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Der er så smukt 
uDe på lanDet

midt ude i den vestjyske natur ligger en sjov golfbane. 
Den hedder skærbæk mølle

BaneBesøg/skærBæk Mølle.
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når man første gang besøger skærbæk Mølle 
Golfklubs hjemmeside, kan man godt blive i tvivl 
om, hvorvidt det er nogen god idé at udsætte sig 
selv for en golfrunde der. navnet sm-golfklub.dk 
kunne indikere pinefulde oplevelser, men du kan 
være ganske rolig. Det eneste, man får i skærbæk, 
er smæk for skilllingen. 
skærbæk Mølle er en af de efterhånden mange 
danske klubber, som har taget navn efter et af 
om rådets kende mærker. Men med mindre man 
er meget h istorisk interesseret eller bare ved alt 
om gamle vestjyske møller, er det nok de færre-
ste, der kan udpege  skærbæk Mølle på et dan-
markskort. 

Et buMp på vEjEn
For de uindviede ligger klubben i vestjylland. 
Helt derude, hvor et bump på vejen betegnes 
som et højdedrag. Men området vest for Ølgod 
er ganske kuperet, og selv folk i Ølgod - bare to 
kilometer væk - er overrasket over, hvor kuperet 
landskabet er. Og den topografi har banearkitekt 
Henrik jacobsen udnyttet til at kreere nogle inte-
ressante og sjove huller. 
For skærbæk Mølle er en sjov golfbane - uden 
på nogen måde at være grinagtig. Her er mange 
huller, som på den ene eller anden måde virker 
lige så tillokkende, som når man går forbi sky-
deteltet i tivoli og tænker: Det der, det kan jeg 
sagtens. 
Men, men, men. skærbæk er måske medgørlig, 
men den stiller krav til omtanke og præcision. 
Det fandt de professionelle spillere på scan plan-
touren ud af i 2007, da de besøgte skærbæk 
Mølle. Her lykkedes det kun to spillere at bryde 
par på de tre runder, da der tikkede bogeys ind 
overalt på banen. 
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unDErHOLDEnDE HuLLEr
Mens de professionelle næppe stillede sig op på 11. teested med 
frygten malet i ansigtet, er det forholdvis korte par 3-hul til gen-
gæld en udfordring for spillere i de højere handicapgrupper. 
teeslaget til den tværgående green skal helst nå over en slugt, hvis 
ikke andetslaget skal blive det rene hit-and-hope. De fleste med-
lemmer kan sikkert nikke genkendende til teksten i den glimrende 
baneguide på klubbens hjemmeside, hvor der gives gode råd til 
både lav- og højhandicappere. I den sidste kategori omtales slug-
ten meget rammende som “sukkenes dal”. Hvis man går fra hullet 
med nedbøjet hoved, er der allerede på næste hul muligheder for 
at hente noget af det tabte tilbage - hvis man tør. Et helt klassisk 
risk-and-reward dogleg hul, hvor de modige og langstslående går 
efter green i drivet, mens alle vi andre sætter tungen lige i munden 
og prøver at komme fornuftigt ud i knækket. Den slags huller er 
der flere af, og det giver muligheder for at spille banen på mange 
måder - på den måde er der underholdningsværdi både første og 
sjette gang, man spiller banen. 
variationen i landskabet stemmer fint overens med de mange for-
skellige typer af udfordringer på banen. Der er huller med vand, 
dogleg-huller, par 5-huller med plads til at buldre og smalle huller, 
hvor præcision er nøgleord. Fælles for rigtig mange af hullerne i 
skærbæk er, at de har det særpræg, som gør, at man husker dem, 
når man har fået runden på afstand. Og som klubbens pro Danny 
sejer siger: 
- Det plejer at være et godt tegn.  

væk MED DEn tykkE rOuGH
klubben har for nylig gjort banen mere medgørlig og klippet den 
 værste tykke rough på udvalgte steder. Den beslutning har givet 
bonus, og i  gæstebogen i klubhuset har mange greenfeespillere 
givet udtryk for, at de vender tilbage.  

sIGnaturHuLLEt

Der er ikke langt mellem greens 
og teesteder i Skærbæk. En und-
tagelse er den lange spadseretur 
gennem den kunstigt anlagte sti 
i moseområdet mellem 17. green 
og 18. teested. Her har mange 
af klubbens medlemmer med 
garanti gået og funderet over 
det grufulde teeslag, der venter 
forude. Det afsluttende par 3-hul 
er ikke langt, men slaget skal slås 
delvist henover søen i højre, der 
gennem tiden har taget livet af 
selv den mindste slice. Venstre 
side - med skov - er kun en anelse 
bedre. Kommer man fra 18. green 
med tre point på stablefordkon-
toen, kan man med god samvit-
tighed købe en øl til medspillerne 
i automaten. 

