20. februar: Stiftende generalforsamling i ”Støtteforeningen for Varde Golfklub”. Målet var, at
støtteforeningen snarest afløstes af en egentlig golfklub, og at jordarbejdet kunne starte senest
foråret 1992.
40 personer var indbudt til mødet og 8 havde sendt afbud.
Der blev fremlagt et ”groft anlægs- og finansieringsbudget”, der viste:
• Anlæg af bane, vandingsanlæg på teesteder og greens, midlertidigt klubhus, maskiner mm.
på i alt 5,4 mio. kr.
• Finansiering via aktier kr. 2 mio. kr., sponsorbidrag 0,1 mio. kr., kreditforeningslån 2,8 mio.
kr. og banklån 0,5 mio. kr. – i alt 5,4 mio. kr.
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26. september: Stiftende generalforsamling i Varde Golfklub på Hotel Arnbjerg.
24. oktober: Brev fra Støtteforeningen for Varde Golfklub til støttemedlemmer, hvor de opfordredes
til at tegne aktier og tilkendegive, hvornår de ville starte med golfspillet.
Der blev lavet en aftale med Henne Golfklub, så kommende medlemmer af Varde Golfklub kunne
komme i gang med golfspillet i Henne, og det betalte indskud på nær kr. 300 ville blive tilbagebetalt,
så det kunne benyttes som en del af indskuddet i Varde Golfklub.
Mandag den 18. november kl. 13:00 blev det første spadestik til Varde Golfbane taget, og i skrivelse
fra erhvervschef Holger Brinch-Pedersen ”anmodes folk om at være med ved denne glædelige
begivenhed på Syrenvej 30, hvor borgmesteren, honoratiores, presse mm. møder frem.”
Formand for aktieselskabet Varde Golfbane Frode Madsen og formanden for Varde Golfklub Svend
Tang Kristensen tog de første spadestik.
22. november var muldlaget fjernet fra alle greens og teesteder og med arkæolog Lene B. Frandsen
i spidsen, foretog Varde Museum prøveudgravninger og fandt rester af en boplads fra ældre
germansk jernalder. En bebyggelse med lang- og grubehuse.
Efter gravning af en række søgegrøfter kunne arkæologerne fastslå, at bopladsen har strakt sig over
30.000 m2., og der var tydelige spor efter udvinding og forarbejdning af jern.
De fundne potteskår tyder på årene 400 – 575 e. kr.
Udgravningerne sluttede den 17. december.
Efter beslutningen om at anlægge en golfbane ved Gjellerupvej var truffet, lejede golfklubben et
stykke jord overfor Fritidscentret på Lerpøtvej, som Varde kommune havde anlagt og beplantet til
en evt. kommende campingplads.
Her anlagde man en bane, ”der var berømt for sin charme og hygge og berygtet for sine knoldede
greens, og den megen tid der gik med at lede efter bolde i buskadset.”
Her kunne de kommende medlemmer øve sig i det svære spil, imens især Orla Clausen Pedersen
hyggede om dem med kolde og varme drikkevarer og en kvik bemærkning i den opstillede skurvogn.
1992:
Februar – marts: Den milde vinter betød, at der ikke havde været en eneste spilddag, og det grove
jordarbejde var færdigt, og sidst i marts måned blev der sået græs på greens og teesteder.
En meget varm og tør sommer betød, at de nyindkøbte vandingsmaskiner arbejdede i døgndrift og
blev betjent af både greenkeepere og bestyrelsesmedlemmer.
22. august: Par 3 banen åbnes med en holdmatch.
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Formand for Varde kommunes tekniske udvalg holdt åbningstalen og klippede snoren til det nye
anlæg. Han slog også det første slag, men ”havde i den forbindelse lidt problemer med at ramme
bolden og tog sig et par luftslag, før første skud kunne markere åbningen,”
December:
Første nummer af In-put – medlemsblad for Varde Golfklub – udkom, og her kunne man bl.a. læse,
at
• Gordon Waterson var ansat som greenkeeper og Harry Jensen som hans assistent.
• Vibeke Lund var deltidsansat som forretningsfører – i første omgang med arbejdsplads i
hjemmet.
• Asger Pallesen var redaktør af In-put.
• Den nye bestyrelse diskuterede med sig selv, om man skulle gå i gang med klubhusbyggeri
eller man skulle begynde med at leje en pavillon.
• Formand Svend Tang Kristensen skrev i sin klumme bl.a.: ”Manglende information og
kommunikation er den ideelle grobund for myter og rygtedannelser. Derfor er det på høje
tid, vi får mulighed for direkte kontakt til jer…….”
1993:
18. marts: Varde Golfklub afholdt sin første ordinære generalforsamling på Hotel Arnbjerg, og der
var et stort fremmøde.
Klubbens første årsregnskab viste indtægter på kr. 188.620 og udgifter på kr. 104.191 – overskud
kr. 84.429.
Marts: Bestyrelsen besluttede, at det var for dyrt at binde an med klubhusbyggeri på daværende
tidspunkt. I stedet ville man købe en pavillon, som det ville være muligt at sælge igen, når der var

Pavillonen sættes på plads.
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penge til et egentligt klubhusbyggeri. En væsentlig del af udgifterne ville gå til kloakering, vand, el
og anlæggelse af P-plads. Alt sammen ting, der også kunne bruges når et ”rigtigt” klubhus ville blive
bygget.
I mellemtiden hyggede ægteparret Sofia og Harald Frederiksen i en skurvogn - der tidligere var
pausested for et murersjak hos Max Mathiasen & Søn - om medlemmerne, med varme, kaffe/te, øl
og vand – og ikke mindst godt humør og en fantastisk hjælpsomhed.
Skurvognen var placeret på området ved par-3 banen tæt på greenkeepergården og var pyntet med
kunst på væggene og duge på bordene.
Én af de sidste dage i marts ankom pavillonen i to dele på en blokvogn, og Harald og Sofia fik nu
helt anderledes og bedre forhold.
En delegation fra Dansk Golfunion besøgte Varde og brugte megen tid på en grundig rating af
banen, så spillerne kunne have et handicap-index når banen åbnede.
I april ansatte klubben den 22-årige Peter Voetmann fra Ribe som deltidstræner. Peter var i
trænerlære hos Jamie Ekins i Kaj Lykke Golfklub og manglede et år af sin uddannelse. Peter skulle i
første omgang virke i Varde Golfklub to dage om ugen.
Et frivilligt hold på 7-8 mand var netop ved at være færdige med at plante ca. 4.000 små træer på
banen.
Palmesøndag den 4. april:
Åbningsmatch på Varde Golfklubs nye bane – tegnet af banearkitekt Erik Faurholt, hvor formanden
for A/S Varde Golfbane, tidligere amtsborgmester Frode Madsen og formanden for Varde Golfklub,
Svend Tang Kristensen holdt talerne.
Matchen begyndte med, at klubbens yngste og ældste medlem med bagmærke – henholdsvis Søren
Kristensen og Jacob Øhlenschlæger slog de første to slag.
10. april: Begynderudvalget var godt i gang, og lørdag den 10. april afholdtes første begyndermatch,
der fremover ville finde sted om onsdagen.
13. april: Stiftende møde for Ladies Section.
25. april: Én af Varde Golfklubs dygtige juniorer præsterede klubbens første hole-in-one på hul 6 blot tre uger efter sin 17 års fødselsdag.
Hans navn kan ses øverst på tavlen i klubhuset og er Jacob T. Sørensen – i dag bedre kendt som
Jacob Tranberg, Varde Golfklubs cheftræner.
Siden da er der præsteret 166 hole-in-one på klubbens anlæg.
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12. juni: Som en gave fra Varde kommune plantede borgmester Betty Carstensen egetræet mellem
1. og 10. teested.
For at borgmesteren ikke skulle udsættes for risiko for luftslag, som det var sket for formanden for
teknisk udvalg ved åbningen af par 3 banen, skulle hun i stedet affyre en 105 mm. Haubitser-kanon
fyldt med golfbolde, og hermed var golfbanen officielt åben – godt to måneder efter den var taget
i brug.

