
 

’’Fra en ide’ i 1993 til det dejlige golfanlæg vi har i 2021’’ 

 

Prolog v/ formand Richardt Sonnichsen: 

Det er fantastisk at være formand i Skovbo Golfklub!  

” Man er stolt som medejer af Skovbo Golfklub!’’ 

Som medlemsejet klub føles det fantastisk, når 

man blandt andet er bedømt som nr. 2 i 

Danmark på spørgsmålet om ”hastighed på 

greens er passende” blandt de ca. 1000 danske 

golfgæster vi har fået besvarelse fra efter besøg 

sidste år. 

Vi tænker at en golfbane er en af de bedste 

anvendelser af lavbundsjord i Danmark. 

Beliggenheden gør, at vi er begunstiget af en stor 

mose hele vejen i venstre side ned langs hul 1 og 

2 op til en nydannet, ca. 10.000 kvadratmeter 

stor sø, hvor det er muligt at se de fleste danske 

fugle, med de røde glenter og havørnen på toppen. 

Spillere, der har besøgt vores bane, siger: ”Det er jer, der har alle de gamle egetræer, det er en flot bane, 

men meget overset”. Samtalen beskriver fint en bane, der er passet ind i naturen og har en høj rating 

blandt både gæster og klubmedlemmer, når man ser på resultater fra Players First, hvor banen ligger i den 

bedste ende på alle parametre. I år har vi forbedret ”next tee”- markeringerne, så de også får et løft – en 

vigtig detalje      .  

Vores cafe, der serverer rigtig god mad, har været hårdt ramt af Corona restriktionerne. Heldigvis har der 

været godt besøgt efter genåbningen.  

Vi har gennem det sidste år som resten af golfklubberne i Danmark haft en god tilgang af medlemmer, hvor 

vi i år også har haft et fuldtegnet hold for folk med kroniske sygdomme, så der har været mange på 

træningsbanen. 

Kvaliteten smitter selvfølgelig også af på medlemmerne, så man bliver oftest mødt af et smil, når man går 

ned mod klubhuset. 

Hvordan en del af Jacob Cold’s gård Stenkelstrup blev til golfbaneprojektet Skovbo Golfklub : 

Jacob Cold, vores tidligere greenkeeper, ejede gården Stenkelstrup der oprindeligt havde hørt til Svenstrup 

Gods. Jacob er født på gården og flyttede senere ned i det hus der blev det første klubhus i Skovbo 

Golfklub. Her boede han til 1977, hvor han flyttede op på gården, og hans mor i stedet flyttede ned i 

’’klubhuset’’. 



 

Det var dårlige tider i landbruget i 1992-93, og den del af gården som banen nu ligger på var dårlig 

landbrugsjord. Så en dag, hvor Jacob og borgmester Ole Hansen (Skovbo Kommune), som ejede gården og 

jordene bag Jacobs gård, skal på jagt, sidder de på stien op til Stenkelstrup, kikker ud over ’’vores’’ område, 

hvor Ole Hansen så udbryder: ’’Der bør laves noget i det område’’. De talte bl.a. om at have noget 

oksekvæg gående, men det blev dog opgivet pga. omkostninger til hegn mm. Jacob havde på et kursus hørt 

om et PenSam-projekt omkring etablering af golfbaner i Danmark, så sammen med sin bror og en 

banearkitekt blev der lavet en lokalplan for en golfbane på området, og de fremlagde så et færdigt projekt 

til PenSam. Det blev dog i den sidste ende afvist, vistnok da det i stedet blev Skjoldenæsholm-projektet der 

blev valgt. PenSams baner blev i øvrigt senere solgt til PRO ARK-koncernen som få år efter gik konkurs. 

Jorden blev efterfølgende solgt til borgmester Ole Hansens søn, Steen Hansen, og her ligger det færdige 

projekt for vores 18-hullers bane så, indtil problemerne på Golfklub Harekær omkring deres udvidelse til 18 

huller opstår i foråret 1999, men det fortæller Berit & Jan Dreyer mere om i næste afsnit. 

Skovbo Golfklub, opstarten 1999-2000, v/ Berit og Jan Dreyer: 

Jeg og Berit spillede i Golfklub Harekær fra midt 90.erne. Baneejerne var Kirsten og Mogens Nikolajsen. 

Kirsten have et vanskeligt sind, og var for det meste uvenner med mange af medlemmerne. I foråret 1999 

besluttede Kirsten og Mogens, at de ville udvide 9 hullers-banen til 18 huller. Men for at de kunne låne 

penge til dette krævede de, at Harekærs medlemmer rykkede med deres obligation. Birger Fiala, SGK’s 

senere første formand, og som var medlem af bestyrelsen i Harekær, gik over i privaten til Kirsten og 

Mogens for at meddele dem, at dette absolut ikke kunne lade sig gøre. Det blev de meget fortørnede over, 

og han blev herefter smidt ud af deres hus. 