Signaturhullet 18. har kostet  
mange bolde gennem tiden

BaneBesøg/skærBæk Mølle.
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Hvis Du skaL spiLLe 
skærbæk MøLLe

19. hul
Der er ingen restaurant i Skærbæk Mølle 
Golfklub, men der er mulighed for at få stillet 
både tørst og den værste sult. I en automat i 
klubhuset kan man købe øl, sodavand, kaffe 
og varm kakao, mens der på madfronten er 
mulighed for at købe sandwich, pølsehorn, 
minipizza og is. Er man til mere, kan man 
bestille mad udefra - fra f.eks. Bechs Hotel i 
Tarm eller Hotel Hjedding i Ølgod. 

PriseksemPler
Øl: Kr. 20 
1 kande kaffe: Kr. 30
Toast: Kr. 15

TræningsfaciliTeTer
Man skal gå en lille tur fra klubhuset for at nå 
driving range, som både har overdækkede 
pladser og måtter i det åbne. 1. tee på både 
18-hullersbanen og pay & play-banen ligger 
bekvemt på hver side af driving range, men 
har man brug for at varme op på putting-
green, skal det ske, inden man går fra klubhu-
set. Indspilsgreen ligger på vejen fra klubhuset 
til driving range. 

Greenfee senior
Hverdage: Kr. 275
Weekend og helligdage: Kr. 325
Pay & Play-banen: Kr. 150 alle dage

Greenfee junior
Hverdage: Kr 200
Weekend og helligdage: Kr. 200 
Pay & Play-banen: Kr. 125 alle dage

Kørevejledning
Fra Hovedvej 12 kører du mod Tarm. Cirka tre 
kilometer uden for Ølgod drejer du til højre ad 
Skærbækvej til golfklubben. Fra Tarm og Ho-
vedvej 11 kører du cirka 10 km. ad Skærbækvej 
mod klubben, der ligger på højre side. 

Skærbæk Mølle Golfklub
Skærbækvej 12, Vallund, 6870 Ølgod 
www. sm-golfklub.dk, info@sm-golfklub.dk

GarMin viser vej 
tiL bane OG tiL Green

tre staLDtips

Pas på fristelserne
Skærbæk har en del huller, hvor det er 
fristende at gå efter guldet. Men vil man 
ned i handicap, gør man klogt i at lade 
macho-instinktet blive i bag’en sammen 
med driveren. 

del jer op
Er man afsted med folk, som er nybegyn-
dere, så del jer op. Klubben har en glim-
rende korthulsbane med to par 4-huller og 
syv par 3-huller. 

nyd naturen og tag det roligt
Skærbæk Mølle er anlagt i et naturskønt 
område, og kommer I en dag uden den 
store trafik på banen, så tag en kande 
kaffe med og snup en pause på en bænk 
undervejs, mens I nyder naturen og den 
friske vestjyske luft. 

banen er anlagt på et stort område, og udover fornemmelsen af at have banen for sig 
selv, betyder de mange hektar også, at man kun yderst sjældent må dukke sig på grund 
af et “fore”.
klubhuset ligner måske ikke noget, der snart får besøg af bo bedre, men her er, hvad der 
skal være med omklædningsrum og en kantine til medbragt mad, hvis ikke vejret indby-
der til en tur på terrassen med udkig til både tørre og våde slag på 18. hul. 
Det er her klubbens medlemmer hygger sig efter matcherne, når vejrguderne ter sig or-
dentligt. Her kan de - som vestjyder nu gør - snakke om vejret. eller de kan tale om alle de 
ting, de hver især er med til at lave i klubben. Og det er ikke så lidt endda. 