Dagen markeredes med flere taler, og endelig nåede man frem til det, de fleste var kommet efter.
Nemlig et ni-hullers skin-game mellem trænerne i fire af amtets golfklubber, Arne Tinning, Esbjerg
GK, Anders Thygesen, Breinholtgård, Jamie Ekins, Kaj Lykke GK og vores egen Peter Voetmann.
Ved årets udgang var der:
22 juniorer
45 medlemmer af Ladies Section
72 medlemmer af Mens Section
29 medlemmer i Seniorklubben
25 medlemmer i Morgenfruerne
1994:
Peter Voetmann ansat som fuldtidstræner i VGK.
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23. marts: En stolt bestyrelse kunne fremlægge et regnskab for klubbens første leveår med et
overskud på kr. 42.179 – ”hvor øl automaten ydede sit væsentlige bidrag med kr. 65.000.”
Varde Golfklub deltog i Danmarksserien med både et dame- og et herrehold med en blanding af få
unge og flere lidt modne spillere, og som den ene af holdlederne optimistisk konstaterede, ”gik alle
til sagen topmotiverede og kæmpede godt. Selvom holdene måtte betale lærepenge, er det rart at
konstatere, at forskellen trods alt ikke er større, end at vi vil kunne spille lige op med flere af holdene
til næste år.”
Endnu en varm og tør sommer gav problemer.
”Banepersonalet løb stærkt og gjorde deres bedste. Men selvom de to vandkanoner og et par
stationære sprinklere kørte på højtryk, måtte man alligevel give fortabt midt i den bragende
sommerhede med nul nedbør og ekstreme varmegrader.”
Vandingen koncentreredes om greens, teesteder og de sidste 150 meter af fairway.
13. november: Som første kvinde i Varde Golfklub præsterede Sinne Gammeljord hole-in-one på
hul 10.
Sofia og Harald måtte desværre sige arbejdet i klubhuset fra. I stedet blev der lavet en aftale med
Jette Mikkelsen.
Gordon Waterson stoppede som chefgreenkeeper p.g.a. sygdom og afløstes 1. december af 54årige Terkel Terkelsen, der kom fra et job som greenkeeper på Breinholtgård.
Asger Pallesen stoppede som redaktør af In-put og afløstes af Vibeke Lund som ny ansvarshavende
redaktør og Villy Dürr som medredaktør.
Ved årets udgang var der knap 500 medlemmer.
1995:
15. februar: 38-årige Thomas Bruun blev ansat som greenkeeper, så der nu var tre faste
greenkeepere: Terkel, Harry og Thomas.
28. april: Company Day afholdtes for første gang i Varde Golfklub – 21 hold med 84 deltagere og en
præmiesum kr. 25.000.
På generalforsamlingen i begyndelsen af året fremkom flere medlemmer med ønsket om et nyt og
større klubhus. Der var ønske om mere parkeringsplads, bag-rum, undervisningslokaler,
mødelokale, omklædnings- og badefaciliteter samt mere plads til proshoppen.
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I september besluttede bestyrelsen derfor at nedsætte et Klubhusudvalg, der inden
generalforsamlingen i foråret 1996 skulle undersøge mulighederne for at forbedre
klubhusfaciliteterne.
Kort efter udvalget var nedsat, blev nabogården ved indkørslen til golfbanen sat til salg, og den
indgik derfor i de videre overvejelser.
Driving range havde indtil nu været udsat for hård kritik. Der var fra begyndelsen ingen måtter og
vækstlaget var meget dårligt og stenet.
Det blev der nu rettet op på. Der blev tilkørt 140 m3 muld, og der blev planeret. Frivillige rev sten
af, og der blev sået græs, så det var klar til brug i 1996.
Varde Golfklub deltog for første gang i DGU´s Landsjuniorturnering og klarede en flot 2. plads hjem
i sin pulje.
Og i Danmarksserien lykkedes det at vinde de første matcher i klubbens historie.
1996:
På årets generalforsamling på Hotel Arnbjerg var 165 medlemmer mødt op, og de kunne bl.a. høre
nyt fra Klubhusudvalget.
Klubben havde afgivet et købstilbud på nabogården, men var blevet overtrumfet af en anden køber,
så denne mulighed eksisterede ikke længere.
Udvalget var - efter mange møder med arkitekt Niels Grønnes velvillige assistance - kommet frem
til et forslag til bygning og finansiering af et nyt klubhus. Når udvalget var færdigt med arbejdet,
ville der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling.
13. juni: Ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Arnbjerg – emne: Nyt klubhus.
118 medlemmer var mødt op.
Udvalget fremlagde deres forslag og fortalte om, hvordan medlemmerne havde været inddraget i
processen. Møderne med de forskellige medlemsgrupper havde været gode og konstruktive, og der
var kommet mange gode forslag.
Udvalget kunne også oplyse, at man havde modtaget positive tilsagn fra såvel banker som
kreditforening, og som ét af udvalgsmedlemmerne konstaterede: ”Nu kan drømmen gå i
opfyldelse.”
75 % af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget til et nyt klubhus.
7. maj: Bjørn Johansson satte ny banerekord for amatører med 70 slag. (banens par var dengang
71)
10. maj: Arne Tinning, Esbjerg Golfklub satte ny banerekord for professionelle med 68 slag.
3. juni: Thomas Kjær Nielsen tangerede banerekorden for amatører på 70 slag.
8. juni: Jacob Tranberg satte ny banerekord for amatører med 69 slag
8. august: Peter Voetmann satte ny banerekord for professionelle med 67 slag.
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Ruth N. Hansen overtog både sekretærjobbet i klubben og redaktørposten for In-put efter Vibeke
Lund.
Klubbens juniorer vandt deres pulje i DGU´s landsturnering og deltog i landsdelsfinalen i Ebeltoft.
Klubhusudvalget fremlagde en tidsplan for det kommende byggeri, der viste, at huset ville kunne
indvies ved sæsonstarten i april 97.
Ved årets udgang var der 586 medlemmer.

Rejsegilde på det nye klubhus.

