Velkommen til

SEJERØ
GOLFKLUB

Med Danmarks (måske)
smukkest beliggende golfbane

SEJERØ
GOLFKLUB

HVORFOR DIT OG HVORFOR DAT
OM SEJERØ GOLFBANE
Når golfspillere første gang kommer til Sejerø
golfbane, undrer de sig over, at der ikke er nogen
bunkere, skilte ved teesteder med længdeangivelse og
måske tegning af hullet eller skilte med angivelse af
næste teested. Alt sammen noget, der er almindeligt på
en golfbane, men ikke på Sejerø. Her får du prøvet en
helt anden, smuk og udfordrende bane, end du sikkert
er vant til.
Beliggenheden i morænebakkerne ved Horsekær
omkring den fredede gravhøj Stenkishøj præger
golfbanen og sætter rammerne for den. Det meste af
banen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen på
300 meter og er derfor underlagt de bestemmelser, der
gælder for anlæg og aktiviteter inden for denne linje
og med særlige begrænsninger inden for de første
100 meter.

HVORFOR ER DER IKKE BUNKERE?
Sejerø Golfbane er anlagt direkte i terrænet. Inden for
strandbeskyttelseslinjen må man ikke foretage
ændringer i terrænet eller ændre landskabets
udseende. Det betyder, at vi ikke kunne anlægge
bunkere, men måtte udnytte de søer og vådområder,
der var, til at få et par hazarder med i banens layout.

HVORFOR ER DER IKKE
SKILTE PÅ BANEN?
Bestemmelserne omkring strandbeskyttelseslinjen og i
fredningsloven betyder også, at vi ikke må rejse skilte
ved de enkelte teesteder med angivelse af længde og
afstande samt skilte med angivelse af vejen til næste
teested. I stedet har vi valgt at placere natursten med
et teestednummer og dermed lade dem indgå som en
del af naturen på banen. Banelayout og logistik på
banen må man hente på scorekortet.

HVORFOR ER GREENS
GANSKE HÅRDE?
Vi fik dispensation til at have de tætklippede greens
med flag inden for strandbeskyttelseslinjen. Men da
vores greens er anlagt direkte i terrænet uden
opbygning med flere lag jordarbejder, betyder det at
de på trods af topdressing er ret hårde og dermed får
banen et linksbane præg, der opfordrer til at lande
boldene uden for green og lade dem trille ind.

NATUROPLEVELSE PÅ BANEN, SOM
DU MÅSKE IKKE ER VANT TIL?
Jorden omkring Stenkishøj har gennem de sidste mange
år, før vi anlagde banen, været dyrket økologisk. Vi har
derfor valgt, at vi vil drive vores bane økologisk
– med de restriktioner det nu indebærer i forbindelse
med driften af banen.
Omkring fairways holder vi en bræmme af semirough,
men ellers ligger resten af banen hen i rough, som visse
steder kan være tæt. Roughen kan især i forsommeren
være meget tæt, da den først må klippes efter den 1.
juni.
Banens karakter giver mulighed for et rigt dyreliv. Der
er altid flere harer, der løber rundt og leger på banen.
Vi har besøg af rådyr og nogle områder bruges til
overnatning for vilde gæs. Herudover er der et rigt
fugleliv og det er almindeligt at se rovfugle, lærken og
andre sangfugle på banen. I naboskoven kan man høre
nattergalen.
Men i tillæg til naturen på banen er der en fantastisk
udsigt fra højene i det kuperede terræn på banen. På
teestedet for 2. og 9. hul har man udsigt over Sejerø
med det karakteristiske morænelandskab, der præger

hele øen. Mod nord har man Sjællands Odde og mod
syd Røsnæs. Man ser en stor del af Sejerøbugten med
Ordrup Næs og Nekselø, samt mod vest har man
sejlrenden med skibene, der går fra Kattegat gennem
Storebælt til Østersøen.
Sejerø er det sted i Danmark, der har næst flest
solskinstimer, og de fleste dage er solen med til at gøre
udsigten på golfbanen endnu mere storslået.
Vi er ikke i tvivl om, at det er Danmarks smukkest
beliggende golfbane. Prøv den og se om du er enig.

Vores gæstetilbud:
Greenfee
Ret til at spille en dag
(hverdage, helligdage og weekender)
Sommergreenfee
Spilleret i tre sammenhængende uger efter eget
valg samt i alle weekender fra primo maj til ultimo
september
Familiegreenfee
Spilleret i en uge for to voksne og op til tre børn
SejerøGolfpakke 1
Indeholder greenfee for en dag, færgebillet til
1 person + bil samt frokost
SejerøGolfpakke 2
Indeholder greenfee for to dage, færgebillet til
2 personer + bil,
1 overnatning for 2 personer,
1 x morgenkurv, 2 x frokost og
1 x middag.
Indmelding
Du kan melde dig ind ved at kontakte
os på tlf. 2099 1868 (Poul Skals) eller
via mail info@sejerogolfklub.dk.

Kontakt:
Du er altid velkommen til at kontakte os og få et
tilbud i forbindelse med dit besøg på Sejerø Golfbane.
Send en mail: info@sejerogolfklub.dk eller kontakt et
bestyrelsesmedlem:
Poul Skals: 2099 1868
Helge Nørrevang: 5191 0340
John Bruun: 2341 4280
Eller kig ind på banen næste gang, du kommer forbi.
Vi er altid parate til en snak. Besøg os på

SEJEROGOLFKLUB.DK
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