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VOLSTRUP
I SUPERLIGAEN

•  Der puttes ud på par 3-hullet 11 i det 
smukke, bakkede landskab på Volstrup 
Herregård. Foto: Jens Morten

Volstrup Golf Center er et himmerlandsk smørhul 
med masser af aktiviteter året rundt både udendørs 
og indendørs – og med en naturskøn og udfordrende 
golfbane

Det var ikke populært på egnen ved Mari-
ager Fjord, da Hobro måtte tage turen ud 
af fodboldens superliga. Til gengæld kan 
den samme egn glæde sig over at have 
et center i golfsportens superliga – om 
end Volstrup Golf Center profilerings- og 
kapacitetsmæssigt ikke er på højde med 
Himmerland 40 kilometer længere mod 
nordvest.

Volstrup Golf Center fra 2006 er et klok-
kerent familieforetagende bygget op 
omkring herregården Volstrup, der kan 
skrive historien tilbage til 1500-tallet. Den 
ældste, bevarede hovedbygning er fra 
1869, og herregården er i dag hjem for tre 
generationer af familien Ugilt Hansen.
At der i 2020 ligger et spændende og vel-
plejet golfcenter fem kilometer nordvest 
for Hobro tæt på motorvejen suppleret 
med en fiskepark, lejligheder og en pa-
deltennisbane på vej, skyldes Jeppe Ugilt 
Hansen, der som ung ingeniørstuderende 
i Aarhus i 2006 overtalte faderen Erik til 
at bygge en golfbane på 70 af herregår-
dens over 300 hektar jord. I dag er de 200 
hektar forpagtet ud til landbrug, mens 
familien producerer rullegræs på andre 
40 hektar. 

Entreprenør-evner
Under ingeniørstudierne var Jeppe Ugilt 
begyndt at spille golf i Markusminde 
ikke langt fra Aarhus. Studierne blev 
aldrig afsluttet. Til gengæld udviste den 
unge Ugilt i samarbejde med faderen så 
gode entreprenør-evner, at det over en 
forholdsvis kort årrække er lykkedes at 
opbygge ikke bare et golfcenter med en 18 

hullersbane og en 9 hullers pay & play-
bane, men også et indendørs trænings-
center, en resortdel med seks lejligheder 
og en fiskepark med put & take, som i dag 
bestyres af faderen.

Træningscentret er indrettet i herre-
gårdens tidligere maskinhal, men er et 
af landets største og bedste med otte ud-
slagsmåtter, puttinggreen og full swing-
simulatorer.

Mens far og søn fra starten delte inve-
steringen med 50 pct. til hver, er det i dag 
den nye generation, der står som ejer af 
90 pct. af centret på den smukke, gamle 
herregård. 

Jeppe Ugilt får dog god og kvalificeret 
assistance i både reception, proshop og 
restaurant fra hustruen Pernille Rønne 
Ugilt, der skiftede København ud med 
Himmerland, efter at de to mødte hinan-
den første gang på Club La Santa på Lan-
zarote. Stedet har siden været familiens 
foretrukne feriested sammen med deres 
tre nu halvvoksne børn.

Og når vi nu er ved familien Ugilt, kan 
det oplyses, at Jeppes søster, Lene Ugilt 
Hansen, er en meget habil golfspiller, der 
står opført i klubbens annaler som klub-
mester hos kvinderne ni ud af 14 mulige 
forsøg! Lene Ugilt bor dog i København og 
arbejder som medie manager for Divisi-
onsforeningen (fodbold). 

Populært for grupper
-Det har været nogle travle år at opbygge 
golfcentret, men jeg har ikke et øjeblik 

FRITS 
CHRISTENSEN

’’ 
Under ingeniør-
studierne var 
Jeppe Ugilt 

begyndt at spille golf i 
Markusminde ikke langt 
fra Aarhus
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er par 5-hullet 3 på 490 meter. Her skal 
man ikke være radikal vælger, men fra te-
estedet beslutte sig for at slå venstre eller 
højre om søen. Efter et transportslag, er 
der et svært indspil til green, der beskyt-
tes af to strafområder.

Signaturhullet
Par 3-hullet seks på 200 meter må ube-
tinget være banens signaturhul. Selv om 
hullet falder 30-40 meter fra tee til green, 
kan det sagtens blive nødvendigt at bruge 
driveren, fordi der ofte er modvind fra 
nordvest. Med en skævert, kan bolden 
lande i søen til højre for green. Et smukt 
hul med udsigt til trafikken på Hobro-
Aggersund-vejen i det fjerne.

Efter et kort par 4-hul 7 på 230 meter, 
der kan drives op ad bakke, kommer det 
svære par 4-hul 8, hvor en meget skrå-
nende fairway kan gøre indspillet svært 
med et vådt strafområde i højre side.

