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ben været meget tro mod sin 
skaber; banens teesteder og 
greens er i grove træk uændret 
siden MacKenzie anlagde den 
– og han har været forudse-
ende, idet han har gjort plads 
til helt nye teesteder. I dag kan 
man spille fra Blå tee, som er 
de bagerste klodser med en 
længde på 6.793 yards (6. 211 
meter).

At gå op ad de lysegrønne 
fairways på Alwoodley er til-
med en naturoplevelse. Lige 
meget, hvor man ser hen, fan-
ger øjet smukke krogede ege-
træer eller lyngarealer, der 
blander sig med vilde græsar-
ter. Et sted forsøger et gråbrunt 
egern at gemme sig, og et an-
det sted kommer en buk sprin-
gende på kryds af banen. 

Greens i særklasse
I 1990’erne måtte alle 18 af de 
oprindelige greens vige for en 
mere moderne måde at etab-
lere greens på. Resultatet er 
nogle umanerligt flotte ondu-
lerede og hurtige greens; van-
skelige og herligt udfordrende 
med fair pin-placeringer. Greens 
strutter af sundhed, er hårde 
og efterlader ganske små ned-
slagsmærker. Omkring greens 
er klippet et præcist second cut 
som udgør en smuk indram-
ning. Greens er ofte godt be-
skyttet af bunkers, og de kan 
være meget spektakulære som 

på hul 11, hvor green er hævet 
og bunkersandet viser sig fa-
retruende. 

Der er mange gode golfhul-
ler, og det kan være svært at 
udnævne et signaturhul, men 
hul 18 er et godt bud. 

Teestedet fra Gul er eleve-
ret og giver et perfekt udsyn 
til hullet, mens det smukke 
klubhus udfylder baggrunden 
til højre for flaget. Hele fire 
fairwaybunkers står parat til 
at opfange de lidt skæve bolde, 
og drivet skal helst være langt 
for at kunne nå green i 2-sla-
get.

Rudding Park
Få hundrede meter fra Rud-
ding Park Hotel ligger en 18. 
hullers parkbane, som hører 
til hotellet. Der er tale om en 
meget charmerende bane, som 
er designet af den velkendte 
banearkitekt Hawtree. Man 
kan kun blive mildt stemt, når 
man bevæger sig rundt i det 
smukke parkanlæg med de ma-
jestætiske egetræer, der må 
være mindst 100 år gamle. Og 
i forening med de ernorme bu-
ske af rododendron kan man 
da næsten få nok at beskue.

Banen er let kuperet og uden 
så mange dikkedarer. De me-
get brede fairways kan enhver 
middelhandicap-spiller ramme, 
og de ganske få bunkers udgør 
ej heller de store udfordringer. 

Derimod volder de meget store 
og ondulerede greens sine van-
skeligheder. Det er en stor for-

nøjelse at hole et langt put på 
disse smukke greens. Selv om 
det er en resortbane, der for-

mentlig bliver besøgt af spil-
lere, der aldring før har slået 
et golfslag, så er den i meget 
fin stand. Forklaringen er uden 
tvivl en hær af greenkeepere, 
som ivrigt gasser op med deres 
buskryddere. ■

Værebro Golf 
  

 Spil, spis og spar sammen med vennerne! 
Green fee, burger og mellem fadøl – normal pris kr. 418,- /518,-  (hverdag/week-end) 

         2-4 personer kr. 350,-/450,- pr. person - Spar op til kr. 272,- (samlet for 4 pers.) 

         5-24 personer kr. 300,-/400,- pr. person - Spar op til kr. 2.832,- (samlet for 24 pers.) 
Kan IKKE kombineres med andre rabatordninger! 

Plads til 120 
personer i  

Cafe Damsten 

Hygge har høj 
prioritet 

18- hullers 
mesterskabsbane 

En af Danmarks 
suverænt bedste 

 par-3-baner 
Åben for pay and play 

Driving range 
med 24 pladser 

Træningsområde med  
3 indspil greens og 

 3 bunkers 
2 x 18 hullers putting green 

Damstensvej 1, 3660  Stenløse 
47 10 80 83 

læs alle detaljer på www.vaerebrogolfcenter.dk 
Firmaarrangementer i  

alle størrelser 
indhent tilbud på info@vaerebrogolfcenter.dk 

Eller benyt dig af et 
af de fælles 

firmaarrangementer 

Inviter 3 kunder og spil 
selv gratis 

Som senior fuldtidsmedlem i Værebro 
spiller du gratis i 

Harekær Golfklub i sommersæsonen 2014 

Rudding Park’s golfbane er en chamerende parkbane uden så mange 
forhindringer.

Alwoodley Hul 18. er et smukt hele vejen.

Turforslag:
Yorkshire Dales hører til en af 
Englands smukkeste national-
parker. Landskabet består af 
højtliggende og vidtstrakte 
overdrev, som er inddelt af 
stengærder, hvor får og kvæg 
græsser. Der findes også en del 
højmoser og landskab med 
lyng. Dalene er oplagt til van-
dring og ruten Pennine Way er 
den mest besøgte vandrevej i 
Storbritannien. Men man kan 
køre igennem dalene, hvilket 
kan anbefales, når man kom-
mer fra Leeds-området og skal 
til Manchester.

Tour de France i 
Yorkshire
Første etape af Tour de France 
2014 sker den 5. juli, hvor ru-
ten går fra Leeds til Harrogate. 
Deltagerne skal passere syv 
slotte og syv klostre, og kan 
desuden nyde udsigten fra tre 
toppe i Yorkshire Dales.
Anden etape af touren foregår 
også i Yorkshire med start i 
York og mål i Sheffield.  
Flere oplysninger: 
www.letouryourshire.com