Omtrent samtidig med dette, erfarede jeg, at der fandtes en lokalplan for en golfbane hjemmehørende i 

Skovbo Kommune. Det var på Dalbyvej og som Jakob Cold havde fået lavet da han havde ejet jorden. Han 

havde senere solgt jorden til Skovbos borgmester Ole Hansens søn. 

Denne lokalplan fik jeg tilsendt og gav til 

bestyrelsen i Harekær Golfklub, hvor også Berit 

var medlem og kasserer. 

Birger Fiala gik nu i gang. Han kontaktede 

borgmester Ole Hansen i Skovbo Kommune, 

golfbanearkitekten, en entreprenør oma. Lørdag 

den 30. oktober 1999 var vi 8 - 10 personer, der 

mødtes i et køkken i Solrød og stiftede Skovbo 

Golfklub og Skovbo Golfbane. 

Derefter var vi nogle stykker som gik i gang med at 

skabe interesse for den nye golfklub. Jan Laursen, 

der var en af initiativtagerne, var direktør for 

Monarch Restauranterne, og vi mødtes en aften 

inde på deres hovedsæde på Vestegnen. Der lånte 

vi deres telefoner (10 – 15 stk.). Vi havde opdelt 

os, således at vi hver havde 30-40 medlemmer af 

Golfklub Harekær som vi ringede til for at 

orientere om den nye Golfklub.  

Banen 2001 



20. maj 2000 blev det 1. spadestik taget (de rustfri spader kan ses i vindfanget i klubhuset), og efter en 

forårsmatch i Harekær var vi nogle stykker, der i vores biler kørte ud til ”vores” jord. Vi kørte op ad vejen 

mellem vores nuværende hul 9 og hul 18, op hvor der nu er teested til hul 9. Efter at have nyt synet af 

vores jord, fandt vi golfkøller og bolde frem fra bagagerummene, trampede korn og græs ned og teede 

bolde op, som vi slog over mod skoven mod vores nuværende hul 18. M.J.Eriksson som var begyndt at 

anlægge banen og pløje jorden, undrede sig meget over, at de fandt golfbolde på dette stykke 

 Der blev brugt meget tid og mange resurser på at skaffe medlemmer. Vi var mange, der kørte rundt til 

mange supermarkeder, stadions, svømmehaller, idrætshaller osv. for at sætte flyers i forruden på bilerne.    

I Skovbo Golfklub, på vores nuværende parkeringsplads, parkerede vi en lånt campingvogn, hvor vi kunne 

sidde med diverse info om Skovbo Golfklub. Det var især Jonna Svendsen, som her gjorde et kæmpe 

arbejde. Hun blev for øvrigt den første klubsekretær. 

Medens vi stadig spillede i Harekær prøvede vi på alle måder, (også de ufine), at skaffe medlemmer til 

Skovbo. Hvis de ville spille golf, fik vi overtalt mange af dem til at melde sig ind i Skovbo. Jeg var selv 

formand for begynderklubben. Om vinteren havde vi indendørs træning i hallen i Harekær med 

begynderne. Der var en de der fik lov at spille gratis i vinterperioden mod at de meldte sig ind i Skovbo 

Golfklub. Dette var meget tys tys, og hvis baneejer havde opdaget dette, er jeg sikker på, at de havde slået 

mig ihjel. Da foråret kom, havde vi lavet en aftale med Hedeland Golfklub om at bruge deres par 3 bane til 

træning af vores begyndere.  

Hvis Kirsten Nikolajsen havde været anderledes, havde vi måske ikke haft Skovbo Golfklub som vi kender 

den i dag. Det sluttede trist, i marts måned 2001 hængte hun sig på loftet i laden i Harekær, I øvrigt i den 

samme bjælke, som hendes søster havde hængt sig i på samme dato 12 år tidligere. 

Den stiftende generalforsamling for Skovbo Golfklub fandt sted på Borup Kro d.4. april 2001 med følgende 

bestyrelse: 

Formand Birger Fiala, næstformand Ejner Hansen, bestyrelsessekretær Poul Sørensen, kasserer Jens Bille, 

bestyrelsesmedlemmer Jonna Svendsen, Erik Ginnerup-Nielsen og Per M. Andersen. 

Herudover blev der nedsat en række udvalg for klubber i klubben, banen mm. 

Lidt om den første tid, v/ Erik Kaaber: 

Formanden spurgte om jeg, som redaktør af vores nyhedsbrev, ville prøve at beskrive hvad der er sket i SGK 

i disse 20 år, det sagde jeg ja til og her er først min baggrund: 

Jeg spillede tennis i Solrød Tennisklub som ca. 35 andre af SGK’s medlemmer, inkl. Birger Fiala som havde 

været med til at starte tennisklubben. Jeg var lige blevet skilt, så flere af dem pressede på for at få mig til at 

spille golf i SGK, det lykkedes, jeg blev meldt ind i januar og startede med undervisning hos vores PRO David 

i træningshallen på Harekær. Golfreglerne skulle alle vi begyndere (over 200) også lære, det forgik i 

auditoriet på Borup Skole, her underviste Per ’’And’’ med hjælp fra Steen Lassen, vi skulle blot løse 40 

opgaver omkring golfreglerne! 

