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Om lidt er der ingen, der husker det mere… 

Hvornår begyndte golfen på Mors?   •   Hvor begyndte den?   •   Og hvem begyndte?

Derfor har bestyrelsen besluttet at beskrive golfklubbens historie, så godt som vi formår ud fra de skrivel-
ser, referater, avisartikler og udtalelser fra nogle af de personer, som var med fra begyndelsen, eller som 
gennem tiderne har været med i bestyrelsen eller deltaget i udvalgsarbejder.

Selv om vi er klar over, at beskrivelsen ikke kan være helt fyldestgørende, måske på nogle områder mere 
kalejdoskopisk, så håber vi, at den vil blive vel modtaget.

Klubbens tidligere bestyrelsesmedlem Alfred Spanggaard har stået for at indsamle materialet og skrive 
historien. - Vi er ham tak skyldig og håber at klubbens medlemmer vil læse den. 
Også tak til de, der har stillet deres hukommelse til rådighed for historieskrivningen.

Morsø Golfklub kom ikke til verden af sig selv!
Dette værk er således også en hyldest til de, der var der før os og hvis kæmpearbejde gjorde det muligt, 
samt en lille hilsen til de, der kommer efter os. 

Bestyrelsen, som i marts 2014 bestod af:

Ellen Philipsen Dahl  Peter Svenstrup

Anders Ole Østergaard   Jørgen Ardahl

Ole Gørtler Laustsen  Søren Nielsen

Claus B.S. Hansen

forord
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PIoNErErNE
Der var en, der var to og der blev flere morsingboere, som fattede interesse for det 500 år gamle spil, 
nemlig golf, der i løbet af 1960erne udviklede sig fra at være en sport for de mere velstående til en sport 
for alle.

En af de første, og som senere fik stor betydning for Morsø Golfklub, var G.V. Jensen. Da han ikke kunne 
udøve spillet på Mors, kørte han til Nordvestjysk Golfklub ved Klitmøller. Banen her var oprettet i 1971 
og havde 6 huller.
Det blev efterhånden for kedeligt at køre ene frem og tilbage, så han fik Ernst Dalgaard med i bilen. Ernst 
blev også grebet af spillet med den runde kugle. Tilsyneladende havde han også flair for spillet, for i 
løbet af fire måneder var han nede i handicap 16.
Ernst meldte sig ind i Nordvestjysk Golfklub i 1971 og havde 25 års jubilæum i klubben.  Han lavede i 
øvrigt det første hole-in-one på banen.

TUrENE TIL NordVESTJYSK
Efterhånden var der flere, som fik interesse for spillet. Kredsen blev udvidet, så man fik bilen fyldt op, og 
senere kom der flere til.  Der var også en del, som kørte til Thy for at se, hvad det nu var for noget, og om 
det måske også havde deres interesse.

Kredsen af spillere voksede, og man lavede en aftale med Nordvestjysk Golfklub om, at man kunne lave 
en afdeling af klubben på Mors. Nu tilbød man træning til både seniorer og juniorer. Men problemet var, 
at det hele skulle foregå i Thy. Det gav transportproblemer.

dE fØrSTE SoNdErINGEr
Derfor sendte G. V. Jensen i 1978 på vegne af Nordvestjysk Golfklubs Morsø Afdeling en ansøgning til 
Morsø Kommune med en anmodning om, at et areal syd for Elsøvej (den gamle bane) kunne stilles til rå-
dighed til træningsområde for Morsø Afdelingens medlemmer.  I sin argumentation skrev han meget flot: 
”Det vil sikkert være udvalget bekendt, at golf har udøvere i alle aldersklasser, og man må jo ikke under-
kende værdien af og det skønne i at se en families tre generationer være fælles om en sund og helsebrin-
gende fritidsaktivitet, der stort set kan udøves hele året”
Smukkere kunne det næsten ikke udtrykkes. Det måtte gøre indtryk på de garvede kæmper i kommunal-
bestyrelsen. Det gjorde det nok, men G.V. Jensen fik afslag på ansøgningen.
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TrÆNING HoS MALTE
Hvad så? - Ja, træningen fortsatte i Nordvestjysk i 1978 og i begyndelsen af 79 på Malte Haanings jord. 
Men så skete der noget glædeligt. Der blev etableret 4 huller på kommunens jord syd for Elsøvej. 
Dog skulle man tage hensyn til fodboldspillerne på fodboldbanen. 
Træningen på egen ø var begyndt!
Tak for det! Det var starten på Morsø Golfklub. Vi skrev sommeren 1979. Og ikke nok med det. I den 
udstrækning der var brug for klublokale, måtte man benytte Malte Haanings kantine. En flot gestus!
Det var nok den reelle start på Morsø Golfklub, og det var i august 1979, men klubben blev først stiftet et 
par år senere.

