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DanskE baner

EN SJÆLDEN
GOLFOPLEVELSE

Golfbanen på
Ærø har en
af Danmarks
smukkeste
beliggenheder

Ærø Golf Klub er Danmarks svar på Pebble Beach, og begejstrede anmeldere har kaldt banen
for landets smukkest beliggende seasidebane. Golfavisen testede udsagnet.
AF SØREN BARNAK
GOLFERS GLOBE

man se at komme godt fra tee. Og
udfordringer er der nok af.

Ærø Golf Klub ligger helt oppe på
øens nordligste spids ved Næbbet og
Skjoldnæs Fyr. Omgivet af Østersøen, Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.
Fra Søby går turen gennem det
åbne landskab. En smal landtange
med vand på begge sider. Fremme
ved golfbanen kan man ikke andet
end at blive begejstret.
Fra stort set alle steder er der en
fantastisk panoramaudsigt ud over
banen og ud over havet.
Europas Pebble Beach er golfbanen blevet kaldt. Det er et smukt
syn. Ifølge de lokale er alt vand ved
siden af Ærø, og en ting er i hvert
fald helt sikkert; beliggenheden fås
ikke meget bedre.
På 1. tee betages man igen af den
imponerende udsigt. Det lover godt
for runden. Men inden man bliver al
for optaget af at nyde udsigten, skal

Mellem digerne

”Fremme ved

golfbanen kan
man ikke andet
end at blive
begejstret

”

Som en integreret del af banen ligger
der nemlig nogle drilske diger, som
skærer sig ind på tværs af fairways
og virker som stopklods for rullende
bolde. Baneguiden viser afstanden
til digerne, men er man så uheldig
at havne i et af digerne, koster det
som oftest et ekstra slag.
Digerne er med til at give banen
karakter. Historien fortæller, at de
blev anlagt tilbage i 1700-tallet i forbindelse med landboreformen. Dengang blev bønderne fra Søby tvunget
til at flytte ud af byen og bosætte sig
i det åbne, barske landskab nord for
byen. Digerne kom til at markere
fordelingen af de nye jordområder.
I dag er digerne fredet, og det kræver altså både præcision og omtanke
at forcere de naturlige forhindringer,
som dog fortrinsvis ses på de første
9 huller. Men klarer man det, er der
tid til også at nyde den udsigt, som
alle taler om.

en vis ærefrygt, at man drister sig
hen til kanten for med vind i håret
at kunne se, hvordan det falder brat
30 meter direkte ned i havet. Synet
er dramatisk og frygtindgydende.
Man kan godt undre sig over, hvordan det er lykkes at overtale de lokale myndigheder til at dispensere for
reglerne om kystbeskyttelseslinjer
og anlægge en golfbane i et så smukt
og kystnært område.
Reglerne siger nemlig, at der må
ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet i klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinjen. Det gælder
for alle kyster mod havet. Undtagelsen findes på Ærø.

En god sag

Men på Ærø havde man en god sag.
Golfbanen ville, hed det i argumentationen, tiltrække flere turister, og
at det lykkes at få banen anlagt, kan
man jo så bare gå og glæde sig over
i de 3,5-4 timer, hvor man befinder
sig i paradis.
De 18 huller byder på en skønsom
blanding af seaside, indlands og højslette golfhuller. Der er på mange
måder noget britisk links-style over
det.
Banen er til tider kuperet med bløde slugter, men skifter så pludselig
karakter og bliver åben og flad. Udsigten, skrænterne, digerne og vin-

På kanten af havet

Ærø Golf Klub har kun godt og
vel 250 medlemmer, alt inklusive,
og det er synd at sige, at banen er
overrendt. Flere af hullerne løber
helt ude på kanten af havet. I klubhuset hænger et opslag, der advarer
mod skred i klitterne. Så det er med

Det 22 meter høje Skjoldnæs Fyr, opført i 1881 af svenske stenhuggere
og udført i fint tilhuggede bornholmske granitsten, ses overalt på banen.
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den er alt sammen med til at
sætte sit præg på spillet. Det kan
ikke undgås, og afvekslingen mellem
hullerne gør sit til, at runden aldrig
kommer til at føles ensformig.

Skæve slag straffes

På hullerne langs med vandet straffes
skæve slag med en tabt bold, men ellers er der faktisk gode chancer for at
komme i klubhuset med en hæderlig
score. Sværere er banen heller ikke,
altså med mindre det blæser. Og det
gør det som regel på disse kanter.
På de fleste huller er fairways forholdsvis brede. Men problemerne
ligger alligevel og lurer derude. Ofte
kan de ikke ses med det blotte øje.
Der er tale om fairway bunkers, som
af særlige hensyn ikke må kunne ses
ude fra havet. De ligger derfor skjult
i små fordybninger i terrænet.
Ærø er bl.a. derfor en bane, der
skal spilles med omtanke, og hvor
vind og hav kræver sine ofre. Til
gengæld kan alle være med på
greens. Hurtigt går det ikke, når
bolden sendes afsted mod hullet. Det
kræver nogle huller at vende sig til
tempoet, og det er jo en smagssmag,
om man foretrækker hurtige eller
langsomme greens.
Der er helt sikkert mange ting,
som med et større medlemsgrundlag kunne gøres anderledes, men det
rykker ikke ved helhedsindtrykket
af en stor golfoplevelse i nogle helt
fantastiske rammer.