Vi havde fået lov til at spille på Kaninbjerget, Hedeland’s par3-bane, formedelst kr.25,- pr. gang, det 

startede 1. gang lørdag d. 7. april kl. 9, og hvorfor kan jeg lige huske det? For den dag mødte jeg Else, som 

også var en af begynderne, og som jeg blev gift med nøjagtigt et år senere. 

I øvrigt var det meget lærerigt at kunne øve på en par3-bane. Godt at vi i SGK også har fået en fantastisk 

Par3-bane. Vi skulle dog også bestå en række slagprøver på Driving Range, chip og slag fra bunker og en 

runde på puttegreen 9 huller på max 45 put, alt under overvågning af en af de faddere vi havde fået tildelt 

til prøverne. Fadderne havde hver fået 4-6 begyndere, så de havde nok at se til. 

          

 



Vores nye bane blev officielt åbnet 2. juni 2001, en herlig dag for klubben, der var ca. 200 personer der 

mødte op og gjorde den til en festdag. 

Efter Birger Fialas velkomsttale holdt bestyrelsesmedlem fra DGU, Claus Hagdrup, en flot tale, klippede 

snoren og erklærede golfklub nr. 138 for officielt åben. 

Herefter slog de 2 yngste drengespillere, 5-årige Marcus og 

6-årige Kevin, hver en sølvbold afsted. 

Efter åbningen fik vi nye lov til at spille en hel runde 

sammen med et rutineret par. I alt 70 deltog i matchen. Det 

var en oplevelse, men der var et syn jeg glemmer aldrig, det 

var da vi stod på tee-stedet på det der i dag er hul 12 og ude 

i det fjerne kunne se flaget på green, 500 m. væk, det var et 

skræmmende og langt hul, dengang      . 

Efter matchen var der grillpølser, fadøl og sodavand i stride 

strømme sponseret af GØL-Pølser, Monarch og Bryggeri-

gruppen i klubhuset. 

Også dengang var der begyndertræning på for9, vi skulle 

pænt ned i HCP for at komme ud på de 18 huller, og endnu 

længere ned inden vi måtte gå alene på banen, men det 

lykkedes for de fleste af os. 

Golf er jo andet end spil, der er meget socialt samvær, og 

hvis man vil give et nap med, er der nok af opgaver i klubben, og det er der mange der heldigvis gerne vil, 

men jeg erkender, det er nemmere, hvis man er pensionist som jeg nu er. Jeg har nu været i bestyrelsen i 

Seniorklubben i 12 år, var i 4 år begynderformand (med op til 70 medlemmer i spil om mandagen), har 

været vært for ca. 50 Company Days/foreningsarrangementer (ny vært søges til 18-hullers spil) og de sidste 

4 år været redaktør på Nyhedsbrevet, og de opgaver har givet mig mulighed for at samle op på hvad der er 

sket i SGK i de 20 år i denne udgave af Nyhedsbrevet. 

Formænd:  

Birger Fiala: 

Var primus motor i etableringen af Skovbo Golfklub og blev den 1. formand valgt på 

generalforsamlingen d. 4.4.01 på Borup Kro og var det frem til sin alt for tidlige død 

d. 2. nov. 2006 

Henning Larsen: 

Som næstformand overtog Henning formandsposten, og det i en tid hvor der skete 

store forandringer i SGK, bl.a. omlægninger på for9, og dertil 2 nye huller på engen 

mod Køge Å og til sidst, men ikke mindst, en greenkeepergård og et nyt klubhus med 

hvad dertil hører. Henning stoppede ved generalforsamlingen i marts 2016 og blev 

efterfølgende udnævnt til æresmedlem.  

Henning Sørensen:  

Blev så opstillet og valgt som ny formand tillige med vi fik en ny kasserer og enkelte 

nye bestyrelsesmedlemmer. Desværre måtte Henning trække sig allerede i 2018 idet han fik pålagt flere 

opgaver i Roskilde Byråd som han var blevet valgt ind i ved kommunevalget. 

Henning Larsen Henning Larsen 



Ruth Langlouis: 

Ruth påtog sig derefter, på generalforsamlingen i 2018, formandsposten for max 1 periode og var bl.a. med 

til at få ny besætning i sekretariatet hvor medarbejderne pludselig havde sagt op. Ruth var også med til at 

få startet projekt ’’Overdækning af terrassen’’ i gang, herunder en velgørende forening der kunne støtte 

projektet økonomisk. På den forsinkede generalforsamling blev Ruth takket af flere for sin indsats. 

