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Af Morten Buckhøj

I 
å r  e r  D e t  1 1 7 
år siden, at en lille 
kreds af mennesker 
fra den danske sports-
verden bragte golf-

sporten til Danmark og stif-
tede Københavns Golf Klub. 
Klubben er ikke bare Danmarks 
ældste, men den ældste i hele 
Skandinavien, og dens nuvæ-
rende bane, der blev anlagt i 
1928 midt på den fredede Ere-
mitageslette nord for Køben-
havn, og som tidligere i år kom 
på UNESCOs Verdenskultur-
arvsliste som en del af det Nord-
sjællandske parforcejagtland-

skab, er den næstældste bane 
i landet, kun banen på Fanø er 
ældre. Det er altså en klub med 
masser af stolte traditioner og 
et tungt golfhistorisk DNA. 

Det er dog også en moderne 
golfklub i rivende udvikling, 
hvor man blandt andet har en 
af landets største og mest vel-
fungerende juniorafdelinger, 
og hvor man har en ambition 
om, nænsomt og med den dy-
beste respekt for alle traditio-
nerne, at børste støvet af den 
gamle klub. Til at gennemføre 
den opgave, ansatte Køben-
havns Golf Klub i januar Chri-
stian Tage Nyvang Hansen som 
direktør, og på spørgsmålet om 
hvor den gamle, hæderkronede 
Københavns Golf Klub står i 
dag svarer han:

”Vi er i den unikke situation, 
at vi stadig har en venteliste, 
og et fuldkommen stabilt med-
lemstal på 1.175 medlemmer, 
så vi har ikke noget egentligt 
behov for at markedsføre os 
som klub. Det er dog vores øn-
ske, at rigtigt mange gæster 
udefra kommer og oplever vo-

res bane, for vi mener, at vi har 
noget at tilbyde, som man ikke 
oplever nogen andre steder. 
Desuden er det vigtigt for mig, 
at sætte fokus på klubbens so-
ciale liv, og skabe aktiviteter, 
der samler klubbens medlem-
mer på tværs af alder og køn,” 
siger han.

Københavns Golf Klub har 
en meget stor gruppe af ældre 

medlemmer, nogle så gamle i 
gårde i klubben, at de har op-
nået kontingentfrihed. Samti-
dig har man gennem de sene-
ste 25 år markeret sig som en 
af de klubber i Danmark med 
den største rekruttering af ju-
niorer. Her ser Christian Tage 
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Christian Tage Nyvang Hansen blev 
ansat som direktør for Københavns 
Golf Klub ved årsskiftet. Han er en 
vaskeægte klubmand, for han har 
spillet i klubben siden han i 1990 
som 11-årig startede som junior. I 
mange år var han en del af klub-
bens elitetrup.
”Efter en årrække i det private er-
hvervsliv, gik jeg og tænkte, at det 
kunne være spændende at arbejde 
fuldtid med golf, som jo er min 
passion. Derfor søgte jeg jobbet 

herude da det blev ledigt, og er 
meget glad for at jeg fik det. Jeg 
kender jo alt og alle herude i for-
vejen, så det har ikke været svært 
at komme i gang, men selvfølge-
lig er der også en masse, der er nyt 
for mig, blandt andet har jeg ikke 
tænkt så meget over greenkeeper-
nes arbejde, bare banen stod godt. 
Det er også nyt for mig, at skulle 
markedsføre klubben,” siger han.
Noget af det, der har været vig-
tigst for den unge direktør i den 
gamle klub har været at højne ser-
viceniveauet for greenfee-spillere 
og medlemmer.

”Det skal være sådan, at alle, der 
kommer her for at spille, føler sig 
velkomne og det er så lidt der skal 
til. Vi har sekretariat og proshop 
åben fra kl. 7 om morgenen, og 
sørger for at være behjælpelige 
med alt. Jeg synes jo, at kombina-
tionen af oplevelser i form af en 
god service, en god restaurant, en 
unik golfbane i et naturområde 
uden sidestykke og et charmerende 
klubhus, der oser af historisk charme 
gør Københavns Golf Klub en af 
landets bedste golfklubber,” siger 
direktøren.

(fortsættes)

KØBENHAVNS GOLF 
KLUB
Dyrehaven 2, 2800 Lyngby
Tlf. 3963 0483
kgk@kgkgolf.dk
www.kgkgolf.dk

Par 71.  
Gul tee: 5.693 m.  
Rød tee: 4.921 m.

GREENFEE
Hverdag ....................... kr. 450,00
Weekend ...................... kr. 550,00

Greenfee gælder for en hel dag, 
inkl. træningsbolde.

Fa k ta b o x

■  Restaurant

■  Proshop

■  Omklæd/bad

■  Buggyleje

■  Drikkevand

■  Fri øvebolde
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KØBENHAVN

Københavns Golf 
Klub er den ældste 
i Skandinavien, 
men også en 
moderne golfklub, 
der værner om 
traditionerne.

Direktør Christian 
Tage Nyvang Hansen.

Smukt kig til Hjortekær bag 12. green.


