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Rønnehave i al 
dens skønhed
Naturen ved Ribe Golf Klubs bane, otte kilometer fra Danmarks ældste by, veksler 
mellem åbne vidder med lange huller og skovområder med kortere og snedige huller
Af	JøRGeN Schultz	foto:	GolffotoGRafeN.DK

 L
idt sydøst for Ribe – landets 
ældste by med en historie 
helt tilbage til begyndelsen af 
700-tallet – ligger ripensernes  
 golfbane. Der er lidt Morten  
 Korch over ankomsten, for inde
 blandt træerne ligger den æl-

dre, stilfulde og gulmalede ejendom, Rønne-
have, som har givet navn til Ribe Golf Klubs 
bane. En usædvanlig smuk ankomst.

Mens Ribe altså har en glorværdig historie 
som landets ældste by og med dronningeri-
gets ældste domkirke, så er golfklubbens an-
derledes kort, men til gengæld eksempel på, 
hvordan initiativ, vilje og en ukuelig frivillig 
indsats kan skabe et prægtigt golfanlæg.

Golfklubben ved Rønne have er nærmest 
skabt fra bunden. En kreds af golfinteres-
serede fik i slutningen af 1970’erne ideen til 
en golfbane, og da den daværende Ribe Kom-
mune var klar til at stille jorden til rådighed, 

kom der for alvor skred i planerne. Ribe Golf 
Klub blev stiftet den 4. april 1979. 

Nogle af medlemmerne gik i gang med 
at anlægge de første huller. Det foregik ved 
håndkraft med skovle, spader, river og lidt 
hjælp fra et par lånte landbrugsmaskiner. 
Efterhånden som økonomien tillod det, blev 
der anlagt flere huller, så man nåede op på 
ni og – i midten af 1990’erne – 18 huller. 

I den forbindelse hyrede man den nu 
afdøde banearkitekt Frederik Dreyer, der 
mente, at den vigtigste æstetiske faktor på 
slettebaner som Ribe er græstæppets stig-
ning og fald. I sin bog ”Om Golf” skriver han 
om de gamle ni huller:

”Dette element har vi også på Rønnehave, 
slette mod syd, andre steder bratte eller 
jævne stigninger af græsklædte og klippede 
overflader. Men ... yderligere et æstetisk 
moment er der arbejdet bevidst med: rum og 
rummenes vægge.”   

Dreyer havde ikke nogen let opgave med 
at passe ni nye huller ind i det eksisterende 
layout. Dels ville han nødigt pille ved før-
nævnte rum og vægge, dels fordi de gamle 
huller løb rundt om Rønnehave. De nye blev 
etableret ude i mere åbent terræn, men hul-
forløbsmæssigt flettet ind mellem de gamle. 
Det gamle 8. hul er således 17. hul i dag. 

I 1995 overtog golfklubben fra kommu-
nen jorden og bygningerne, heriblandt den 
firelængede landbrugsejendom, som trængte 
til renovering. Ved hjælp af donationer, 
sponsorer og endnu en stor indsats fra flere 
medlemmer blev bygningerne sat i stand, 
og i maj 2002 blev det nyrenoverede klubhus 
taget i brug. 

Det huser i dag alle faciliteter bortset fra 
en restaurant, men der er automater med øl, 
vand, kaffe, te, chokolade og sandwich, så 
det gælder om at huske mønterne.

Masser af afveksling
Og lad os så vende snuden ud mod de 18 hul-
ler på en bane, som er fantastisk afvekslen-
de. Det gælder ikke blot den smukke natur, 
hvor banen ligger i et let kuperet terræn 
med skove, søer, lyng, kløfter og vandløb.

