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Planerne om at få en golfbane i Grenaa opstod første gang i 1975. En arbejdsgruppe, bestående af 
Gunvald Lundemose, Poul Vestergaard Christensen, Erik Bønlykke, Jørgen Olesen og Per Udsen, 
førte forhandlinger med Grenaa Kommune og flere lodsejere om projektet. Blandt mulighederne, 
som blev overvejet, var anlæg af en golfbane på det store og åbne hede areal i Grenaa 
Kommuneplantage. Da arealet er fredet, måtte denne mulighed droppes. En anden mulighed var en 
placering ved Hulvejen på Katholm Gods. Godsejer Peter Collet ønskede imidlertid en 
forpagtningsafgift modsvarende forpagtning som landbrugsareal. Hvilket af økonomiske årsager 
ikke var muligt at honorere. 
 
I slutningen af 1970’erne blev det besluttet at nedlægge Grenaa Kommunes losseplads ved 
ringvejen A 16. Kommunen var forpligtet til at tilbageføre arealet til det som det var før 
etableringen af lossepladsen, nemlig et grønt engareal. Her opstod muligheden for at etablere en 
golfbane, når arealet var ryddet og belagt med et muldlag. 
 
Den 18. november 1981 blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Djurslands Banks lokaler. En 
gruppe bestående af Gunvald Lundemose, Erik Bønlykke og Poul Vestergaard Christensen, havde 
lavet det forberedende arbejde. 
 
I klubbens første bestyrelse sad blandt andet godsejer Torben Svendsen, Hessel. Han tilbød i 
vinteren 1981/82 at træning i golfspildet kunne starte i en lade, som han havde stående tom. Laden 
var vel 60-70 meter lang. Ved den første træning skulle dyrlæge Peter Dyekjær (medlem nr. 10) slå 
det første slag. Peter teede op og tog et 7’jern. Med det slog han ”sit livs golfslag”. Bolden fløj 
gennem laden og smadrede en eternitplade i den modsatte gavl. Dermed sluttede træningen i den 
lade. 
 
Torben Svendsen tilbød i foråret 1982, at der kunne laves en 3 hullers golfbane på godsets engareal 
ved Birkeskoven. Når der her skulle trænes og spilles match, måtte de græssende køer først flyttes. 
Der blev indført en særlig lokalregel, nemlig at der var frit drop fra ”kokasse”. Klubbens første 
baneudvalgsformand, var Chresten Jacobsen. Med sin motorplæneklipper fra hans parcelhushave 
slog han græsset på fairways og reducerede derefter klippehøjden, når de 3 greens skulle slås. 
 
Klubbens første klubmatch blev spillet på 3 hullers banen ved Birkeskoven i juni 1982. Matchen 
gik over 18 huller, så det var 6 gange rundt. Der var 24 deltagere til matchen, som blev vundet af 
Torben Bundgaard. I sin vinder tale bekendtgjorde Torben, der var direktør i Handelsbanken, 
Grenaa, at han i matchen havde været i bold med Frode Juel Kristensen, som var direktør i 
Djurslands Bank. De to direktører havde besluttet, at hver bank ville donere 500 kroner til brug for 
ungdomsarbejdet i Grenaa Golfklub. 
 
Efter at de to første sæsoner var spillet på banen ved Birkeskoven, var lossepladsen blevet ryddet og  
golfklubbens medlemmer havde revet sten på et areal, så der kunne anlægges en driving range og 3 
golfhuller. Driving rangen lå nær green ved det nuværende hul 5. Det var et uheldigt valg for alt for 
mange bolde havnede i kanalen, som kom til at hedde ”Golfstrømmen”. Det første klubhus blev 
etableret i form af en gammel skurvogn, som blev opstillet ved driving range. 
 