Par 5-hullet 9 er banens længste med 
493 meter til en højt beliggende green tæt 
på klubhuset. Det modsvares af par 5-hul-
let 10 på 470 meter i modsat retning, men 
med en svær start fra teestedet på grund 
af søen i højre og bakken i venstre.

De to par 3-huller 11 og 17 minder en hel 
del om hinanden med stort set samme 
længde (130 og 132 meter), men begge 

med en højt beliggende green og store run 
off-områder.

Par 4-hullet 12 er et skønt dogleg højre-
hul, hvor der skal drives langt og præcist 
over et strafområde og lande bolden 
venstre om fairway-bunkeren i højre side. 
Lykkes det, er indspillet en formalitet.

Lokalt Amen Corner
På teestedet (orange) på hul 14 står man 
på et af banens højeste punkter med 
en formidabel udsigt over det smukke 
landskab – og ikke mindst over Simested 
Å-dalen, der skal drives på det 370 meter 
lange dogleg højre-hul. De to andre teeste-
der er dog på den sikre side af åen.

Men det er også udsigten til at spille det 
lokale Amen Corner (Augusta National) 
med tre svære huller (14, 15 og 16) med 
index-tallene 7, 3 og 1. Der skal et perfekt 

drive til på hul 14 for at nå den højt belig-
gende green i andet slaget.

Par 4-hullet 15 burde med sine 424 me-
ter fra orange tee være et par 5-hul, men 
er ifølge DGU-ratingen ganske få meter 
for kort! Selv om retningen er lige frem 
og nedadgående hele vejen, er der dog en 
risiko med out of bounds i venstre.

Som en 370 meter krum banan med et 
venstre dogleg er par 4-hullet 16 ratet som 
banens sværeste. Det er et risk reward-
hul, hvor man skal kende sin længde i 
drivet for ikke at tage et langt strafområde 
i venstre side i spil – tilmed med en fair-
way, der falder mod venstre – og endnu et 
strafområde i indspillet til højre for green.

Flot afslutning
Enten har man haft en god dag, hvor man 
har nydt de tre spændende huller i det 
lokale Amen Corner ved Simested Å, eller 
også har man været uheldig på grund af 
manglende evner eller dårlig course ma-
nagement. Under alle omstændigheder 
har det lille svinkeærinde med tre svære 
huller over ådalen og retur været hele 
turen værd. 

Det 385 meter lange par 4-hul 18 er også 
den perfekte afslutning på en hyggelig og 
udfordrende runde, der på grund af den 

fortrudt, selv om vi ligger i et geografisk 
område, hvor konkurrencen om medlem-
mer og greenfeespillere er meget intens, 
siger Jeppe Ugilt Hansen.

-Vores klub her på centret har omkring 
600 medlemmer. Vi har som de fleste 
andre kunnet mærke en øget interesse 
for golf i løbet af coronakrisen. Antallet 
af greenfeegæster ligger årligt omkring 
6.000 plus 2.500 på pay & play-banen, og 
med vores seks lejligheder er vi blevet et 
populært sted for golfophold for især min-
dre grupper. 

-I højsæsonen har vi fuldt booket i 
lejlighederne, mens der er god plads i 
vinterhalvåret. Vi er på vej til at instal-
lere nye simulatorer i vort indendørs 
træningscenter, lige som vi netop er gået 
i gang med at etablere en bane til padel-
tennis – i første omgang udendørs, siger 

Jeppe Ugilt, der blandt klubbens med-
lemmer kan tælle den ni-dobbelte vinder 
af Le Mans-løbet, Tom Kristensen – en 
ganske ivrig og habil golfspiller.

Kuperet område
For signaturen her, der ellers er Vesthim-
merlands-født, kommer det som en pæn 
overraskelse, at 18 hullersbanen i Volstrup 
Golf Center er anlagt i et meget kuperet 
område, der må have været en udfordring 
at dyrke som almindelig landbrugsjord. 
Som golfbane er terrænet perfekt, både 
smukt og udfordrende med krævende 
bakker, der skal forceres på alle 18 huller.

Layoutet er gennemtænkt med et stort, 
moderne klubhus med masser af terras-
seplads placeret højt med udsigt til både 
9. og 18. hul på hver sin side af en sø og en 
klynge træer, der godt kan komme i spil, 
hvis man ikke er præcis med henholdsvis 
udslag og indspil.

Generelt er banens tekniske standard 
også i top med gode fairways og bun-
kers og med fremragende, spændende 
og greens, der er så kuperede, at man 
gør klogt i at kalkulere med adskillige 
tre-putts, selv om det kan være enhver 
ambitiøs golfspillers mareridt. 