1997:
Søndag den 20. april: I strålende solskin var 250 mennesker mødt op til indvielse af det nye klubhus,
som Vestkysten lidt kluntet havde beskrevet, som ”det nye blå træhus”.
Der var formelle taler af formændene af klubhusudvalget, Varde Golfbane og Varde Golfklub samt
borgmester Betty Carstensen.
For første gang i klubbens historie blev der nu satset på et egentligt elitearbejde. Der var udtaget
16 spillere, der trænede regelmæssigt under Peter Voetmanns ledelse.
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27. november: På generalforsamlingen besluttedes det efter en lang og livlig debat at ændre
baneforløbet, således at hullerne 1 – 9 ændredes til at være 10 – 18 og hullerne 10 – 18 blev 1 – 9.
Baneforløbet blev herefter, som vi kender det i dag.
Begrundelsen for ændringen var, at de spillere, der kun gik 9 huller, næsten altid valgte at spille
bag-ni.
Det slap man for nu.
1998:
Husudvalget orienterede: ”Der er skabt en viceværtsordning, så nogle medlemmer på skift sørger
for, at klubhuset aflåses ved solnedgang, og at alt er ryddeligt og i orden.”
Der havde været drøftet en forpagterordning, men udvalget skønnede, at det ville være for
usikkert, om en sådan ordning ville kunne bære økonomisk.
Indtil videre klarede man sig med automater med drikkevarer og smørrebrød, men sidst i juni
meddelte Britta Midtgaard, at hun i en prøveperiode ville påtage sig at tilberede og sælge småretter
i huset.
Og det viste sig at blive en stor succes.
10. oktober: Takket være 27 sponsorer fik Varde Golfklubs juniorer besøg af Europa Tour spilleren
Søren Kjeldsen. Søren viste først på træningsbanen forskellige slag, hvorefter juniorerne fik lov at
spille med ham på nogle huller og følge ham på resten af runden.
Til slut fortalte Søren Kjeldsen om livet som tour spiller.
1999:
Britta Midtgaards prøveperiode med mad i klubhuset blev en stor succes, så ordningen fortsatte,
dog ikke med Britta ved gryderne.
1. juni: Jan og Chi fra Købmandskroen i Varde Centret overtog forpagtningen af caféen og drev den
for egen regning og risiko.
Thomas Platz overtog jobbet som kontorleder efter Ruth N. Hansen og blev også redaktør af In-put.
Varde Golfklubs første formand Sven Tang Kristensen genopstillede ikke ved generalforsamlingen,
og han afløstes af den hidtidige næstformand, Villy Dürr.
3. december: Ved den kraftige storm mistede banen mange af de gamle træer i de tidligere
markhegn, og der opstod store huller i beplantningen.
2000:
Peter Voetmann opsagde sin stilling som træner i Varde Golfklub. Han fortsatte i Ribe Golfklub.
I stedet blev Brian Schmidtdorf ansat som træner og Helle Schmidtdorf fik ansvaret for shoppen.
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Varde Golfklubs ynglinge sikrede klubben det første danske mesterskab. Holdet bestod af René
Haahr Klausen, Michael D. Hansen, Finn Brandsborg og i nogle matcher også Martin Larsen.
2001:
Hvor Danmarksserie Herrer i de første år bestod af nogle få unge fyre, suppleret med nogle meget
modne herrer, bestod holdet dette år udelukkende af unge spillere, der alle havde fået deres
golfopdragelse i Varde Golfklub.
Man kunne konstatere, at det havde gjort en forskel, idet de vandt deres kreds; og da det også blev
til sejr i oprykningsspillet med de øvrige kredsvindere, kunne Varde Golfklub fra det kommende år
kalde sig divisionsklub - med et hold i 3. division.
2002:
28. juni: For første gang nogensinde var Varde Golfklub vært ved en professionel golfturnering, da
første runde af Telia Pro-Am blev afholdt på vores bane.
Turneringen blev en stor succes og en god reklame, idet den kendte golftræner og TV-kommentator
Leif Nyholm udtalte: ”Det er den bedste bane jeg har spillet på i to år.”
Det var lige før chefgreenkeeper Terkel Terkelsen forlangte, at vi skulle sige De til ham!
Turneringen udviklede sig over årene med bedre og bedre spillere ligesom DGU´s ranglisteturnering
”Varderama Open” også blev en institution.
Ved generalforsamlingen genopstillede Villy Dürr ikke som formand, og i stedet valgtes Dan B.
Larsen.
2003:
En hårdt tiltrængt ombygning og renovering af greenkeepergården, der indebar en helt ny
maskinhal var nu en realitet.

Ny maskinhal til greenkeeperne
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Klubhuset udvidedes, og det medførte forbedrede forhold for proshop og sekretariat - samt gæster
og medlemmer.
Der blev også et stort lokale til bag-rum, og det ville nu være muligt for alle interesserede
medlemmer at få et bag-rum.
Der blev etableret belægning på indkørslen og vendepladsen blev ændret til en rundkørsel.
Parkeringsforholdene blev udvidet, der kom nye cykelstativer, og der blev bygget huse til buggies.

Tilbygning til klubhus.

29. juni: DM for professionelle golfspillere blev af PGA of Denmark tildelt til afholdelse i et
samarbejde mellem Henne og Varde Golfklubber. Turneringen var den største på dette års Ecco
tour.
Varde Sommerlands lukning var nu en realitet, og golfklubben kontaktede Varde kommune for at
forhøre sig om mulighederne for at anlægge en 9-huls golfbane i området. Det blev dog aldrig til
noget.
3. division Herrer vandt deres kreds og rykkede op i 2. division.
I Jysk-Fynsk holdturnering vandt Varde i Senior A-rækken og rykkede op i DGU´s 2. division.
Michael Grøn vandt landsfinalen i DGU´s Junior Cup over Andreas Hartø – senere Europa - og
Challenge Tour spiller – og blev udtaget til ungdomslandskamp mod Sverige.
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2004:
23-årige René Haahr Klausen blev ansat som trænerassistent i klubben for dette år, hvor han skulle
afslutte sin træneruddannelse. René har fået sin golfopdragelse i Varde Golfklub og har tidligere
været en del af elitetruppen.
Danmarksseriens damer gik ubesejrede gennem turneringen og vandt deres række. Det betød, at
de fra den kommende sæson spillede i 2. division.
Takket være sponsorbidrag og mange frivillige arbejdstimer, var det nye udslagshus færdigt, så det
nu var muligt at slå bolde i al slags vejr, og Brian og René kunne gennemføre træningslektioner
under tag.
Baneudvalget afsluttede det store vandingsprojekt, så der nu var automatisk vanding på alle huller.
Ombygning af køkken og restaurant afsluttedes.
2005:
Banen:
Banearkitekt Henrik Jacobsen udarbejdede forslag til ændringer på banen. Bag ændringerne lå
arkitektens filosofi:
”Forhindringer skal ikke samle dårlige slag op. Dårlige slag straffes i sig selv, de er jo dårlige! Nej,
bunkers og søer ligger som udfordringer til de modige spillere og straffer dem, hvis de bliver
overmodige.”
At forhindringer ikke kun er noget, der er beliggende på en golfbane, fik baneudvalget og
bestyrelsen at mærke, da de i forbindelse med omlægningen stødte på mange forhindringer og
derfor var indkaldt til mange møder med Varde Kommune og Ribe Amt, inden de nødvendige
tilladelser forelå i slutningen af 2006.
De væsentlige ændringer, der blev udført af greenkeeperne og ekstern entreprenør, var:
På hul 11 lå greenen før søen, der hidtil slet ikke havde været i spil. Nu blev der bygget en ny green
bag søen, og ændringen gav dermed et spændende indspil. Hullet forlængedes yderligere ved at
teestederne blev rykket tilbage mod puttegreenen og hullet blev fremover et par 5 hul.
Banens par ændredes fra 71 til 72.
På hul 12 etableredes et nyt teested længere tilbage mod hul 4, så man nu fra tee 57 og 62 skulle
drive gennem en slugt ud mod fairway.
Søen på hul 11 gik nu også ind lidt højre om fairway og green på hul 17 og kom dermed i spil.
Bunkere blev løbende renoverede, og én fairwaybunker på både hul 14 og hul 15 slettedes.
De fleste ændringer blev taget i brug i 2008.
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Erhvervsklubben stiftedes i 2005 med følgende formål:
* at forbedre vilkårene for ungdoms- og elitearbejdet i Varde Golfklub
* at tegne sponsorater til klubben
* at tegne medlemskaber til Erhvervsklubben
* at optimere sponsorplejen og skabe størst mulig merværdi for sponsor
* at skabe et miljø for “business to business”
* at give sponsor nogle gode oplevelser
1. maj 2005: Thomas Platz valgte at stoppe som kontorleder og i stedet blev Lene Godtfredsen ansat.
2006:
Bestyrelsen diskuterede kommunikation med medlemmerne og besluttede, at In-put skulle komme i en lidt
billigere udgave, men til gengæld seks gange årligt mod hidtil fire gange.
Som noget nyt udsendtes ca. 24 nyhedsbreve årligt.
Mette Thomsen blev ansat som medhjælper på kontoret.
2007:
Greenen på hul 11 flyttes om bag ved søen, og hullet ændres til en par 5 hul.