 

Richardt Sonnichsen:  

Med næsten et halvt års forsinkelse blev 2020 generalforsamlingen afholdt på Køge Gymnasium under 

hensyntagen til de Corona-bestemmelser, der havde besværliggjort en række opgaver og arrangementer i 

SGK. Her blev Richardt så valgt som ny formand. Tillige blev der valgt ny kasserer og et par nye 

bestyrelsesmedlemmer, en af dem, Per Klinggaard, blev valgt ind som repræsentant for de mange nye 

medlemmer fra Skjoldenæsholm. 

Igen i år bliver generalforsamlingen afholdt med forsinkelse d. 10. juni og her får vores formand fornøjelsen 

af at præsentere klubbens 20. regnskab med overskud, det er der ikke mange klubber i DK der kan prale af! 

 

Chefgreenkeeper: 

Det var Ove Mikkelsen der som chefgreenkeeper 

var med fra starten da banen blev etableret, og han 

gjorde et godt stykke arbejde, men som det ofte 

sker med gode medarbejdere, de bliver 

headhuntet, og det samme skete med Ove der 

netop var blevet kåret som årets greenkeeper i 

Danmark 2005. 

’’Skurken’’ var Copenhagen Golf Center der skulle 

anlægge baner ved Bella Centret på Amager, lidt af 

et prestigeprojekt.  

Men vores bestyrelse var hurtigt ude og finde 5 kandidater, og blandt dem valgte de, heldigvis for os      , 

Mads Kragh, der kom fra Skjoldenæsholm Golfklub. Mads nævnte at han var beæret over den velkomst han 

havde fået, alle var positive. Vi kan så her, 15 år senere, sige at vi på samme måde nyder Mads’ altid 

positive væremåde og hjælpsomhed, tak Mads. På billedet ses de 2 herrer ved skiftet d. 24. februar 2006. 

 

At Mads også er en go’ læremester har vi beviset på i Jesper Bentzen, der blev udlært i 2015, Jesper blev 

kåret som årets bedste greenkeeper-elev i DK og fik som præmie 1 måneds ophold på St. Andrew. Jesper er 

senere blevet chefgreenkeeper i Kalundborg Golfklub. 

 

I forbindelse med nogle af de senere banearbejder fik vi et kort gensyn med vores gamle chefgreenkeeper 

Ove Mikkelsen som midlertidigt var ansat i klubben.  

 



Sekretariatet: 

Fra klubbens tilblivelse var det Jonna Svendsen, der som 

bestyrelsesmedlem var tovholder på en række nødvendige opgaver, 

sponsorater, marketing, annoncer og ikke mindst modtagelse af 

potentielle, nye medlemmer. Der er adskillige der har været på 

rundvisning med Jonna og er blevet overbevist om at SGK var det 

helt rigtige sted at blive medlem.  

Under sekretariatet hørte dengang Bladudvalget, og det var bl.a. Eva 

Selberg der sammen med Jonna tog sig af det i starten. 

Heldigvis fik Jonna senere hjælp med opgaverne, i 2004 kom Lone 

Laursen med indtil Lone og Jan flyttede til Aalborg. I maj 2005 kom 

Majbritt Brændeholm til og fik assistance af Rie Seidenfaden. De var 

makkerpar i en del år indtil Rie fik job i Køge Golfklub. I stedet fik vi 

Lone Severinsen. I foråret 2019 stoppede både Majbritt og Lone, 

men via div. forbindelser fik vi i stedet Linnea Pedersen som vi nu 

alle sætter stor pris på. Linnea kom fra tilsvarende job på Hedeland.  

 

PRO v/ Søren Telling: 

Jeg flyttede sammen med PRO David Philp fra Harekær Golfklub til 

Skovbo Golfklub da banen åbnede i 2001, og var ansat som assistent 

Pro indtil 2004. Jeg startede igen i Skovbo Golfklub i 2009 hvor jeg, af 

Torben Binderup, blev ansat som head Pro som det så fint hedder. I min 

tid i golfklubben, har vi opfostret flere dygtige spillere, blandt andet 

Flemming Cold som har vundet en DM-titel i hulspil og efterfølgende 

var fast mand i flere år på Køges divisionshold. En anden dygtig spiller er 

Natascha Høst Husted, som i dag er inde omkring landsholdet, og er en 

del af Smørums Elite-divisionshold og med flere danske mesterskaber i 

bagagen. Sidste sæson flyttede der endnu 3 af vore talentfulde spillere 

til Smørum, og jeg håber de vil udvikle sig til endnu bedre golfspillere og 

blive en del af danmarkseliten indenfor den sport vi alle elsker så højt. Fremtiden ser lovende ud for Skovbo 

golfklub, vi har flere unge spillere på vej og jeg håber at vi i Skovbo i fremtiden fortsat kan understøtte 

vores spillere, så vi kan at se dem repræsentere Skovbo Golfklub når de spiller på højeste niveau i Danmark 

og i vores egne klubturneringer.  