Arbejdet med at gøre det tidligere lossepladsareal klar til tilsåning med græs forsatte. I ”tonsvis” af 
sten og andet affald fra lossepladsen blev revet sammen af klubbens medlemmer. På en 



”arbejdsdag” kunne der godt være 50 – 80 medlemmer i gang med klargøring af arealet, der skulle 
rumme driving range og 9 golfhuller (de nuværende huller 4-5-6-7-8-9-10 – 17 – 18). Skurvognen 
blev flyttet til området ved det nuværende driving range hus. 
 
I 1983 kunne den nye 9 hullers golfbane indvies. Starthullet eller hul 1 var det nuværende hul 4. Et 
udfordrende starthul, som for herrernes vedkommende (gul tee/53) var 165 meter lang over søen til 
green. Naturligvis slugte søen mange bolde i forsøget på at nå green i drivet. 
 
Den nye golfbane var fuldstændigt uden beplantning. Ønsket var at skabe en beplantning, der kunne 
give banen karakter. Der var imidlertid ikke budget til indkøb at træer. Derfor blev de høje træer, 
der nu adskiller hul 17 og 18 hentet som ganske små træer i Gurli Petersens skov ved ”Pumpehuset” 
i Ålsø. Andre steder på golfbanen var jorden ikke velegnet til beplantning, som kun kom i gang med 
stort besvær. De i dag høje popler, som adskiller hul 10 og 17, blev omplantet ikke mindre end 5 
gange af baneudvalgsformand Troels Nielsen (Planteskoleejer Holmegaard Planteskole). 
 
Den gamle skurvogn var efterhånden ved at rådne og alt for lille til det stigende antal medlemmer. 
Selv om det var hyggeligt i skurvognen, når f.eks. 25 mand var presset ind i den efter en 
onsdagsmatch og bajerne kostede 5 kr., så var ønsket om et rigtigt klubhus stort. Et af klubbens 
medlemmer Karsten Allermann (Ålsrode Tømmerfirma) tegnede klubhuset, der kunne indvies i 
1986. Siden er klubhuset udvidet i flere omgange.  
 
I de første år var golfbanen præget af at den lå på en tidligere losseplads. Plastik og andet affald stak 
op flere steder og man slog ofte ned i sten med golfkøllerne. Umiddelbart før green på hul 6 er der i 
højre side af fairway en lavning. Den blev i flere år kaldt for ”gashullet”, idet der lugtede kraftigt af 
metangas fra forrådnelsen af affaldet nedenunder. På fairway på det nuværende hul 9 er der 
markante sætninger. Det skyldes sammensynkning af affaldet i jorden under. Måske et køleskab, 
der er rustet og kollapset? Kun når der i dag graves, kommer der ting og sager frem, der afslører den 
gamle losseplads. Dog er det tidligere affaldsbjerg med til at give golfbanen karakter og give højde i 
hvad det oprindeligt var et helt fladt engareal. På hullerne 5, 6, 9,10 og 17 spilles der op, på og ned 
af affaldsbjerget. 
 
Golfbanens 9 huller blev i årene efter indvielsen i 1983 stadig forbedret. En rigtig golfbane har 
imidlertid 18 huller og det var da også klubbens store ønske at  få 9 nye huller. Muligheden opstod 
omkring 1990. Grenaa Kommune var kommet i underskud med fredskov, da Grenaa 
Kommuneplantage var blevet reduceret i areal på grund af nybyggeri (Skoven, Den Kommunale 
Højskole, Sommerhusområdet, Stadion m.v.). Kommunen skulle derfor etablere et tilsvarende 
skovareal et andet sted. Det blev til et køb af Enslevgården og anlæg af Enslev Skov.  
 