Men så sandelig også golfmæssigt, hvor 
udfordringerne er fint varierede. Mange af 
de første ni huller har god plads, og long-
hitterne kan have kronede runder, hvis de 
ellers slår lige. De sidste ni huller er helt 

”Dette element har vi også på Rønnehave ... 
men yderligere et æstetisk moment er der  

arbejdet bevidst med: rum og rummenes vægge.”
Frederik Dreyer – manden bag Ribes ni nye huller
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RIBe 
284 km fra København – 125 km fra odense
156 km fra aarhus – 262 km fra aalborg

 Billedet sny
der – træet til 
venstre står 
faktisk midt på 
11. fairway og 
er absolut i spil 
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anderledes. Pludselig er der masser af 
træer i spil, som ofte tvinger én til at lade 
driver være driver, vælge andre våben og 
ikke mindst tænke sig om.

Alene længden på de to sløjfer fortæller en 
del. Hvor de første ni huller er 3.151 meter og 
par 37, så er de sidste ni huller næsten 650 
meter kortere sammenlagt og par 34. Knap 
2.500 meter lyder som en overkommelig 
opgave, men der lurer megakatastrofer på 
nogle af hullerne.

Det begynder forholdsvis blødt med et 
par 4 hul på 266 meter fra herretee og et 
par 3 hul på 157 meter, men herefter tager 
hullerne så ellers til i længde. Stille og roligt 
bliver der længere og længere fra tee til 
green, og det kulminerer på 7. og 8. hul, to 
par 5 huller i træk. De er henholdsvis 490 og 
531 meter lange og udgør dermed tæt på en 
tredjedel af den samlede længde på de første 
ni huller. Skræmmende.

8. hul er ratet som banens sværeste, og det 
skyldes ikke alene længden. Efter drivet skal 
spillerne vælge, om de vil venstre eller højre 
om en aflang bunker samt en sø, der nær-
mest deler fairway i to. Da green samtidig 
er bygget lidt op i terrænet, er det ikke let at 
komme til flaget.

En del af hullerne på forni kan i øvrigt 
være præget af vinden, som ganske ofte spil-
ler en væsentlig rolle på disse kanter, hvor 
landskabet er fladt.

karls skov
Tæt ved 11. teested foran et idyllisk område 
med yngre træer dukker der et skilt op med 
påskriften Karls Skov. Området med de man-
ge træer, som nærmest ligger i en trekant 
mellem 2. huls teested samt 10. green og 11. 
teested, har sin egen særlige historie.

Her stod engang en lang række flotte, 
gamle træer, indtil de ved den historiske og 
dramatiske orkan 3. december 1999 nærmest 
knækkede som tændstikker og væltede, 
sådan som det skete med mange kvadratkilo-
meter skov i det syd- og sønderjyske.

Men Ribe Golf Klub havde og har altså 
disse her ildsjæle. Én af dem er Karl Appel, 
som siden 1996 havde været ansat i Ribe som 
banemedhjælper. Han var en særdeles skat-
tet medarbejder, der aldrig hang i en klokke-
streng, og golfklubben blev med årene hans 
hjertebarn.

Ifølge klubbens kasserer og sekretær, 
Erling Andersen, brugte Karl Appel meget 
af sin fritid på at genplante den faldne skov. 
Træerne belastede ikke klubkassen, for Ap-
pel medbragte træerne hjemme fra sin egen 
ejendom som en gave til klubben. Med tiden 
blev det til et herligt stykke natur på banen. 

Skiltet ved 11. teested er en hyldest fra 
støttegruppen Klubhusets Venner, som efter 
ombygningen af klubhuset havde lidt penge 
tilovers. En ganske fortjent hyldest til Appel, 
som i dag er 72 år og stadig tilknyttet Ribe 
Golf Klub som sæsonarbejder.

Nu vi er ved det med træer, så prydes 11. 
hul – et regulært skovhul – sågar med et 
stort træ solidt plantet midt i fairwayen, 
hvor hullet doglegger mod højre. Det store 
træ er så absolut i spil – og et forvarsel om, 
hvad der venter af udfordringer senere.