Klubber i klubben:  

Klubber i klubben er grundlaget for det sociale liv i enhver golfklub, og i SGK 

var de noget af det første der blev startet op. Da banen åbnede, var klubberne 

klar, det var Herreklubben med Gunnar Vive som formand, i dameklubben var 

der Inge Jensen. Seniorklubben Robert Hansen og Ejner Hansen, 

begynderklubben ved Steen Lassen og Henning Larsen, ungdomsafdelingen 

ved Flemming Lehnert, parmatchklubben ved Inger & Robert Hansen, 

bladudvalget ved Per M. Andersen og matchudvalget ved Jacob Slangerup. 

 

 

    1. nummer af klubbladet maj 2001 

Søren underviser begyndere 

         der grilles i gården 



Klubhus & Greenkeepergård: 

’’Fra et gammelt husmandssted som klubhus og med Stenkelstrup -gården som hjem for maskinparken til en 

Greenkeepergård med værksted og bagrum & et komplet, nyt klubhus med køkken, cafe, sekretariat og 

omklædningsrum’’, sikke en historie! 

Til start fik et hold seniorer, ’’de grå pantere’’ i løbet af 

ingen tid bygget en flot terrasse til det gamle hus og et 

skur i gården hvor der også var stillet containere op, til 

PRO David til hans lille shop, til medlemmernes golfudstyr 

og til greenkeeper og medhjælpere. Det var primitivt, 

men det fungerede.  

Bygningen dannede helt frem til 2006 rammen om 

klublivet, med sekretærerne på 1. sal og et minimalt 

køkken. Der blev bygget en fløj til bygningen, dels for at 

give flere medlemmer mulighed for at sidde indendørs, 

med også for at forbedre køkkenmulighederne, der måtte dog foretages en del ændringer at få godkendt 

køkkenet til foreningsbrug 

Rejsegildet d. 26.6.08 på Greenkeepergården, tegnet af 

Rolf Henning -Jensen og opført af Saxbyg. Bygningen er 

forsynet med jordvarme, som også forsyner det nye 

klubhus, og der blev nedlagt 1000 m. rør til formålet. Det 

var oprindelig meningen at den skulle ligge oppe for 

enden af P-pladsen, men naboerne protesterede, den 

ville ødelægge deres udsigt (til vores skov!), så 

kommunen sagde nej og det blev i stedet den placering vi 

nu kender, men det gjorde byggeriet noget dyrere.  

Bygningen, eller bygningerne, gav så plads til hele  

maskinparken, et stort værksted, et kontor til Mads,       

en frokoststue, omklædning, toilet og bad til 

greenkeeperne, samt ikke mindst 4 store bagrum hvor der 

fra start var el-stik i de fleste af de store skabe. 

Det var noget andet end da vi havde flere containerne 

stående i gården. 

  I foråret 2011 kom der forslag fra bestyrelsen om et frivilligt klubhuslaug for ad den vej at skaffe den 

nødvendige kapital til det ønskede byggeri af et nyt, tidssvarende klubhus med bl.a. plads til sekretariat, 

omklædningsrum og cafe-område med tilhørende køkken. Medlemmerne skulle så indbetale kr. 2000,-, 

men det mødte stor kritik, men mange indbetalte dog beløbet. I foråret 2012 kunne bestyrelse konstatere 

at pga. de ændringer der altid sker, ville der mangle ca. 10% af anlægssummen på de knapt 4 mio. kr. selv 

med den indsats greenkeeperne og frivillige gjorde med nedrivning og bortkørsel af det gamle klubhus, og 

med assistance med kørsel af materialer frem til byggepladsen. På årets generalforsamling blev der så 

stillet forslag om at alle skulle bidrage med min. Kr.600,-, og det blev vedtaget. 

 

Etablering af terrasse på det gamle klubhus 



 

Det resulterede i at 5-10 medlemmer blev så fornærmede at de meldte sig ud af SGK. Præmien for at støtte 

etableringen af klubhuslauget var, at medlemmerne i 10 år blev inviteret til en match med efterfølgende 

frokost. Den 1. match blev afholdt d. 7. juli 2012 med deltagelse af 72 medlemmer, og den sidste match 

skal så afholdes i år. I de seneste år har SGK slået denne match og matchen for alle klubbens frivillige 

hjælpere sammen. 

Forløbet af byggeriet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober 2011 manglede der stadig byggetilladelse, men man forventede at byggeriet kunne være færdigt i 

løbet af foråret 2012. Entreprenør på opgaven blev Køge-firmaet HM Rustfri Design. Vi var særdeles heldige 

med vintervejret som stort set udeblev og med dygtige håndværkere og god byggestyring lykkes det.  