EGNE HULLEr?
Der blev sendt flere ansøgninger til Morsø kommune om at få arealer stillet til rådighed. Mulighederne 
var jo ikke mange, når man gerne ville være så tæt ved byen som muligt. Og helst på kommunens jord. 
Men man ventede på, at Morsø kommune skulle få udarbejdet en lokalplan for arealerne på begge sider 
af Elsøvej.  

Alt imens man drøftede fremtid på Mors, blev der spillet golf i Thy. 
Man trænede på Haanings arealer og kørte til Thy ca. en gang om ugen for at træne på en rigtig bane. 
Med træningsmulighederne i Nykøbing blev der flere og flere, som bakkede op om golfsporten. Det blev 
nødvendigt med struktur på tingene. Der blev nedsat et udvalg bestående af: G.V. Jensen, Egon Hvass. 
Svenning Pilgaard, Ernst Dalgaard og Ove  Knudstrup.

Golfen fortsatte. Det samme gjorde ansøgningerne om træningsarealer til kommunen, men tingene stod 
stille. Alle, også kommunalbestyrelsen, var dog klar over, at golfen havde en fremtid på Mors. I fornyet 
ansøgning om arealer i 1980 anfører man, at der nu er 50, som træner golf.

KLUBBEN STIfTES
Den 16. marts 1981 var der stiftende generalforsamling på Hotel Bendix med 36 deltagere. De fem, som 
indtil da havde udgjort et golfudvalg, blev valgt til klubbens første bestyrelse. Og man fik vedtaget klub-
bens første vedtægter.
Samme år fik man tilladelse til at træne på dyrskuepladsen. Endelig blev en ansøgning besvaret positivt, 
og anlæggelsen af fire huller gik i gang. 
Planen var klar, men hvad ville kommunen? Der blev sendt en ansøgning til kommunen med forslag om, 
at golfklubben lejede arealet syd for Elsøvej ned til dæmningen. 
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fØrSTE BANETEGNING 
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BANEN PÅ ELSØVEJ

I april 1982 vedtog kommunalbestyrelsen med 15 for, 4 imod, 1 blank og 1 fraværende at leje det flade 
engareal syd for Elsøvej ud til Golfklubben, dog ikke helt ned til dæmningen, men kun ned til den senere 
træningsbane. Arealet udgjorde 20 tønder sæde, som ville gøre det muligt at anlægge 6 huller. Lejen 
gjaldt for en 10-årig periode til en årlig leje af kr. 10.000. Det var en glimrende placering lige bag ved 
byen.

Det blev samtidig vedtaget, at det skulle være en park- og golfbane, hvor kommunen ville forestå be-
plantningen. Det blev ligeledes vedtaget, at kommunen to gange om ugen skulle klippe græsset. Det 
gjorde de nogle år, indtil man aftalte en anden ordning.

Golfklubben skulle selv stå for anlæg af banen. Stor jubel i bestyrelsen og blandt medlemmerne. Der 
blev afholdt et orienteringsmøde på Hotel Bendix, hvor man bl.a. viste en golffilm. Nu skulle der hverves 
flere medlemmer. Der var pt. 76 medlemmer.

SÅ GÅr VI I GANG!
Bestyrelsen blev udvidet med to medlemmer, så den nu bestod af syv medlemmer.
Der blev nedsat forskellige udvalg, som skulle planlægge de kommende anlægsarbejder med den nye 
bane. Et stort og bekosteligt arbejde, som medlemmerne skulle betale og lægge arbejdskraft i.  

         
drÆNING
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Derefter gik man i gang med anlæg af banen. Det krævede hjælp fra professionelle. Nogle områder 
skulle drænes, og på andre områder skulle der graves og flyttes jord. Søen ved det senere hul 9 skulle 
graves. Der blev anlagt 6 huller.
Entreprenørerne Erling Jensen og Berg Andersen lagde maskiner til.  Det var de store udgiftsposter sam-
men med græsfrø, som blev købt på Frøkontoret.