Etablering af ny green ved hul 11.

Ved hjælp fra velvillige sponsorer og elitespilleres arbejdskraft blev de overdækkede udslagspladser udvidet,
så flere spillere kunne slå bolde i tørvejr.
2007 var også året, hvor VGK som en forsøgsordning kom på Golfbox, så alt med reservation af starttider,
tilmelding til matcher, indberetning af scorekort mm. klaredes her.
Og man må sige, at tidsbestillingen var noget, der delte vandene. På generalforsamlingen 29. november
foreslog bestyrelsen at forsøget med tidbestilling forlængedes. Hele 185 medlemmer var mødt frem, og et
flertal gik ind for bestyrelsens forslag.
Efter evaluering i 2008 blev tidsbestilling gjort permanent.

18

Medlemsbladet In-put 15. årgang nr. 1 udkom i maj måned 2007 og blev det sidste.
De senere år havde In-put skrantet som en selvfølgelig konsekvens af, at de fleste medlemmer efterhånden
var kommet på nettet og hentede deres oplysninger via klubbens hjemmeside.
Ved årsskiftet 2007/2008 fratrådte Brian Schmidtdorf efter eget ønske som cheftræner – et job Brian havde
haft i 8 år.
Blandt 14 ansøgere, hvoraf i hvert fald halvdelen var højtkvalificerede og kom fra både Danmark, Sverige,
Tyskland og England, blev den 31årige Jacob Tranberg ansat som ny cheftræner.
Også ved årsskiftet 2007/2008 ophørte Jan og Chi som restauratører for golfklubbens restaurant, for i stedet
at overtage restauranten i Esbjerg Golfklub.
2008:
Varde Golfklubs 2. division Damer vandt deres kreds og rykkede op i 1. division.

Udvidelse af klubhuset.
På generalforsamlingen 27. november redegjorde formand Dan Larsen for de besværligheder, der havde
været med restauranten siden Jan og Chi stoppede.
Klubben havde fået en henvendelse fra restauratør Jacob Justesen fra Sillassens Hus om at overtage
forpagtningen af restauranten. Det ville dog kræve en tilbygning med selskabslokaler og en betydelig
investering i nyt køkken og køkkeninventar.
Efter at Jacob Justesen havde lovet, ”at man ville kunne få mad i alle prisklasser og en fadøl fremover ville
koste omkring 30 kr.” blev bestyrelsens forslag om at optage et lån på kr. 2,5 mio. kr. vedtaget med et stort
flertal af de 144 fremmødte medlemmer.
Ved licitationen på byggeriet viste det sig, at det ville blive ca. 1 mio. kr. dyrere, og det ville give klubben en
årlig ekstra renteudgift på ca. kr. 80.000.
Der blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2009, hvor bestyrelsen bad om
bemyndigelse til at optage yderligere lån til klubhusbyggeri, svarende til en årlig kontingentforhøjelse på kr.
100.
Efter en lang debat stemte 147 af de fremmødte 198 medlemmer for forslaget.
2009:
Der afholdtes indvielsesmatch for det ”nye” klubhus.

Udbygning af klubhuset.
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Thomas Daugaard blev ansat som assistenttræner for Jacob Tranberg. Det viste sig dog, at finanskrisen havde
mindsket efterspørgslen efter træningstimer, så Thomas udlåntes en del af tiden til Skærbæk Mølle Golfklub.
Mette valgte at opsige sin stilling på kontoret, Lis Locht blev ansat i stedet for.
2010:
VGK´s juniordrenge vandt DM for elitejuniorer.
Klubhuset blev færdiggjort med bl.a. den udvendige terrasse mod vest.
2011:
Juniordrengene var blevet et år ældre, og gentog bedriften og vandt DM – nu som ynglinge.
Ved hjælp af frivillig arbejdskraft blev området omkring klubhuset pyntet op med bl.a. ny anlæg af bede.
Varde Golfklub afviklede for første gang en DGU-ranglisteturnering og havde fået tilladelse til at kalde den
Varderama Open – en navneidé, der i sin tid blev fostret af Flemming Astrup, der i dag er golfpromotor for
Made in Denmark og Ecco tour.
2012:
DGU’s regionsmøde afholdtes i Varde Golfklubs lokaler med deltagelse af bl.a. DGU´s formand, der bl.a.
berettede om de nye regler for brug af pesticider – eller i virkeligheden næsten et totalt forbud mod brug af
pesticider. Ingen tvivl om, at vi fremover måtte vænne os til lidt ukrudt i fairways.
Der indførtes nye handicapregler med EDS-score.
Der blev lavet sø (med støtte fra Erhvervsklubben) med springvang ved Par-3 banen.

Der er etableret sø og springvand ved Par-3 banen.
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Der blev etableret et Pro Team Varde, der tiltrak flere unge elitespillere. Det gav en masse omtale, men den
sportslige succes udeblev, og det blev ved denne ene sæson.
2013:
Varde Golfklub fejrede sit 20 års jubilæum, men fejringen blev lidt af en fuser. Jubilæumsfesten var for
ufolkelig, jubilæumsmatchen var for dyr at deltage i, og mange arrangementer blev kun set af nogle få, fordi
kommunikationen til medlemmerne var for dårlig.
Derfor besluttede bestyrelsen, at det skulle forbedres ved klubbens 25 års jubilæum i 2018.
Ændringen af par 3 banen til et træningsanlæg med to store greens blev taget i brug.
VGK var vært ved DM i hulspil, og det blev en stor oplevelse for de få tilskuere, der trodsede vejr og vind.
Spillerne roste banen, og vinderen erklærede, ”at det var den bedste bane – i og udenfor Danmark – han
havde spillet på i år”.
Nicolai Viuff vandt Varderama Open med en finalerunde på 67 – 5 under par!
Nicolai gentog sejrene i Varderama Open i 2015 og 2016.
Der blev udgravet til en sø på hul 3.