Tidsplanen og det stramme budget på ca. kr. 3,5 million kunne overholdes bortset fra de ændringer der 

altid opstår undervejs når et projekt skal tilpasses forholdene. Det gav så anledning til tiltaget med et 

klubhuslaug som tidligere beskrevet. 

HM Rustfri var blevet hovedsponsor med deres navn på gavlen mod banen, men der gik kommunal regel 

fnidder i det og reklamen måtte nedtages, og det samme gjaldt belysningen på vores eget skilt ud mod 

vejen. 

Man kunne undre sig over disse forbud på et areal som vi selv ejer og bevæger os rundt på, lyset var kun 

tændt når det var mørkt og hvem spiller golf i mørke! 

 Men dette forbud kostede Skovbo Golfklub en stor sponsor !  

 En stor del af de beplantninger der er foretaget siden klubbens start, er udført af frivillige blandt 

medlemmer, det drejer sig bl.a. div hække om P-pladsen og en række træer langs med Dalbyvej, og efter 20 

år er det dejligt at se hvordan det hele er vokset op, Bøgehækken rundt om det nye klubhus er også et 

resultat af frivilligt arbejde, og heldigvis er der mange der stadig vil give et nap med at holde arealerne 

pæne og udføre div. praktiske opgaver, de arbejder i Flemming Lehnert’s ’’Dream Team’’. 

 

 



Banen: Som vi alle d.1. juli 2003 blev medejere af, 71.839 ha. med tilhørende klubhus 

 

Banen er tegnet af Dansk Golf Design ved arkitekt Rolf Henning-Jensen, og anlagt af MJ Eriksson A/S fra maj  

til oktober 2000. Ove 

Mikkelsen startede som ansat 

i MJ Eriksson, og blev efter 

aflevering ansat som klubbens 

1. chefgreenkeeper. Banen 

åbnede officielt for 

medlemmerne den 2. juni 

2001. Men banen var næppe 

blevet færdig før der fra 

Naturklagenævnet blev truffet 

afgørelse om at det ikke skulle 

være tilladt at gå igennem 

Ellemosen (skoven) fra hul 2 

til hul 3 og 4, de lå på den 

anden side af skoven (nu 

par3-bane) Bestyrelsen traf så 

beslutning at der fra 

daværende Driving Range 

skulle anlægges 2 nye huller, 

hul 1 op mod Møllebækken og 

hul 2 retur igen mod 

nuværende hul 1, der så blev 

hul 3. Ændringerne gav også 

ændringer af daværende hul 1 

og 2 mht. greens og teesteder. 

Det var dog ikke den eneste ændring de første år som Chefgreenkeeper Ove Mikkelsen måtte i gang med, 

idet der ved etablering af bag9 var foretaget nogle mindre ændringer af det gamle stengærde. Det satte 

Naturklagenævnet sig imod, og det endte ud i at baneforløbet blev ændret til det forløb vi har i dag. Det 

betød bl.a. at den flotte alle’, der var etableret fra nuværende 13. green bag om 16. green op til teestedet 

til hul 17 endte med at være ubrugt. SGK måtte ikke etablere en slags bro, over diget, men amtet måtte 

godt, de etablerede en gangbro over diget (ved tee-stedet for hul 16), den indgik i Køge Å-stien. Den blev 

sat op og med et skilt på hvor der stod ’’er olieret, må ikke betrædes før i morgen’’, efter 3 måneder sad 

skiltet der endnu og nu mangler der flere af trinene. Der gælder andre regler for offentlige etableringer! 

PS: Efter 20 år har jeg stadig ikke set nogle betræde broen, men i skrivende stund skulle Kommunen være i 

gang med at udbedre broen og stien gennem skoven. 

I 2005 blev greenbunkeren på hul 9 erstattet af en pæn, stor sø og senere udstyret med et flot springvand. 

Så gik det slag i slag de næste år med større og mindre forbedringer. I 2007 påbegyndtes omlægningerne så 

det oprindelige hul 1 igen blev 1. hul. På engen langs Køge Å blev arbejdet sat i gang med etablering af de 

nye huller 4 og 5. De kunne, efter først oversvømmelse af Køge Å og senere tørke, åbnes i 2008 og dermed 

kunne det gamle hul 1 igen blive hul 1. Det var virkeligt en gevinst for banen. Vi var ellers mange der havde 

vores tvivl om engen som bane, den havde mange gange havde stået under vand! Det var flot klaret Mads! 

Baneforløb efter ændring 2002 



Nu var der så plads til både at etablere Par3-banen, anlægge søer og færdiggøre Driving Rangen ved at 

flytte teestederne tættere på klubhuset og dermed gøre plads til Par3-banen 

I 2009 besluttes det, at hul 1 forlænges så green flyttes over på den anden side af søen, og hul 2 vendes 

med ny green og nyt tee-sted. Tee-stedet på hul 3 rykkes ud mod vest. Teestedet til hul 6 var efter 

ændringerne placeret i roughen mod hul 7, det var ikke ideelt, så det blev i stedet rykket ned ved de gamle 

egetræer og hullet bliver et par3-hul. Par3-banen anlægges, med bl.a. 2 søer og åbnede i løbet af sæsonen. 