Medlemmernes arbejdskraft blev anslået til 2750 timer a` 50 kr. Så alt i alt skønnede man anlægsudgif-
terne til kr. 195.000. Det slog knap nok til, men så blev der også bygget et klubhus til kr. 12.000. 
Egon Hvass nedlagde formandskabet for at hellige sig anlægsarbejdet og blev afløst af G.V. Jensen. På 
generalforsamlingen i 1982 blev der nedsat en del udvalg. Der blev ligeledes godkendt et anlægsbudget 
på kr. 50.000. Senere regnede man ud, at anlægget kom til at koste ca. kr. 200.000, hvis den frivillige 
arbejdskraft blev medregnet.

Kontingentet blev fastsat til kr. 1200 for ægtepar og 700 for enlige og vistnok kr. 200 for juniorer og pen-
sionister. Allerede her kunne man have sparet mange fremtidige diskussioner, hvis man havde undladt et 
særligt pensionistkontingent.
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KLUBMESTEr PÅ UdEBANE
Sideordnet med anlægsarbejderne fortsatte træningen naturligvis. For at skærpe interessen for nybegyn-
derne afviklede man den første kaninmatch på Nordvestjysk med 32 deltagere.
De første klubmesterskaber blev ligeledes afviklet på Nordvestjysk. Første mesterskab blev vundet af 
Børge Hedegaard i herrerækken, damerækken af Karen Hvass og juniorrækken af Thomas Ravn. En ny 
æra var begyndt.   

Det meste anlægsarbejde blev fuldført i 1982.  Træningen fortsatte på dyrskuepladsen, men også jævnligt 
på Nordvestjysk, da det altid gav lidt ekstra at træne og tage en runde på en rigtig bane.

Begynderundervisningen blev indtil videre afviklet på dyrskuepladsen, mens kaninmatcherne var henlagt 
til Nordvestjysk.

MEGET AT HoLdE STYr PÅ...
Som klubben voksede, blev der mere og mere bogholderi at tage vare på. Der skulle udfærdiges med-
lemslister hvert år, og der skulle føres handicaplister. Et større arbejde som krævede lidt mere maskineri 
end en kuglepen. Lene Haaning påtog sig opgaven og fortsatte med det, indtil klubben flere år senere 
selv anskaffede sig et golfadministrationssystem.
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Flere var medlemmer i Nordvestjysk og kunne deltage i matcherne der, hvis de ønskede. 
Børge Hedegaard vandt bl.a. den årlige Danair match, hvor præmien var en tur til Færøerne for to 
personer.

Klubben havde efterhånden købt flere maskiner, men havde ingen muligheder for at køre dem under tag. 
Man havde et møde med repræsentanter fra Morsø kommune desangående. Ved indkørslen til golfbanen 
lå der en minkfarm, som kommunen havde lovet at købe. Klubben ville gerne leje arealet, så der kunne 
bygges et maskinhus og værksted. Det blev der mulighed for i 1985.

frA 6 TIL 9 HULLEr
På generalforsamlingen i 1985 drøftede man indgående klubbens fremtid.  Nu var banen veletableret 
med 6 huller, men 6 huller gør ikke en golfbane. Målet var, at banen fik mindst 9 huller. Man kontaktede 
kommunen og anbefalede den at købe jorden ned til dæmningen, og udleje det til golfklubben. Det ville 
give muligheder for yderligere 3 huller og en træningsbane. Kommunen var lydhør og anslog lejen til kr. 
1250 pr. tønder sæde.

PINSEÅBNING 
Hvis vi husker tilbage til en pinsemorgen i de gode gamle dage, så var der altid blå himmel, stille vejr og 
solskin krydret med lærkesang. Sådan var pinsemorgen også den 26.maj 1985. Det var en mærkedag for 
golfklubben.

Det, man havde kæmpet for siden 70erne, skete endelig fyldest. 
Klubben blev nu optaget som fuldgyldigt medlem af DGU.

Med pomp og pragt, med stort telt og flere hundrede mennesker som tilskuere, kunne klubbens formand 
Henning Arentoft byde velkommen til den store dag, hvor golfbanen skulle indvies.
Morsø kommunes borgmester Knud Erik Jensen fik æren af at slå den første bold og erklære banen for ind-
viet. Det var en festdag. Og festen forsatte med røde pølser, suppe og læskende drikke af forskellig slags.

