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Nyvang Hansen én af sine og 
klubbens største udfordringer.

”De af vores mange junio-
rer, der går videre igennem 
systemet og bliver elitespil-
lere, er der ingen problemer 
med at fastholde som aktive 
medlemmer i klubben, men 
alle de andre i alderen 19 til 
30 år, skal vi sørge for bliver 
ved med at holde af golfen, af 
banen og af klubben. Vi skal 
skabe en social fællesnævner 
for dem omkring golfspillet. 
Det er dem, og den øvrige al-
dersmæssige mellemgruppe, 
vi først og fremmest skal ak-
tivere, og sørge for, at de ny-
der at komme her. Det gør vi 
ved at have et hyggeligt klub-
liv, ved at tilbyde god træning, 
have en god restaurant og så 
oveni tilbyde den historiske 
værdi, der er helt unik i Kø-
benhavns Golf Klub. Selvom 
klubhuset løbende er renove-
ret og moderniseret, er det vig-
tigt, at klubbens lange histo-
rie altid er en del af daglig- 
dagen i form af blandt andet 
billederne på væggene og in-
teriøret,” siger Christian Tage 
Nyvang Hansen.

Københavns Golf Klub dri-
ver selv både restaurant og 
proshop. Begge klubbens PGA 
trænere er ansat på funktio-
nærkontrakter, og Christian 
Tage Nyvang Hansen ser det 
som en stor fordel, da det gør 
det muligt for klubben at skabe 

en kontinuitet omkring hele 
klubben, der er til glæde for 
både medlemmer og gæster.

En bane som ingen anden
Københavns Golf Klubs aller-
største aktiv er den unikke 
golfbane, der siden 1928 har 
ligget i Jægersborg Dyrehave 
på et område, hvor det aldrig 
ville blive muligt at anlægge 
en golfbane i dag. Hele områ-
det er offentligt tilgængeligt 
og banepersonale og golfspil-
lere skal tage hensyn til sko-
vens gæster og ikke mindst til 
de 2.500 stykker råvildt, der 
bidrager til at gøre København 
Golf Klub til en helt enestå-
ende naturoplevelse. 

Banen er berygtet for sin 
rough, der kan være en sand 
dræber, hvis man ikke spiller 

banen med ydmyghed og om-
tanke, og selvom der ikke er 
tale om en lang bane, så er 
den rigeligt udfordrende. Blan-
det andet spiller den fremher-
skende vestenvind afgørende 
ind, da der kun meget få ste-
der er læ. Selvom chefgreen-
keeper Martin Nilsson er un-
derlagt skrappe restriktioner 
i det fredede landskab, lykke-
des det alligevel at gennem-
føre et meget vellykket rede-
sign i 2008-09, hvor den 
skotske banearkitekt Tom 
McKenzie (ham, der også har 
stået bag den vellykkede re-
novering af Furesø Golfklubs 
bane), fik lov at flytte og re-
novere alle banens bunkers, 
samt tilføje enkelte nye, og 
ændrede alle greenområder 
med spændende run-off area-
ler og større forgreens, der har 
øget spilleoplevelsen yderli-
gere. Ingen greens blev om-
lagt, men enkelte er blevet ud-
videt.

Greens står her i det tidlige 
efterår ualmindeligt flot, og 
når solen skinner som den 
gjorde da vi besøgte banen, og 
vinden er svag, er det svært 
at finde en bedre golfoplevelse 
i Danmark end Københavns 
Golf Klub.

Husk, at man ikke kan par-
kere tæt på banen. Man par-
kerer på Springforbivej ved 
Strandvejen og går et par ki-
lometer ind til klubhuset.

I de seneste mange, mange år har 
Københavns Golf Klub haft en af 
landets største og mest velfunge-
rende juniorafdelinger. Klubben har 
i dag 125 juniorer og flere på ven-
teliste, og et omfattende og ambi-
tiøst trænings- og turneringspro-
gram, der formentlig er uden 
sidestykke. Op til denne sæson blev 
Marc Molin ansat som juniortræ-
ner og sammen med cheftræner 
Klas Olsson er han ved at opbygge 
et helt nyt juniortræningskoncept, 
som gerne både skal skabe en ny 
generation af elitespillere og fast-
holde alle dem i klubben, der ikke 
bliver helt så gode.

”Af vores juniorer er 60-70 styk-
ker meget aktive, og deltager hver 
gang i fællestræning og den faste 
torsdagsmatch,” siger Marc Molin. 
Juniorerne træner mandag og ons-
dag eftermiddag, har match hver 
torsdag fra kl. 14 og træningstider 
lørdag og søndag fra kl. 10-14. Det 
store antal juniorer er ikke mindst 
imponerende set i lyset af, at Kø-
benhavns Golf Klub ikke er helt 
nem at komme til uden bil. ”Vi har 
en fantastisk forældregruppe, der 
altid er frisk på at tage andres børn 
med i bilen til og fra klubben,” si-
ger Marc Molin.

Chefgreenkeeper Martin Nilsson 
har både et af Danmarks bedste og 
mest krævende greenkeeperjobs. 
Bedste fordi det er noget helt sær-
ligt at arbejde med en bane, der 80 
år gammel, og hvor størsteparten 
af greens har ligget hvor de gør, si-
den banen blev anlagt; men også 
krævende, fordi beliggenheden i 
Jægersborg Dyrehave ikke giver 
ham noget som helst frirum. Hele 
Dyrehaven er fredet, og Martin 
Nilsson skal ikke kun tage hensyn 
til klubbens knapt 1.200 medlem-
mer, men også til Skovdistriktet og 
ikke mindst de 2.500 hjorte, der 
lever på og omkring banen. ”Dy-
rene sætter bestemt deres spor på 
banen, men de har også en funk-
tion. Som alle andre danske golf-
baner har vi også en stor udfor-
dring i forhold til ukrudt, men her 
kommer dyrene mig til hjælp, fordi 

de blandt andet gnaver kløveren 
ned. Dyrene er med til at skabe et 
mikrokosmos derude,” siger Mar-
tin Nilsson, der intet kan foretage 
sig uden tilladelse fra Skovdistrik-
tet. Til gengæld har han opbygget 
et rigtigt godt forhold til dem, og 
klubben har netop igangsat et pi-
lotprojekt i samarbejde med Skov-
distriktet og Kulturarvsstyrelsen 
omkring at topdresse foreløbigt 
seks fairways. ”Området er gam-
mel landbrugsjord fra ’1700 hvid-
kål’ og man må ikke fjerne forti-
dens  spo r  e l l e r  ænd re  på 
topografien, derfor arbejder vi nu 
sammen på et projekt, hvor vi for-
søger at topdresse fairways uden 
at det forandrer landsskabet, som 
jo netop er blevet optaget på UNE-
SCOs Verdenskultursliste. Tiden vil 
vise om det kan lade sig gøre,” si-
ger Martin Nilsson.
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Proassistent Marc Molic med juniorer

Greenkeeper Martin Nilsson.

Man møder altid vildt på banen 
på Eremitagen.

Et redesign for 6-7 år siden 
gav mange nye, spændende 
greenområder uden at æn-
dre ved banens oprindelige 
layout.