Mads fik også etableret en ny, 

400m lang hoveddrænledning 

og flyttet og opgraderet Driving 

Rangen. Siden er drænings-

systemerne blevet opgraderet 

både på for9 og på hul 12 og 15. 

Derefter kan vi godt kalde det 

’’mindre’’ ændringer det der 

senere sker, den gamle putting 

green bliver indspilsgreen og ny 

putting green lavet, bunkers 

foran green på 16, der ikke 

kunne klare store regnbyger, 

blev nedlagt og erstattet af en 

semirough, andre bunkers på 

hul 7 blev etableret, det lille 

vandhul i svinget på 15 blev 

nedlagt, og på 12 blev området 

neden for dametee-stedet desuden gjort mere overskueligt i forbindelse med dræningen. I 2015 blev den 

gamle fredskov renset ud for gammelt, udvokset rødgran og der blev genplantet ca. 5.000 nye danske egns- 

karakteristiske træer og buske. Hovedsageligt eg og bøg og med blostrene randbeplantning af buske. 

Værdien af tømmer og flis betalte genplantning og samt søen på hul 18 som blev lavet sommeren efter. 

Prøv at tage jer tid til at gå igennem jeres egen skov og nyd roen og de smukke træer.    

 I mange år har der været talt om at lægge folie i bunden af hul 17 for at føre vandspejlet synligt fra 

herreteestedet, det vil Mads også gerne, - hvis der kommer en sponsor og lægger ca. 100.000,- kr. i 

klubkassen ! Men hvor mange ønsker i virkeligheden at se deres bold plumpe i vandet!! 

Et smukt kik op ad den hemmelige sti til 10. herre-teested 

På hul 10 blev herre-teestedet flyttet ned til venstre ved skoven, 

årsagen var at få det væk fra parkeringspladsen så de (sjældne!) slice 

ikke ramte parkerede biler. Samtidig fik Køge Å-stien langs 18. green 

en afstikker ført bagom op til det nye teested, meen, det er ikke 

nemt at ændre vaner, stien blev aldrig en succes, den var for stejl på 

det sidste stykke op til tee-stedet og medlemmerne følte det var en 

omvej. Oppe th. ligger Crossfitt-banen til fri afbenyttelse af alle, den 

blev sponseret af SparNord-fonden. 

Køge Å-stien går fra 18. green igennem skoven frem til teestederne 

på hul 16. og videre langs hul 15 og 13 ned til åen. 

       Baneforløb efter 2009 



I marts 2015 udvidede vi i øvrigt greenkeeperstaben med 24   

idet der blev antaget nye, kompetente ’’medarbejdere’’ til at 

vedligeholde roughen på banen, det er sket i form af 24 får 

og lam der fremover skulle holde vegetationen nede i rough-

områderne. Vi tror det bliver et godt tiltag der på sigt kan 

frigive medarbejdere til andre opgaver, udtalte Mads 

dengang. 

 Nu gav vores ’’fore’’ pludselig en helt anden betydning!! 

Her i juni har vi igen fået 10 får til Skovbo, de har fået en 

indhegning på hul 18 i roughen op mod skoven. 

 

 

Til slut kan vi vise hvor serviceminded Mads er, 

dette skete da en vildfaren el-trolly ubemandet 

forlod hul 18 og kørte direkte i søen på hul 9, og 

hvem sprang så i søen og bjærgede trollyen! Mads 

naturligvis, og den historie endte i DAGBLADET       

 

 

 

Cafèen: 

Cafeerne eller udsalget af øl, pølser mm. har haft en omtumlet tilværelse. I starten var vi glade når vi blot 

kunne købe fadøl og sodavand når der var div. Klub-i-klub dage, men der var mange ønsker. Fra 2004 blev 

Lis Vive forpagter og kunne tilbyde, foruden den uundværlige fadøl, ristede pølser og lune deller fra 

microovnen. Det blev senere 3 gutter fra Bjæverskov der overtog forpagtningen, men det det gik sådan lidt 

op og ned. En af de uheldige dage var, da 2 unge piger, der skulle passe cafeen, på en herredag besluttede 

at lukke kl. 18, der kom jo ikke nogen! Uheldigvis var der en lykkelig spiller den dag, d. 17.7.07 der på hul 17 

scorede Hole-in-One, og så skulle vi jo have øl! Men situationen blev klaret, Flemming Lehnert fik hurtigt fat 

i Jacob Cold, han kom over og fik åbnet for øl-anlægget, alle var glade, og Flemming fik en reprimande af 

Herreklubben, men det levede Flemming helt fint med, tak Flemming      . 