Der udgraves sø på hul 3

Jacob Justesen blev ansat som køkkenchef på Hotel Britania i Esbjerg, der samtidig forpligtede sig til at drive
restauranten i Varde Golfklub.
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2014:
Andreas Thune ansattes som assistenttræner for Jacob Tranberg. Andreas er uddannet på Stensballegård
Golfklub. Ved årets udløb fik Andreas ny stilling som træner i Åskov Golfklub.
Klubben var i lighed med mange andre klubber presset på økonomien. Indskud blev afskaffet, og der
forsøgtes med forskellige tiltag for dels at tiltrække nye medlemmer og dels holde på de medlemmer, man
allerede havde.
Det betød færre indtægter og flere udgifter, og man var derfor tvunget til at se på besparelser andre steder,
og her var det kun lønkontoen, der battede. Det betød, at forretningsfører Lene Godtfredsen vurderede, at
hun ikke længere ville kunne yde klubbens medlemmer og gæster den service, som hun fandt fornødent.
Hun søgte derfor nye udfordringer og forlod sit job.
Lis Locht blev fremover kontorleder og Sanne Tranberg ansat på kontoret, så hun fremover vil være at finde
både dér og i Pro-shoppen.
For at øge især nye golfspilleres muligheder for at lære andre golfspillere bedre at kende, og senere lave
aftaler med, etableredes Mandags Mix. Her kunne alle skrive sig på til en 9-hullers uforpligtende match hver
uge, og det har siden vist sig at udfylde et stort behov. Det var og er håbet, at Mandags Mix kan skabe en
overgang fra begyndermatcherne til de øvrige ”Klubber i Klubben” – Ladies Section, Mens Section m.fl.
Spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” etableredes og er blevet et godt redskab for
bestyrelsen, som derved kunne få større kendskab til, hvad der rører sig blandt medlemmerne.
Ved Varderama Open 2. – 3. august blev der sat nye banerekorder for både damer og herrer ved:
Rikke Svejgaard Nielsen, Esbjerg Golfklub med 75 slag og
Morten Lykkegaard, Varde Golfklub med 66 slag.
Begge rekorder er fortsat gældende.
Rikke spillede i 2017 i Varde Golfklub. I 2018 er både Rikke og Morten 1. divisionsspillere i Kolding Golfklub.
Der var i årets løb mange klager over restauranten, og bestyrelsen havde været på udkik efter en ny
forpagter. I slutningen af året ansattes An som ny forpagter. An er bror til Chi, der sammen med Jan tidligere
drev restauranten.
Der etableredes en hyggekrog i klubhuset med behagelige lænestole og sofaer.
2015:
Nicolai Viuff ansattes som trænerelev hos Jacob Tranberg.
Dræning i sildebensmønstre påbegyndtes på de huller, der bliver hårdest ramt, når der er højvande i ådalen.
DGU blev så begejstrede for idéen, at de optog en video og lagde den ud på YouTube. Dræningen ser i dag
ud til at virke, så vandet ledes hurtigere hen til drænrørene og herfra videre ud i ådalen.
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Der slidsedrænes

2016:
Som i alle andre golfklubber, skulle der også i Varde Golfklub fortsat kæmpes om medlemmerne. Det er
blevet nemmere og billigere at skifte klub eller sportsgren, og det giver et vigende medlemstal. Derfor var
bestyrelsen nødsaget til at tilrette økonomien, og det betød besparelser. Især på lønninger. Mange
medarbejdere måtte acceptere, at lønstigninger ikke kunne komme på tale, at arbejdstiden blev sat ned, og
at alt overarbejde skulle afspadseres.
Tilskud fra forskellige puljer og fonde betød, at der fortsat kunne ske en udvikling med banen. Den nye spuns
omkring søen på hul 13 blev nu en realitet og har pyntet.

Der sættes ny spuns op på hul 13.

Der blev påbegyndt etablering af nye 45-teesteder (banens samlede længde herfra er 4533 meter), der vil
betyde, at nye golfspillere bedre kan følge en rytme på banen, og at de ikke hele tiden presses af mere
rutinerede og hurtigere spillere. Det skulle gerne betyde, at nye golfspillere får en god oplevelse lige fra
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første dag, efter de har erhvervet golfkørekortet, og at de fastholder interessen for golfspillet – og derved
forblive medlemmer af Varde Golfklub.

Der etableres nye 45-teesteder.

Thomas Bruun valgte at slutte som chefgreenkeeper ved årets udgang.
2017:
Fra denne sæson indførtes et 9-hullers medlemskab.
Alle rabatordninger på greenfee ophørte, men til gengæld sænkedes prisen til kr. 250.
Tue fra Næsbjerghus overtog forpagtningen af restauranten, og Mads blev daglig leder.
Peter Tangaa ansattes som chefgreenkeeper. Peter kommer fra en stilling på Breinholtgård Golfbane.
Der var allerede tidligt på året problemer med greens, og en banekonsulent fra DGU blev tilkaldt. Han stillede
en diagnose og et behandlingsforslag, som det vil tage flere år at gennemføre. Behandlingen er gået i gang,
og forventningen er, at vi i 2018 vil have gode greens og i 2019 igen fantastiske greens. Men bløde og hurtige
greens ser vi nok aldrig igen – fremover bliver de hårde og hurtige.
2018:
Varde Golfklub fylder 25 år og bestyrelsen har besluttet, at det skal fejres for så mange af klubbens 822
medlemmer som muligt.
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Program for 25 års jubilæum:
Jubilæums Golfmarathon - Lørdag den 24. marts
Er afviklet med stor succes - der blev spillet ca. 40.000 kr.
Jubilæums Åbningsturnering - Søndag den 8. april
Der spilles stableford i tre rækker. Der er åbent for tilmelding.
Klubbens Company Day - Fredag den 4. maj - alle kan deltage, både firmaer og privatpersoner.
Holdturnering hvor de tre bedste scores tæller.
3-dages turnering - 1., 2. og 3. juni - Turneringen foregår over 3 dage, hvor der spilles henholdsvis hold,
bestball og single.
Der er både dagspræmier og samlet præmier for alle tre dage. Der gives points efter placering i det samlede
regnskab.
Pro-Am ECCO Tour - Mandag den 30. juli
Der skal spilles ECCO Tour i Esbjerg, og vi er så heldige, at vi må lægge bane til den ene Pro-Am.
Åben Junior-/Ynglingeturnering – U26 - Søndag den 5. august
Er for spillere under 26 år.
Multidag med marked, clinic, vinsmagning og jubilæumsfest - Lørdag den 11. august
Telt med marked og vinsmagning, clinic på drivingrangen og fest om aftenen.
Jubilæumstilbud til greenfeegæster i uge 27 - 32
Jubilæumsøl - Jubilæumsvin - Jubilæumsskrift - Billedvæg
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Hvad fortiden fortæller.
Der er godt nok sket meget herude, siden vi gravede efter fortidsminder i slutningen af 1991, lyder
det fra Lene B. Frandsen, arkæolog og museumsinspektør ved Varde Museerne.
Vi har sat hende stævne på en dejlig solbeskinnet vinterdag i begyndelsen af januar, for at høre lidt
om de fund hun gjorde, da hun sammen med et par studerende foretog udgravninger i forbindelse
med anlægget af Varde Golfbane.