Greens er til gengæld ikke urimeligt 
hurtige, hvilket ligner en fornuftig dispo-

sition, da Volstrup med den begrænsede 
længde på 5.396 meter fra bagerste tee 
ikke kan tituleres som en mesterskabsba-
ne – om end den dog har været benyttet 
til officielle DGU-turneringer. 

Faktisk havde testspilleren her det 
samme antal slag som hjemme på me-
sterskabsbanen i Silkeborg, hvilket jo si-
ger en del om sværhedsgraden i Volstrup!

Mange dogleg-huller
Karakteristisk for Volstrup-banen er de 
mange huller med et forholdsvis skarpt 
dogleg, der ganske givet gør det fristende 
for langt slående elitespillere at gå efter 
green på nogle af de forholdsvis korte par 
4-huller.

Første hul er således et af den slags 
huller med et venstre dogleg og stor 
højdeforskel fra teestedet ned til green. 
Dog skal man tage højde for out of bounds 
i venstre side, hvis man vælger at gå efter 
green. Den sikre måde at spille hullet på 
er et jern ud mod de to bunkers i dogleg-
get.

Hul 2 er det første af tre par 3-huller på 
for-ni af varierende længder fra 93 meter 
over 128 meter (hul 4) til 200 meter (hul 6). 
Hullet har en meget kuperet og højt belig-
gende green.

Første alvorlige udfordring på banen ’’ 
Jeppe Ugilt får 
dog kvalificeret 
assistance fra 

hustruen Pernille, der 
skiftede København ud 
med Himmerland

’’ 
Det har været 
nogle travle år, 
men jeg har ikke 

et øjeblik fortrudt, selv 
om vi ligger i et område 
med hård konkurrence

•  Et drive for langt i højre bringer spilleren i vanskeligheder med indspillet til 18. green foran klubhuset. Foto: Jens Morten •  Faldet fra tee til green på det smukke signaturhul 6 er 30-40 meter. Foto: Frits Christensen
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beskedne længde på 5.396 meter (orange) 
ikke behøver at vare mere end tre og en 
halv time.

Ganske vist er rundens sidste drive et 
’blindt’ slag ud over bakken, men der er 
til gengæld så god plads, at man sjældent 
kommer i alvorlige problemer med min-
dre, man er for langt i højre og får et svært 
indspil over søen, der ligger strategisk og 
smuk mellem hullerne 10 og 18.

Før rundens sidste indspil kan man 
(forhåbentlig fra fairway) nyde udsig-
ten til hele Volstrup Golf Center med 
fiskeparken, indendørscentret og resort-
lejlighederne i den gamle herregård – og 
ikke mindst klubhuset med den gode 
atmosfære og restaurantens velvalgte me-
nukort, der matcher golfspillerens behov.

Volstrup Golf Center er ikke og har 
næppe ambitioner om at være i den 
absolutte top i golfresorternes superliga 
på linje med Himmerland, Lübker Golf 
og Great Northern. Men i modsætning til 
fodbolden i Hobro, er der afgjort en plads 
i ligaen til Volstrup, der er konkurrence-
dygtig på hygge, kvalitet og priser.

’’ 
I højsæsonen har 
vi fuldt booket 
i lejlighederne, 

mens der er god plads i 
vinterhalvåret

FAKTA
VOLSTRUP GOLF CENTER
Rosbjergvej 5,9600 Hobro
www.volstrupgolf.dk
Faciliteter: 18 hullersbane par 70, 5.396 
meter (orange), 4.974 m. (blå) og 4.630 
m. (grøn). 9 hullersbane pay & play 
med par 3-4-5-huller. Klubhus med 
restaurant, proshop, driving range, 
indspils- og puttinggreen.
Greenfee: 200-260 kr. (differentieret). 
Kontingent til Volstrup Golf Klub: Se-
nior 2.650 kr. (halvårligt).
Indendørs golfcenter: Træning, simu-
latorer, lounge- og barfaciliteter.
Golfophold: Seks lejligheder i en fløj 
på herregården Volstrup plus Det gule 
Hus. Mandehørmspakker, tøsepakker, 
golfweekend og vanvittige hverdage til 
priser mellem 995 kr. og 1.795 kr.
Fiskepark: Put & take-fiskepark med 
fiskehus.
Padeltennis: Under opbygning.

•  I en af herregårdens fløje er der indrettet seks rummelige og veludstyrede lejligheder.

•  Jeppe Ugilt Hansen opbyggede golfcentret sammen med faderen, men har nu sat sig 
på 90 pct. af ejerskabet sammen med hustruen Pernille Rønne Ugilt. Foto: Frits Chri-
stensen

•  I herregårdens gamle maskinhal har Ugilt-familien opbygget et af landets bedste 
indendørs træningscentre.


