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SAMARBEJDSKLUBBER:

Fredensborg – klubben i den royale baghave

”Det ser sgu’ godt ud Hansen. Der skal bare bores 18 huller!” 

Det var den umiddelbare vurdering af mulighederne for at 

etablere en golfbane i det naturskønne område mellem Sørup 

og Hillerødvejen tæt på Fredensborg Slotshave. Ordene kom 

fra arkitekt Rolf Henning-Jensen, der var blevet hidkaldt af 

initiativtageren til etableringen af Fredensborg Golfbane, Hans 

Hansen. En ildsjæl der efterfølgende forestod opkøb af jord, tog 

kampene med Fredensborg-Humlebæk kommune og til sidst 

lykkedes med etableringen af golfbanen i Fredensborg, der blev 

indviet i september måned 1992. Selve golfklubben var dog 

blevet stiftet tre år forinden og havde i den mellemliggende 

periode holdt til på Passebækgaard Golf Center.

Skov- og parkbane i royale omgivelser
Når man ankommer til Fredensborg Golf Club bemærker man, 

som noget af det første, det meget smukke og charmerende 

klubhus. Bygningen, der tidligere var hjemsted for en børne-

have ejet af Børneringen, tjener nu som klubhus, restaurant, 

shop og sekretariat.

Fredensborg Golf Clubs bane, med en længde på 4943-5794 

meter, kan vel bedst beskrives som en skov- og parkbane, der 

er som vokset ud af den storslåede nordsjællandske natur. 

Banen, der er forholdsvis åben med store brede fairways og 

placeret i et kun meget let kuperet landskab, er omkranset 

af skov med høje træer og kun momentvise grupper af træer 

optræder på selve banen. Til gengæld er variationen i træ-

sorterne stor, idet man kan finde både birke-, ege-, nødde-, 

fyrre- og bøgetræer. 

Mange søer og vandfyldte grøfter
Som spiller er man markant udfordret af banens mange søer, 

ligesom dele af området også gennemskæres af Asmindegrøf-

ten, en vandfyldt grøft, der udover at udfordre spillerne også 

har en afvandende funktion for området. Grøften kommer i spil 

adskillelige gange, ligesom de mange smukke søer har indfly-

delse på spillet på ikke mindre end 11 ud af banens 18 huller. 

Hul 5, et 447 meter langt par-5 hul, er et godt eksempel på 

vilkårene: først en grøft, der skal passeres, herefter gennem 

Fredensborg Golf Clubs imponerende klubhus. Jørgen Utzons ”Fredensborghuse” støder op til banen.
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en smal åbning i et dogleg mellem to søer før green kan nås. 

Ikke desto mindre lykkedes det Tora Engelhardt Juncker fra 

Fredensborg Golf Club i 2014 at lave en Albatros på hullet. 

Utroligt, men sandt!

I forbindelse med udslag fra tee 58 oplever man i særlig grad 

huller, hvor et forventet langt drive over søer eller rørfyldte 

moseagtige områder mentalt kan virke udfordrende. Således 

byder hul 12 – et af banens smukkeste huller – på netop disse 

mentale udfordringer, og ikke så snart er man kommet over 

den første sø, før to nye viser sig, inden man når green. Det 

samme gør sig gældende på hul 13, og man når kun lige at 

komme sig over udfordringen, før den vender tilbage på hul 

15. Absolut en kvalitet ved banen, men også en udfordring.

Roughen en historie for sig
Engang bestred en SAS-pilot hvervet som baneudvalgsfor-

mand i Fredensborg Golf Club. Når han fløj henover golfba-

nen, syntes han, det så rigtig god ud, når roughen stod højt. 

Af Bjarke Schmidt
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Derfor blev roughen aldrig slået. Sådan er det heldigvis ikke 

mere. Det er dog stadig kendt, at der i forsommeren vokser 

en heftig rough op, som bliver slået én gang om året midt på 

sommeren. Roughen udgør derfor sidst på sæsonen ikke en 

fare for ens bolde, hvis de via en ”skævert” skulle forvilde sig 

ud i denne del af banen.

Som alt andet er også banens greens meget velholdte. Hur-

tige og undertiden vanskelige på grund af skrånende terræn. 

Også bunkers fremstår som velpræparerede. Hvert tee-sted 

er udstyret med en spand med sand samt en lille ske, så man 

kan reparere på stedet, hvis en turf skulle indgå i driverslaget. 

Dette er måske grunden til, at tee-stederne står meget flotte. 

En god idé til efterfølgelse i egen klub!

Byder på store naturoplevelser
Banen yder en stor naturoplevelse, hvor man til trods for 

beliggenheden nær en trafikeret Hillerødvej og omkranset af 

privat boligbebyggelse, hvor Utzons berømte Fredensborghuse 

i særlig grad stjæler billedet, alligevel oplever en bemærkel-

sesværdig og vederkvægende stilhed kun afbrudt af fuglesang, 

hvilket formentlig beror på det faktum, at klubben har ophængt 

mere end 200 fuglekasser til stære, mejser, hvinænder, ugler 

og tårnfalke. Der foretages jævnligt fugletællinger på banen, 

ligesom der laves miljøundersøgelser for bl.a. at følge plante- 

og dyrelivet i og ved søerne.

Alt i alt kan Fredensborg Golf Clubs bane anbefales til alle 

spillere, der efterstræber den store naturoplevelse uden en alt 

for strabadserende runde.

FAKTA OM FREDENSBORG GOLF CLUB
Green-fee aftale: kr. 300 inkl. rangebolde

Green-fee aftale/juniorer:

gratis sammen med 1 betalende voksen.

Adresse: Skovsvinget 25, 3480 Fredensborg

Tlf.: +45 4847 5659

Hjemmeside: www.fgc.dk

Mail: kontoret@fgc.dk

Udsigten fra tee-stedet på hul 13. En udfordring. En veltrimmet bane.