en riGtiG kLub-kLub
skærbæk Mølle er en klub med stort k, og sådan har det været lige fra første færd. Grund-
stenen til skærbæk Mølle Golfklub blev lagt i 2002, hvor en gruppe lokale beboere fra øl-
god i bogstaveligste forstand begyndte at sondere terrænet med henblik på at anlægge 
en golfbane i området. Med banearkitekt Henrik jacobsen som konsulent fik man kig 
på et stykke land cirka tre kilometer vest for ølgod i nærheden af stedet, hvor skærbæk 
Mølle i gamle dage betjente områdets bønder. Men den solide vestjyske muld er ikke 
gratis, så det krævede opbakning fra lokalsamfundet, hvis de 7,5 millioner kroner til køb af 
jorden skulle blive en realitet. Og opbakning kom der. borgerne i ølgod og omegn tømte 
sparebøsserne og købte i løbet af det første år aktier for otte millioner kroner, og dermed 
var den første økonomiske sten af vejen. 
i 2003 blev klubben stiftet, og tre år senere kunne iben tinning så markere åbningen ved 
at slå det første officielle slag på banen. 

Der er mere kuperet i Vestjylland, end man skulle tro
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LOkaLe sweetspOts 

Her skal du sove
Bechs Hotel i Tarm
et af områdets bedste hoteller i centrum af 
tarm med 40 dobbeltværelser og indendørs 
faciliteter som sauna, solarium, spa, pool og 
billard. Hotellet har desuden en aftale med 
skærbæk Mølle Golfklub og sælger green-
fee med rabat ved ophold.
www.bechshotel.dk

det skal du opleve
(Nationalpark) Skjern Å
selv om det fra politisk hold er blevet be-
sluttet at opgive skjern Å og den sydlige 
del af Ringkøbing Fjord som nationalpark, 
er området stadig et must see, når man er 
på disse kanter. slå et smut forbi det unikke 
naturområde ved den genoprettede skjern 
Å og de nyoprettede skjern enge - eller læg 
vejen forbi det fredede vildtreservat tip-
perne i bunden af Ringkøbing Fjord - og 
tag en god kikkert med. 
www.skjernaa.info

Her skal du spise
Henne Kirkeby Kro
spis en toast fra automaten i golfklubben 
og gem den store appetit til Henne kirkeby 
kro, som ligger cirka 28 kilometer fra skær-
bæk Møllle. Den anmelderroste restaurant 
blev tidligere i år overtaget af den britiske 
stjernekok paul Cunningham, som kommer 
fra the paul i tivoli - der havde en Michel-
instjerne. Det ville Henne kirkeby kro efter 
mange eksperters mening også have haft, 
hvis ikke den slags var forbeholdt køben-
havn. Her serveres dansk gourmetmad i ver-
densklasse - med rodfrugter og krydderier fra 
kroens egen én hektar store køkkenhave. 
www.hennekirkebykro.dk

MeDLeMMeRne taGeR ansvaR
seks år er nu gået siden åbningen, men ikke alt har været en dans 
på roser. skærbæk Mølle Golfklub har som så mange andre danske 
klubber lidt under finanskrisen og vigende medlemstal, men i 2012 
kom klubben for første gang i flere år ud med et overskud. 
Danny sejer og begynderudvalget har gjort et stort stykke arbejde 
med at hverve nye medlemmer.
- vi har pt. 80 begyndere, og målsætningen er 100 for hele år 2012 -  
og det ser ud til at lykkes. vi kom ud af 2011 med et overskud på 
36.000 kroner, og forventningerne til 2012 ligger på samme niveau. 
Dette kan kun ske ved en stor opbakning fra sponsorer, frivillige, 
træner, en attraktiv bane - og en ret stram økonomistyring, fortæller 
klubbens formand søren Milter nielsen. 
Den positive udvikling skyldes ikke mindst, at klubben selv har ta-
get ansvar for at skaffe de medlemmer, der skulle til for at få øko-
nomien til at balancere. på et møde i foråret satte alle udvalg sig 
sammen, og her blev man enige om, at hvis hvert udvalgsmedlem 
kunne skaffe to medlemmer, ville man være nået et godt stykke af 
vejen mod de 800 medlemmer, som er målet. et tal, som nærmer 
sig stille og roligt nu. 
samtidig har klubbens medlemmer taget fadderskab på forskellige 
huller, hvor de nu har ansvaret for at holde fairways i god og pæn 
stand. selv om bakkerne vest for Ølgod er højere, og banen er bed-
re, end de fleste måske går rundt og tror, så bevarer man naturligvis 
alle ben på jorden. sådan er det nu engang i vestjylland. 

Det bugter sig i “sukkenes dal”. 12. hul kan  
give sved på panden for højhandicapperen

Annonce