Kort tid efter var det alene Gert fra Bjæverskov der havde forpagtningen under navnet Mulligan. D. 27.8.07 

blev Susie og Johnny forpagtere af Skovbo Golfcafe, og som nu også havde fået den nye tilbygning til 

rådighed. Johnny var god til selv at fremstille retter, men han vogtede også over om nogen tog for mange 

skiver kød når der var buffet      . At der nu var professionelle i køkkenet, betød også at det desværre var 

slut med Inger & Roberts lækre hjemmelavede mad til parmatcherne, og det samme med Herreklubbens 

store grillbøffer i gården til spisematcherne, det havde Hilmar & Company ellers gjort godt.  

Susie og Johnny stoppede i klubben ved udgangen af 2010, og per 1. februar 2011 blev Christian Schultz 

bestyrer af cafeen i Skovbo Golfklub, det skete som optakt til det nye klubhus med køkken mm. skulle være 

klart til sæsonstart.  

Åbningen af cafeen skete også i et flot forårsvejr og jeg kan huske at hans kæreste Cita stod hele dagen, 

indhyllet i stegeos, og vendte burgere på grillen. Samarbejdet med Christian stoppede dog i september, 



men vi fik heldigvis Morten der leverede mad, brød og kager i en kvalitet der lå over hvad vi egentlig 

betalte, men ærgerligt at han stoppede efter kun en sæson, desværre. 

Klubben måtte på jagt igen, og vi fik et nyt par på banen, Jette & Jan med Cafe Golfbolden. Det startede 

godt det første år, men der begyndte at komme nogle problemer med nogle af medlemmerne og det endte 

med at de stoppede da der også var uenighed om betingelserne for at drive cafeen. 

Cafeen har fyldt meget, og det er heller ikke nemt at drive en forretning der bl.a. er afhængig af hvordan 

vejret er. Vi søgte, og blandt ansøgerne var der et par fra klubben der gerne ville drive cafeen. De åbnede 

op til sæsonstarten, og de havde store planer for hvordan cafeen skulle drives, men i praksis kunne det ikke 

lade sig gøre, så efter et par måneder stoppede samarbejdet.  

Klubben skulle så igen finde en forpagter og det viste sig at Gitte havde 

assisteret dem et stykke tid, så Gitte & Kim tilbød at drive cafeen. Kim var, 

foruden at være jurist, også en ferm konditor, så det nød vi godt af et par år, 

men, samarbejdet gik i hårknude og de stoppede ved udgangen af 2019.  

Heldigvis er det ikke alle der har mistet troen på at drive cafe i Skovbo 

Golfklub, blandt ansøgerne var Simona Nygaard der tidlige havde været 

begynder i klubben, og hvis mand, Kim også spiller her. 

Simona sprang til 1. marts 2020 med åbningsreception. Et par dage efter 

havde vi medlemsaften med Morten Ankerdal og Carsten Werge, og et par 

dage efter det var det seniorklubbens spisematch, og så bang, Danmark 

lukkede ned pga. Coronaen, sikke en start at få. I løbet af sæsonen har der 

været enkelte arrangementer, men slet ikke hvad der skal til for at drive en golfcafe, så kære medlemmer, 

støt op om ’’hos Simona’’ i 2021, hun fortjener det. 

PS: Får I mulighed for det, så prøv helstegt pattegris når Simona har gang i grillen, det er meget lækket       

 Fremtiden: 

Lige nu består Skovbo Golfklub af 72 Ha smuk natur med 18 gode huller og en fin par3 bane, nye bygninger, 

6 engagerede ansatte.   

For at sikre der er tee tider til medlemmer og Greenfee besøgende, har klubben for længst besluttet, at vi 

maksimalt vil være 900 fuldtidsmedlemmer, et mål bestyrelsen håber at nå i 2024. 

Vi har startet et strategiarbejde, som skal ende ud i en plan for, hvordan klubben bliver endnu bedre. 

Klubbens gode fundament giver virkelig mange muligheder. Et af kernepunkterne ud over at holde fast i 

den fine medlemsfremgang, er at få flere medlemmer aktiveret i at drive klubben og gennemføre de mange 

projekter. 

Klubben har gennem årene været privilegeret af forskellige sponsorer, som har holdt hånden under 

klubbens økonomi, så dem er vi megen tak skyldig! 

Som ejere af klubben er det godt også fremadrettet at give sponsorerne et skulderklap og støtte dem.  

Vi er i den heldige situation, at vi har store vand reserver i vores moseområde og søer, så vi er mindre 

klimapåvirkelige end de fleste andre klubber, så med investering i vandrensning, vandingsanlæg og ny 

styring, forventer vi at holde banen i top. 

Vi har i år genindført får som hjælpere ude i roughen, de ser ud til at nyde det, ligesom vi har et tæt 

samarbejde med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, så -  

fremtiden ser grøn ud       

Mange hilsner - Vi ses ude på banen - Richardt Sonnichsen 