KLUBBEN TAGEr forM
Følgende punkter kom de næste år til at fylde meget for golfklubbens bestyrelse. Nemlig at skaffe flere 
medlemmer, at få udvidet banen, at få flere maskiner og få bygget maskinhus. Så der var arbejde nok. 
Medlemstallet steg konstant år for år. Og man fik købt en treleddet græsklipper, så man selv kom til at stå 
for klipningen af fairways. Kommunen skulle så kun klippe roughen. 
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Jord, Jord, Jord
Banen blev som mange andre på det tidspunkt anlagt i flere etaper. Fra 6 til 9 huller og til i dag med 18 
huller og Par tre bane. Det var hele tiden et spørgsmål om økonomisk formåen og de rent fysiske mulig-
heder. Der var jo mange matrikler. Klubben forsøgte hele tiden af få kommunen til at købe jordlodderne 
med henblik på, at golfklubben efterfølgende kunne leje. Og i et par tilfælde skete der det paradoksale, 
at når økonomiudvalget havde købt et jordstykke, så ville undervisnings- og kulturudvalget ikke leje det 
ud til golfklubben. 

Jorden til de 9 huller ned til dæmningen fik klubben ad fire omgange. I de fleste tilfælde købte kommu-
nen jorden, hvorefter golfklubben lejede den. Men i et enkelt tilfælde var det klubben, som købte jorden 
og efterfølgende solgte den til kommunen med en aftale om, at vi skulle leje den. Klubbens udgifter ved 
en sådan handel var kr. 20.000, men dem fik vi eftergivet gennem de næste ti år, når vi betalte den årlige 
leje.

ToWNHILL oG dE fØrSTE MATCEr
På generalforsamlingen i 1985 besluttede man at ansætte en greenkeeper.  Ligeledes anbefalede gene-
ralforsamlingen, at Graham Townhill blev ansat som træner. Han havde haft funktionen om sommeren. 
Graham Townhill var en populær skikkelse i klubben og var ophavshavsmanden til den helt specielle 
turnering, der hedder Townhill Cup og hen over sommeren hvert år spilles i Morsø Golfklub.
Træningen for begyndere blev i flere år varetaget af Noppenau og Dige. Teoriundervisningen klarede 
Henning Arentoft og der efter Peter Outzing. 

Øens erhvervsliv sluttede pænt op om golfbanen, og takket være deres sponsorstøtte bl.a. fortsatte 
ildsjælene deres arbejde i og for golfklubben. Flere virksomheder var sponsorer for klubbens matcher.
Årets højdespringer gennem flere år var Spartacus Cup, som havde kr. 5.000 i præmiepulje. Den trak 
spillere fra hele Jylland, ja endog fra Fyn. Matchen blev afviklet en søndag med gratis greenfee fredagen 
og lørdagen før. Førstepræmien var vistnok i hver række kr. 1000. Vores egen Lene Haaning vandt endog 
B-rækken et år.

Da Mortensen fra Ålborg blev spurgt hvorfor han deltog, svarede han: ”Jeg skulle ned og forsøge at vinde 
penge til en barnevogn”.  - Det lykkedes.
Det trådløse netværk var ikke rigtigt ”opfundet” endnu. Men det var vigtigt, at spillerne, hver gang de 
passerede klubhuset, kunne se, hvordan de var placeret. Så Jørgen Priess cyklede rundt under hele mat-
chen fra hul til hul og indsamlede resultater, som så blev ført på opslagstavlen ved klubhuset.        
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NABoSAMArBEJdE
Sidst i 80-erne aftalte golfklubben halv greenfee med Skive-, Nordvestjysk- og Hanherred Golfklub(I dag 
kendt under navnet Jammerbugtens Golfklub).
For at udveksle erfaringer og få ny inspiration havde man i flere år et samarbejde med de Midtjyske golf-
klubber. En gang om året blev der holdt årsmøde, som klubberne skiftevis stod som arrangør af. 

EGET KLUBHUS
I september 1987 blev deklaration vedr. klubhus for Morsø Golfklub tinglyst. Hermed havde klubben 
fået fod under eget bord. Medlemstallet voksede tilfredsstillende, men udgifterne til driften af golfklub-
ben steg tilsvarende. Det var lønudgifterne og den voksende maskinpark, samt den generelle daglige drift 
og vedligehold.  