Et af klubbens dengang meget aktive medlemmer, arkitekt Lars Sommer udarbejdede et projekt 
med 9 nye huller, der delvis forløb i den nye skov (hul 1,2, 3,15 og 16) og delvis på Enslevgårdens 
tidligere arealer i det gamle Kolind Sund (hul 11,12,13 og 14). Projektet blev forelagt på et møde på 
rådhuset med Tekniske Udvalg. Golfklubbens repræsentanter var, formand Gunvald Lundemose, 
arkitekt Lars Sommer og mig. Formanden for Teknisk Udvalg var godsejer Mogens Black, 
Lykkesholm. Pludselig begyndte Mogens Black, som absolut ingen forstand havde på golf, at tegne 
og omplacere hullerne. På et tidspunkt blev det for meget for Gunvald Lundemose, der klappede sin 
dokumentmappe sammen og meddelte, at hvis ikke projektet kunne godkendes som forelagt, ville 
golfklubben slet ikke gennemføre det. Der blev helt stille i mødelokalet. Jeg forudså, at hele det 



forberedende arbejde var spildt og at vi ikke ville få 9 nye huller. Sådan gik det imidlertid ikke. 
Teknisk Udvalg og senere Grenaa Byråd godkendte projektet uden ændringer overhovedet. 
 
Arbejdet med at etablere de 9 nye huller kunne gå i gang. I den forbindelse var det vigtigt at skaffe 
sponsorer, som kunne understøtte økonomisk eller donere materialer eller arbejde. Et af de større 
sponsorater stod vognmand Gert Svith for, nemlig søen ved hul 11 og 12. Her var der et lavt 
engareal, som om efteråret og vinteren stod under vand. Golfklubbens ønske var at få gravet en sø. 
Gert Svith blev forelagt projektet, som han accepterede. Han vurderede, at 25.000 m3 jord skulle 
opgraves og fjernes. Det blev imidlertid til 35.000 m3, inden søen var udgravet til en størrelse, som 
den har i dag. Så opstod der et problem, idet der ikke som ventet kom vand i søen. Heldigvis slog 
gravkoen hul i søens bund og en kraftig kilde fyldte den nye sø med vand. 
 
Den 12. juni 1993 kunne 18 hullers golfbanen indvies af borgmester Arne Jessen, som på første tee 
skulle slå åbningsslaget. Vibeke Busk Rasmussen havde forgyldt en golfbold, der blev anbragt på 
en tee. Borgmesteren fattede et golfjern. Tog opstilling og præsterede et flot luftslag. Det gentog sig 
fire gange, inden bolden endelig på det femte slag blev sendt afsted ud på fairway. Om aftenen var 
der indvielsesfest med 110 deltagere. 
 
I de efterfølgende år voksede Enslev Skov, som var etableret i 1991, op og skaber nu en fin ramme 
om golfhullerne. Banen blev løbende forbedret. Klubhuset blev om- og udbygget af flere omgange. 
Baghuset blev bygget. 
 
 Der blev holdt mange fester i klubhuset med stor deltagelse. En af de større fester var i forbindelse 
med klubbens 25 år jubilæum. Herfra huskes urmager Knud Ellermanns legendariske tale for 
damerne. Han tillod sig blandt andet at omskrive et vers fra digteren Thøger Larsens sang 
”Danmark nu blunder den lyse nat” således: ”Pigernes latter og lyse hår, tale som aldrig får ende”. 
Ellermann forsatte ”Her er golf en herlig sport for på teesteder forstummer al tale. Mandens 
fristed”. Fra samme fest huskes også ”Bakkesangerinderne”. Det var Jens (Tuborg) Østergaard, 
Werner Scherer og Erik Wiedemann, der gav den for fuld udblæsning som de skønne kvinder fra 
Bakkens Hvile.  
 
Det har været spændende at følge Grenaa Golfklubs udvikling helt fra den spæde og primitive start 
på engarealerne ved Birkeskoven på Hessel. Senere ibrugtagning af den tidligere losseplads og 
dennes forvandling gennem løbende udbygning og forbedring frem til den dejlige golfbane med alle 
tilhørende faciliteter, som vi har i dag. 
 
Jørgen Katholm 
 
PS: Dette tilbageblik er delvis skrevet efter hukommelse, idet kildematerialet fra Grenaa Golfklubs     
       første år er er yderst begrænset. For fejl eller erindringsforskydninger undskylder jeg. 
 
 
 
 
 