På hullerne 14 og 15 – to par 4 huller på 
301 og 305 meter – kan risikobetonet spil 
sagtens blive belønnet, men scoren kan i 
bogstaveligste forstand også ende helt i sko-
ven, hvis det går galt.
På 14. hul er alle slag for meget til venstre 
reelt forbudt, mens der er mindre træer 

Masser af træer i spil, 
som tvinger én til at la de 

driver være driver.
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 Rønnehave har 
givet navn til Ribe 

Golf Klub. for 
godt 10 år siden 

blev ejendom
men renoveret og 

moderniseret til 
stor glæde for det 

klubliv, der altid har 
været masser af 

 Skiltet hylder 
Ribemedlem 
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 17. hul – 121 
meter fra her  

retee og engang 
kåret som Dan

marks smuk 
keste par 3 hul

 Stort foto: Igen 11. 
hul – denne spiller 
er kommet forbi det 
besværlige træ.
lille foto: 14. green 
ligger godt gemt og 
kan være vanskelig 
at angribe

>



GOLFmagasinet	 	 |	 NR.	5	201278

ribe	daNske	baNeR

i højre side af fairway. Samtidig er 
green godt gemt bag forholdsvis høje og 
finurlige træer og samtidig delvist om-
kranset af hazardområder. Det gælder 
om at finde den rigtige indgangsvinkel, 
så green kan angribes, og det stiller 
mere krav til præcision end længde i 
drivet.

På 15. er fairway i to niveauer, adskilt 
af en roughagtig skrænt. Kommer 
drivet ikke op på det høje niveau, bliver 
slaget mod green nærmest blindt og 
unødigt langt. Men der er en tredje 
mulighed: De langtslående kan skære 

ind over skovens høje træer i højre side 
og derved angribe green direkte. Meget 
afhænger således af, hvad den enkelte 
spiller har på sit repertoire, og om han 
forstår at spille hullet med omtanke.

Gammelt signaturhul
Flere huller kan aspirere til titlen sig-
naturhul, men for de fleste er og bliver 
signaturhullet det korte, men alligevel 
udfordrende 17. hul, engang kåret som 
Danmarks smukkeste par 3 hul. 

121 meter fra herretee måler hullet, 
som hører til blandt hullerne fra den-
gang, banen kun havde ni af slagsen. 
Foran teestedet er der en kløft, som ta - 
ger sig af alt, der ikke er ramt ordent-

ligt, og til både venstre og højre masser 
af træer. Hullet bliver ikke lettere af, 
at vinden ofte kan være lige imod eller 
fra siden.

Turen rundt på det velplejede anlæg 
er så sandelig en oplevelse, hvor det gæl-
der om at træffe de rigtige beslutninger 
og trække de rigtige våben op af bag’en. 
Både natur- og golfmæssigt byder Røn-
nehave sig til i al dens skønhed. 

>

 Mange af Ribes  
greens ligger smukt, 

her er det den 11.

	Hotel	Dagmar

De langtslående kan 
skære ind over skovens 

træer i højre side.

bANeN
  Åbnet: 1979 
(18 huller: 1995)
  Design: frederik Dreyer 
og erik faurholt
  18 huller, par 71
  herretee: 5.648 m
  Dametee: 4.814 m

GreeNfee
  alle dage: 300 kr. (hele dagen)
  Pay and play: 120 kr. (hele dagen)

KLUbbeN
  Indskud: 3.000 kr.
  Kontingent: 4.800 kr., 
uden indskud 5.400 kr.
  Greenfeeaftale: 200 kr. i 15 nabo
klubber, bl.a. esbjerg og holsted

KoNtAKt
tlf. 7544 1454
ribegolfklub.dk

oVerNAtNiNG
hotel Dagmar H H H

tlf. 7542 0033
hoteldagmar.dk

Ribe Byferie
tlf. 7988 7988
ribe-byferie.dk

RIBe Golf KluB