Lene B. Frandsen på besøg

Lovgivningen var anderledes dengang, end den er nu. Der er ingen tvivl om, at hvis det havde været
i dag, var vi kommet langt tidligere ind i billedet, og vi ville også have haft mandat til at udskyde
anlægsarbejdet indtil vi havde været helt færdige med udgravningerne.
Sådan var det ikke dengang, og vi måtte derfor nøjes med at undersøge områderne på de
kommende teesteder og greens, hvor muldlaget var blevet fjernet.
Ifølge museets arkiver var der ingen kendte fortidsminder i området, men på golfbanens nordligste
del ned mod Varde å - lige der hvor hul 4 ligger i dag - sås flere steder aftegninger af stolpehuller og
store øst-vest orienterede gruber. Undersøgelser på teestederne på hul 3 og hul 5 plus et par andre
steder viste også spor af stolpehuller – altså af huse.
I forbindelse med undersøgelserne fandt man også spor af enkelte kogestensgruber og af flere
ildsteder, og man konkluderede, at der formentlig var tale om en form for værkstedshytter, hvilket
yderligere understøttedes af, at man i den ene grube fandt smedjeslagge.

26

De eneste daterede fund, der blev gjort, er keramikken. Skårene fra potter med små lodrette ører,
er til gengæld ret entydige og peger på tidsrummet fra 400 – 575. e.Kr. fødsel.
Til alles tilfredshed blev der efter fundet lavet en aftale mellem museum, arkitekt og entreprenør
om, at man undlod at grube (dybdepløje) i bopladsområdet, således at hovedparten af dette, den
dag i dag ligger godt beskyttet under golfbanen.
Konklusionen af undersøgelsen var, at man havde fået kendskab til en anseelig boplads fra ældre
germansk jernalder; en landsbybebyggelse med langhuse og grubehuse, der har strakt sig over
mindst 30.000 m2 (svarende til ca. 30 – 40 parcelhusgrunde). Spændende var ikke mindst de
tydelige spor af udvinding og forarbejdning af jern.
Når man går herude sådan en dejlig mild vinterdag, hvor der er rigtig meget vand i ådalen, så kan
man jo godt forstå, hvorfor vore forfædre slog sig ned her. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, at hvor
vi på denne dag møder et hold af frivillige, der er i gang med at fælde træer for at forbedre udsigten
til ådalen, der har jernalderbonden boet og arbejdet.
Vi må antage, at han selv har fremstillet sine redskaber – både til jorddyrkning og til husholdning - i
landsbyens smedje og at han selv har udvundet jern fra myremalm, som han har udgravet i ådalen.
Det er også sandsynligt, at han har græsset sine husdyr i engen, at han på agerjorden har haft
afgrøder, der skulle give vinterfoder til husdyr, og mad på bordet til familierne. Det har været
almindeligt kendt helt fra dengang og op til for få årtier siden, at en gårds bedste beliggenhed var,
hvis der både var agerjord til dyrkning af afgrøder og eng til græsning af kreaturer og til høslæt.
Man kan også forestille sig, at fiskeriet i åen har været et vigtigt tilskud til kosten, ligesom man også
har hentet vand til både mennesker og dyr.
Og så har det jo været et fantastisk område til børnene, selvom man sandsynligvis ikke har tænkt så
meget over det. Så I golfspillere er garanteret ikke de første, der har ”leget” herude, lyder det fra
Lene B. Frandsen med et smil.
Kilde: Mark og Montre, Årbog for kunst- og kulturhistorie, udgivet af Ribe Amts Museumsråd 1992, og samtaler med museumsinspektør, arkæolog
Lene B. Frandsen, Varde Museerne.
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Da græsset skulle gro, kom tørken.
Nu havde vi i mange år vænnet os til, at vores mænd var sådan nogen, der gik på arbejde om
morgenen og kom hjem sidst på eftermiddagen, lyder det fra Grethe Jessen og Anne Kjær Nielsen.
Det gjorde de også i 1992, men ikke nok med det. Nu begyndte vækkeuret også og ringe midt om
natten. Mændene – Hans Jessen og Ole Kjær Nielsen – var nemlig medlemmer af den nye golfklubs
bestyrelse, og året 1992 var et tørkeår, så der var vandingsmaskiner, der skulle flyttes hver tredje
time – også om natten.

Vandingskompagniet - 25 år senere

Iflg. ”Vejret”, der er medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab, oplevede Danmark i 1992 den
længste tørkeperiode siden de landsdækkende målinger startede i 1874. Fra den 13. maj til den 10.
juli faldt der ikke nedbør af nogen betydning.
”Ordet ”regn” var et ord, der næsten var umuligt at finde i DMI´s vejrudsigter fra den periode.
Kombineret med et utroligt solrigt vejr og en forholdsvis stærk og tør vind, som prægede en del af
perioden, må tørkesituationen betegnes som den længste og værste nogensinde,” kunne man læse
i bladet.
Vi havde i bestyrelsen jo ikke rigtigt noget valg. Vi havde knoklet for at skabe rammerne for den nye
golfbane, så der kunne spilles golf fra foråret 1993. Alle, der har prøvet at anlægge en græsplæne,
ved, at det der skal til, er græsfrø, en rimelig muldkvalitet, gødning og vand. Nu var græsfrøene
såede, og når vandet ikke kom på den naturlige måde, var der ikke andet at gøre, end at vande i
døgndrift.
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Vi havde fået anskaffet to mindre vandingsmaskiner, som fungerede udmærket. Problemet var blot,
at de skulle flyttes, når de havde vandet tre timer. Den mindste fordampning af vandet var
naturligvis om natten, så derfor var vi nogle stykker, der lavede en turnusordning, så vi stod op om
natten og kørte ud og flyttede vandingsmaskinerne.
Heldigvis hjalp det, og der kom god vækst i græsset, og den sidste del af sommeren bød på, hvad
man i bladet ”Vejret” betegnede som normalt dansk sommervejr.
Selvom det godt kunne være irriterende, når vækkeuret ringede, var det på mange måder også en
god oplevelse, lyder det fra Anna Kjær Nielsen. Det fine vejr betød jo også, at vi oplevede mange
smukke solopgange, når vi var med vores mænd ude at flytte vandingsmaskiner.
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Company Day.
Varde Golfklub var efterhånden kommet godt i gang. Der var god tilslutning til de forskellige klubber
i klubben, og vi var nogle stykker i Lørdagsklubben, der snakkede om at lave noget, der kunne være
med til at skabe økonomisk grundlag for bygning af et nyt klubhus i stedet for den midlertidige
pavillon, som vi havde på dette tidspunkt.
På længere sigt ville vi også gerne skabe økonomisk grundlag for flere aktiviteter for vore helt unge
spillere, og for de spillere, der var blevet lidt ældre, og som var meget motiverede for at dygtiggøre
sig yderligere.
Kunne det så samtidig være et sted, hvor erhvervsfolk kunne mødes, kunne vi slå to fluer med et
smæk, så Erik Brandsborg (1945 – 2001) og jeg besluttede os derfor - sammen med en gruppe andre
- for, at vi gerne ville stå i spidsen for en Company Day, og vi gik i gang med at lave aftaler med
bestyrelsen, fortæller Flemming Astrup.
Det var meget vigtigt for os, at de penge, vi på denne måde kunne skrabe sammen, gik til noget helt
konkret, og ikke blot indgik i klubbens almindelige drift.
Jeg var som stor knægt godt i gang med golfspillet dengang, og jeg ved, at det betød rigtig meget
for min far, at der blev skabt økonomiske muligheder for et nyt klubhus og for et godt klubliv- også
for børne- og ungdomsspillere, så de fik nogle gode oplevelser, lyder det fra Finn Brandsborg.
Erik og jeg brugte vore kontakter til lokale erhvervsdrivende, og jeg skal hilse og sige, at det var
noget vi gik op i. Det var jo i mobiltelefonens spæde begyndelse, og jeg kunne se, når Erik havde
fået en god idé, for så havde han ringet, om det så var langt ud på aftenen. Vi mødtes også jævnligt
i planlægningsfasen, og det trak ofte ud, inden vi kom hjem.
Resultatet blev, at første Company Day i Varde Golfklub blev afviklet fredag den 28. april 1995 med
en samlet præmiesum på kr. 25.000. Det blev fra begyndelsen en stor succes, som er blevet gentaget
hvert år siden - ofte den første fredag i maj måned.
Indtil nu har det i alt betydet et tilskud til klubhus og ungdomsarbejdet på mere end 1 million kr.
Det har altid været en dag, som vi har set frem til, lyder det fra greenkeepergården. Og vi har altid
gjort os meget umage for at banen skulle være i topform netop på denne dag. Både af hensyn til
vore egne medlemmer, men ikke mindst af hensyn til de mange gæster, der gerne skulle komme
herfra med et rigtigt godt indtryk af banen, som de så kunne give videre i deres respektive
hjemmeklubber.
De tanker, som Flemming og min far havde med Company Day for næsten 25 år siden, kan jeg fuldt
ud bakke op om, siger Finn Brandsborg, og det er da også en vigtig grund til at Brandsborg Gardiner
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er hovedsponsor for Company Day i disse år, og at vi har været hulsponsor på hul 1 i de 25 år Varde
Golfklub har eksisteret.