Faktabox
Ærø Golf Klub:
Adresse: Skjoldnæsvej 8, 5985
Søby Ærø
Telefon: + 45 62 52 23 63
Hjemmeside: www.aeroegolf.dk
Klubhus: Ingen restaurant, men
mulighed for at købe øl, sodavand og kaffe.
Greenfee: 350 kr alle dage og
150 kr. for juniorer.
Medlemskab: Seniorer 18-huls
banen : 5.900 kr.
SemiFlexmedlemsskab 1.800 kr.
Flexmedlemsskab 750 kr.
Overnatning:
Det Lille Hotel, Smedegade 33,
5970 Ærøskøbing, 62 52 23 00,
mail@det-lille-hotel.dk,
www.det-lille-hotel.dk
Ærø Hotel, Skipperbyen
Marstal, Egehovedvej 4, DK,
5960 Marstal, tlf.: +45 6253
2406, e-mail: info@aeroehotel.dk,
www.aeroehotel.dk
Ferielejlighederne Søbylyst,
Søbylyst, Østerbro 4, 5985 Søby,
Ærø, Telefon: 62 58 11 20,
info@sobylyst.dk, www.sobylyst.dk/
Færgen:
Ærøfærgerne sejler i fast rutefart. Fra Fyn går turen ud gennem
Svendborg Sund og forbi Skarø
By, Drejø By og Hjortø By.

ØGUIDE TIL ÆRØ
Ærø fortjener mere end blot et hastigt besøg. Tag på en forlænget
weekend, skru ned for tempoet og få
øen ind under huden.
I Ærø-kalenderen får man et overblik over, hvad der kan ses og opleves. Kalenderen finder man enten via
øens facebookside eller på ærø.dk.
Her er Golfavisen anbefaling til et
dagsbesøg:
CYKELTUR: Cykelruter på kryds og
tværs og ofte langs med vandet gør
Ærø til et perfekt sted for rekreative
stunder på den tohjulede. Der findes
ved turistinformationen i Ærøskøbing en udførlig cykelguide, der anviser fem ruter og fortæller historier
om, hvad man møder på sin vej.
I øvrigt er Ærøskøbing øens mest
interessante by. Den gamle købmandsstad, med den velbevarede
bykerne, de smukke 1600-tals bindingsværkshuse og de toppede brostensbelagte stræder omkring Smedegade, Vestergade og Nørregade, er
ganske enkelt ren stokroseidyl.
BADEHUSENE på Ærø skal opleves.
Tag ud til de snart 100 år gamle
badehuse, der ligger på Eriks Hale
ved Marstal og på Vester Strand
ved Ærøskøbing. De farverige, og
meget smukke badehuse
har som oftest været i
den samme families eje
i generationer. Jorden
er lejet og klausulerne
skrappe. Her må ikke udbygges og hverken vand
eller el må installeres.
Dermed kommer husene
til at stå, som et symbol
på en svunden tid.
BRYGGERI: Ærøs eget
bryghus, Rise Bryggeri,
ligger i ydmyge rammer
i Store Rise. Engang var
der mejeri på stedet, men
under Anden Verdenskrig

blev der brygget øl i stride strømme.
I dag har man så at sige genskabt
historien, og i de gamle lokaler brygges der, hvad der svarer til 450.000
flasker om året. En del af produktionen foregår ved håndkraft. Ærø
Gylden Pale Ale, og Rise Valnød Øko
er en del af sortimentet, og prøvesmagning og rundvisning er blevet
lidt af et tilløbsstykke. På en ganske
almindelig weekend valfarter flere
hundrede interesserede øl entusiaster til Store Rise for at smage på de
gyldne dråber.

En ægte håndrullet Ærø Cigar
ÆRØ CIGAR er nærmeste nabo til Rise
Bryggeri. Stedet er et levende bevis
på, at øboer kan noget særligt, når
det gælder innovation og entreprenørskab. Der er mulighed for at blive
vist rundt på cigarfabrikken, som er

Ærø og i særdeleshed Ærøskøbing er som et
stykke danmarkshistorie.

De karakteristiske
badehuse er et
af Ærøs mange,
smukke vartegn.

det eneste sted i Danmark, hvor der
produceres en ægte dansk cigar.

”Her er i bogsta-

veligste forstand
tale om en kulinarisk opstigning

”

Meget belejligt er der en times
pause mellem bryggerirundvisningen og starten på cigarhistorien.
Ventetiden kan passende bruges
til at spise en god frokost i cafeen,
der hører til Rise Bryggeri. Her er
i bogstaveligste forstand tale om en
kulinarisk opstigning. Cafeen ligger nemlig oven på bryggerihallen
og serverer bl.a. den store frokosttallerken med lokale specialiteter.
Efter frokosten inviterer Ærø Cigar indenfor til et besøg i tobaksplantagen samt fortællingen om,
hvordan man laver en ægte dansk
håndrullet cigar. Det er den gamle
grisestald på Sognefogedgården,
der er lavet om til tørrelade, og i det
gamle vaskehus findes ”de hellige
haller”– selve cigarmagerværkstedet - hvor Janni Bidstrup, efter høst
og tørring, sætter prikken over i’et
og ruller de flotte cigarer. Det bliver
til mere end 2.000 cigarer om året,
som bl.a. sælges ovre på bryggeriet.
Efter ølsmagning, frokost og cigarfremstilling kan man godt trænge til
at få rørt sig lidt. Og heldigvis er en
af de største attraktioner på Ærø selve naturen. Et af de steder, hvor det
kommer klarest til udtryk, er ved Vodrup Klint. Her finder man et bemærkelsesværdigt landskab, som består af
flere kilometer lange skredterrasser.
Tre gigantiske trappetrin, der minder
om et amfiteater, hvor havet er selve
arenaen. Den 33 meter høje Vodrup
klint er et af øens smukkeste steder.