Finn Brandsborg, Erik B. og Flemming Astrup

Jeg har jævnligt min 5-årige søn Erik med herud på golfbanen, og især puttegreenen har hans store
interesse. Der er ingen tvivl om, at min far ville være stolt, hvis han kunne se sit barnebarn herude,
og jeg håber da også, at han bevarer interessen for golfspillet, lyder det fra Finn.
Det var én af de første turneringer, som jeg var med til at arrangere, fortæller Flemming Astrup,
men siden er det da blevet til et par stykker mere. Lige nu går der en del tid med forberedelser til
Made in Denmark den 30. august til 2. september i Silkeborg Ry Golfklub med en præmiesum på 1,5
mio. euro.
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Peter Pro´s drenge.
Det havde ikke været det samme uden Peter!
Sådan lyder det fra både Jesper Sørensen og Jacob Tranberg, når de fortæller om deres juniortid i
de første år i Varde Golfklub. Vi så i den grad op til Peter – både hans træning, hans udstyr, hans
sving og hans golfspil var noget, vi gerne ville kopiere. Og så var det da i øvrigt også sejt, at han kørte
rundt i en Alfa Romeo.
Jesper og Jacob er to af de fire juniorer, som Peter Voetmann underviste, der i dag ernærer sig som
cheftrænere i hver deres golfklub. De to øvrige er René Haahr Klausen i Benniksgård Golfklub og
Kristian Ravn i Asserbo Golfklub.
Vi har sat dem stævne på en dejlig forårslørdag sammen med deres gamle træner. Desværre var det
kun Jesper og Jacob, der havde mulighed for at møde op.
Jacob behøver ingen nærmere præsentation, idet han i år har 10 års jubilæum som chefpro i Varde
Golfklub. Efter endt HH fra Handelsskolen blev Jacob udlært ekspedient i Jysk Sengetøjslager. Meget
af fritiden gik med at spille golf, som han også havde fået sin kammerat fra skoletiden i Tistrup skole,
Jesper Sørensen i gang med.
Jesper stammer fra en gård imellem Gårde og Ølgod og flyttede til Varde i forbindelse med
skolegang på handelsskolen og senere læreplads hos Mr. John & Mogens. Efter udstået læretid
flyttede Jesper til USA, hvor han i 16 mdr. var elev på San Diego Golf Academy. Hjemvendt til
Danmark, blev Jesper elev i Smørum Golfklub. Herefter fulgte 10 år som træner i Jelling Golfklub og
3 år i Helsingør Golfklub, inden han sidste år blev hentet tilbage til sin gamle klub Smørum, der med
2500 medlemmer er Danmarks største, og hvor han er chef for yderlige tre trænere og seks
butiksansatte. Jesper har videreuddannet sig i Sports Management på CBS i København.
Hvor det tidligere var Jacob der skubbede på for at få mig i gang med golfspillet, så var det mig, der
pressede på for at Jacob skulle finde en læreplads som golftræner, og heldigvis lykkedes det,
fortæller Jesper.
Jacob
fik sin elevtid i Sønderjyllands Golfklub, men allerede i sit 2. elevår blev han udstationeret i
Sønderborg Golfklub. Efter endt læretid fulgte fire år i Åbenrå Golfklub, inden Jacob i 2008 vendte
hjem til Varde.
Jeg var kun 22 år, da jeg i april 1993 startede som træner i Varde Golfklub, fortæller Peter Voetmann.
Takket være klubbens beliggenhed i cykelafstand fra byen, mødte der fra starten mange
juniorspillere op, og jeg skal da være ærlig og indrømme, at træningen af juniorerne og de unge
talenter var den del af arbejdet, der interesserede mig allermest.
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Der blev hurtigt skabt et godt miljø, og der var altid en flok unge mennesker, der holdt til omkring
proshoppen. Det hændte da ofte, at der mellem ekspeditionerne blev tid til en puttekonkurrence
om en sodavand
.

Jesper Sørensen, Peter Voetmann og Jacob Tranberg

Peter har for flere år siden forladt trænererhvervet, og har uddannet sig som ejendomsmægler og
finansøkonom og er i dag ansat i Vurderingsstyrelsen i Haderslev.
Tidligere var golftræning noget med at skabe et godt miljø, og så ellers agere lidt ud fra sin
fornemmelse, fortæller Jesper og Jacob.
I dag forventer børn og unge langt flere konkrete informationer, om de ting, de beskæftiger sig med,
og her er Trackman og videooptagelser vigtige redskaber. Men noget af det, vi lærte af Peter, var,
at dét at skabe et godt træningsmiljø, er afgørende for børn og unges udvikling. Peter skabte miljøet
fordi han havde det godt med os unge, og vi havde det sjovt sammen.
Peter mødte os i øjenhøjde, og det er noget af det, jeg prøver at give videre til mine elever i dag,
kommenterer Jacob.
I dag kæmper mange golfklubber om medlemmerne, og det er værd at have sig for øje, at en god
bane skaber gode greenfee indtægter, men det er et godt klubmiljø, der fastholder medlemmer og
tiltrækker nye, lyder det afslutningsvis fra Jesper.
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Besøg af borgmester Erik Buhl.
På en af de tidlige sommerdage lige efter pinse havde vi besøg af Vardes borgmester Erik Buhl til en
snak om, hvilken betydning han mener, at golfklubben har for byen og kommunen.
Ved klubbens indvielse for 25 år siden plantede daværende borgmester Betty Carstensen det
egetræ, der står mellem 1. og 10. teested, og som er smukt illumineret omkring juletid, og det er
netop under dette træ, at vi i forbindelse med vores snak gerne vil tage et fotografi af Erik Buhl, som
et symbol på de 25 år der er gået.
Hvor er her dog smukt herude, lyder det fra Erik Buhl. Nu ved jeg godt, at det måske er én af årets
smukkeste dage med høj solskin, fuglefløjt og lysegrønt løv på træerne, så langt øjet rækker. Det
giver i den grad respekt for de mennesker, der for godt 25 år siden besluttede, at golfbanen skulle
placeres bynært i Varde Ådal.
Imens vi sidder på terrassen, kommer 3 hold tyske greenfee-spillere forbi hul 10, og Erik Buhl
konstaterer ved selvsyn, at golfbanen også på det turistmæssige område har stor betydning for byen
og kommunen. Mange mennesker holder aktiv ferie i dag, og for golfspillere er det da uden tvivl af
stor betydning, at de har mulighed at dyrke deres fritidsinteresse – også i ferierne.
Det er naturligvis svært at sige nøjagtigt, hvor stor betydning det har, at byen har en attraktiv
golfbane, når erhvervsliv skal vælge at slå sig ned et sted, eller når tilflyttere til Sydvestjylland skal
finde en bolig. Men golfbanen er helt sikkert med til at brande kommunen, og falder fint i tråd med
kommunens vision ”Vi i Naturen”.

Erik Buhl under det træ Betty Carstensen plantede
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Varde Golfklub er efter min bedste overbevisning med til at øge byens samlede værdi.
Under vores videre snak, kommer vi også lidt ind på driften af golfklubben, og herunder også
betydningen af det store frivillige arbejde, der ydes af mange af medlemmerne.
Og her fornemmer man tydeligt, at Erik Buhl i bund og grund er et foreningsmenneske. Det giver jo
en stor værdi – både til golfklubben, der får udført et stykke arbejde, og til den enkelte deltager, der
får glæde af et godt socialt samvær og bogstaveligt kan iagttage resultatet af det udførte arbejde
under hver runde golf, der spilles.
Der er for mig heller ingen tvivl om, at golf højner sundheden i kommunen. Dels har golfspillere et
aktivt liv med en masse motion og frisk luft, og dels får de også et godt socialt liv, der modvirker
ensomhed, der i dag er en af de største risikofaktorer, når man ser på en befolknings sundhed.
I modsætning til tidligere, hvor golf især var for den velstillede del af befolkningen, er golf i dag en
sport for alle. Når man ser på parkeringspladsen herude, så kunne det lige så godt være bilerne på
p-pladsen ved Fritidscentret.
Man skal jo heller ikke glemme, at golf er en sport, og her er Varde Golfklub en flot repræsentant
for kommunen med i alt fire divisionshold, som jeg jævnligt kan læse om i avisen, slutter Erik Buhl.
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Alle golfspillere har et handicap - og mit er 40.
Sådan lyder det fra den 64-årige Erik Sørensen. Men det kunne faktisk godt være lavere, for jeg
lavede 26 point på 9 huller forleden, men da jeg spillede alene, var der ingen til at underskrive
scorekortet som markør.
Nåh ja, og så har jeg selvfølgelig også det handicap, at jeg er lam i min venstre side og kun kan slå,
med én arm fortsætter Erik, som mange sikkert har mødt på deres runde på banen i Varde Ådal, da
vi mødes med ham på terrassen ved klubhuset på en dejlig solrig junidag.
I 2012 fik jeg en blodprop i hjernen, og på et splitsekund forandredes mit liv.
På det tidspunkt boede jeg i Hyllerslev sammen med min kone – et sted jeg holdt meget af, og hvor
jeg havde boet i 40 år. Jeg havde spillet meget fodbold i Varde i mine unge år, og jeg havde allerede
besluttet, at jeg ville i gang med golfspillet, når jeg engang stoppede på arbejdsmarkedet. Jeg havde
i mange år været inspektør i Varde Boligadministration og stået for vedligeholdelse af bygninger og
grønne områder mm. Jeg arbejdede også i en periode på Fiber Vision.
Pludselig skulle jeg til at vænne mig til et liv, hvor jeg er lammet i den ene side. Jeg var først en tur
omkring Carolineparken til genoptræning i tre måneder, og det viste sig hurtigt, at jeg ikke ville være
i stand til at vende hjem igen. Da min kone også er rygskadet, var det heller ikke muligt for os at bo
sammen længere, men vi har stadig daglig kontakt. Jeg fik så en lejlighed på Svaneparken, og her er
jeg rigtig glad for at bo. Jeg klarer det meste selv, men får dog lidt hjælp til rengøring og til at lægge
vasketøj sammen. Hver dag spiser jeg min varme mad i Paraplyen, og det nyder jeg virkelig.

Alle spillere har et hcp - Eriks er 40
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På et tidspunkt kort efter min blodprop, var jeg på Grindsted Sygehus i forbindelse med noget
genoptræning, og her lå jeg og læste i et blad fra Hjernesagen om den tidligere landsholdsspiller i
fodbold Jes Høgh, der også havde haft en blodprop i hjernen og var begyndt at spille golf og brugte
det som genoptræning.
Så tænkte jeg, at hvis han kan, så kan jeg også! Jeg kendte Poul Momme fra fodbold, og det var ham
der fik mig introduceret til golf, og i 2013 fik jeg et prøvemedlemsskab i Varde Golfklub.
Og det er helt klart det bedste, der er sket for mig i de sidste seks år. Ja, jeg vil sige, at træner Jacob
Tranberg har været med til at redde mit liv. Det er helt utroligt, hvor han har hjulpet mig. Da jeg
begyndte kunne jeg slet ikke gå. Jeg kørte herud på min el-scooter og kunne kun lige stå ud af den
og slå til en bold. Jacob hjalp mig både med opstilling og sving og hvad der ellers hører golfspillet til,
men det er jo ikke let, når hele venstre side er lammet. Men Jacob blev ved med at indgyde mig nyt
mod, så jeg kløede på, og efterhånden begyndte jeg at kunne ramme bolden. Og så ved alle
golfspillere jo, at så er man er solgt.
Golf har således været den bedste
genoptræning for mig. I dag kører jeg stadig
herud på min el- scooter, og jeg er her næsten
hver dag, men nu kan jeg sagtens gå rundt på
9 huller, hvilket jeg ofte gjorde i
vinterhalvåret, hvor der var kørselsforbud.
Hvis der er mange på banen her i
sommerhalvåret, kører jeg stadig på min el
scooter, for på den måde kan jeg bedre følge
rytmen på banen.
Jeg har et mål om, at jeg skal blive i stand til at
gå rundt på 18 huller, og jeg er helt sikker på,
at jeg nok skal nå det, lyder fra en optimistisk
mand med masser af selvtillid. Jeg spiller
faktisk også lidt bedre, når jeg går rundt,
fortæller Erik.
Efter jeg er begyndt på golfspillet er min
koncentration og hukommelse også blevet
bedre. I begyndelsen blev jeg lidt presset, hvis
der var nogen lige efter mig, og så kunne jeg
f.eks. godt glemme at sætte flaget på plads,
når jeg forlod en green. Men også det går
fremad, beretter en glad mand.
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Og så er Varde Golfklub også et rart sted at komme. Jeg møder kun glade og hjælpsomme
mennesker. Jeg spiller en del alene, men jeg har også et par stykker jeg jævnligt spiller med, bl.a.
min svoger Arne Hindsig.
Så jeg kan kun opfordre andre i en lignende situation til at forsøge sig med golfspillet.

PS.: Efter snakken med denne livsglade mand, lovede denne skribent sig selv, at det skal være slut med at brokke sig
over livets små genvordigheder, som at folk f.eks. ikke lukker igennem ☺
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