HEST PÅ GrEEN!
Til højre for hul 4 var der tidligere en hestefold, men da hegnet var af dårlig beskaffenhed, havde vi 
jævnlig besøg af heste på banen. Det var til tider slemt, især når de havde været på besøg på greens. Det 
endte med, at kommunen købte dette areal og klubben lejede det. 

Først i 90erne købte kommunen også arealet, hvor minkburene stod. Nu åbnede mulighederne sig for at 
få bygget et maskinhus med værksted og frokoststue til greenkeeper. Endvidere kunne der anlægges par-
keringspladser op langs vejen til klubhuset. Et kreditforeningslån på kr. 235.000 blev optaget til byggeriet 
og til nye maskiner. 

HArrEVIG rYKKEr!
Man skulle have afklaret, hvordan Morsø Golfklub skulle udvikle sig. Daværende baneudvalgsformand 
Mogens Houmøller havde vandret Højris Plantage tyndt og havde fundet en oplagt ruteplan for en ny 18 
hullers bane ved Lilleris.

På samme tidspunkt blev det meldt ud, at der var planer om en 18 hullers bane ved Harre Vig. Ligeledes 
var Nordvestjysk Golfklub i mellemtiden blevet udvidet til en 18 hullers bane.
Alt dette gjorde, at man i Morsø Golfklub valgte at afvente og overveje de nye muligheder, der bød sig. 
Skulle Morsø indgå en form for formaliseret samarbejde med Harrevig og måske Skive? Men Skive valgte 
at udvide deres egen bane til 18 huller. Dermed forsvandt muligheden for et evt. samarbejde de tre 
klubber i mellem. Det blev derfor besluttet, at Morsø fortsat skulle bestå som en selvstændig klub. Man 
havde 9 huller, og måske kunne tingene udvikle sig.
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fLErE MEdLEMMEr, NYT KLUBBLAd, NYT KLUBHUS oG MErE Jord 
Jo, Morsø Golfklub var i rivende udvikling. Man fik for første gang i 1995 et ”rigtigt” klubblad –  
”CLUBFACE” 

Medlemstallet steg år for år, og pladsen i det gamle klubhus blev for trang. I december 1995 blev det på 
generalforsamlingen besluttet, at det gamle klubhus skulle renoveres. Daværende bestyrelsesmedlem 
Ole Christoffersen udarbejdede tegningerne til udvidelsen. Men da man gik i gang, blev renoveringen 
stort set til en nybygning, og de 2 gamle togvogne blev afløst af et nyt bagskabsrum. 

Juni 1996 stod det nye klubhus færdigt, og igen var alt arbejdet udført som frivilligt arbejde af klubbens 
medlemmer.  - Et kendetegn for Morsø Golfklub!

HVAd MANGLEdE VI SÅ?
Jo, banen var en par 71-bane med tre par 3 huller og kun et par 5 hul. Det måtte der gøres noget ved.
Man gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at erhverve jord syd dæmningen, således at 
hul 2 kunne flyttes og blive til et par 5 hul. Det lykkedes. Man såede græs i 2001 og kommunen fjernede 
en del af dæmningen, så der kunne spilles ind til greenen på det gamle hul 2.
En par 72 bane var nu en realitet og det nye hul blev taget i brug i maj 2002. 

SKAL – SKAL IKKE
Men hvorfor stoppe her? Harre Vig åbnede med 18 huller i 1994, og nogle af vore medlemmer flyttede 
over sundet. Medlemmer af Morsø Golfklub havde fået tilbud om et billigt medlemskab. Det fristede. 

Når de kunne i Harrevig, kunne vi vel også på Mors! Vores befolkningsgrundlag var større, end det var 
for Harre Vig, vel og mærke hvis vi kunne holde medlemmerne på øen. Man snakkede mand og mand 
imellem, og man tog uforpligtende en snak med de rigtige personer i kommunen.
Den 27. marts 2003 havde Peter Outzing, Erling Jensen og Ole Christoffersen møde med Morsø kom-
mune for at drøfte anlæg af en ny 18 hullers bane på Juelsgårds jord. Det blev startskuddet til vores 
nuværende bane.  
Morsø kommune var meget positive overfor planen. Planerne om en ny golfbane blev ligeledes forelagt 
Viborg Amt, som udtrykte sig positivt, og ville anbefale projektet, når det kom så vidt.  Morsø kommune 
lovede en hurtig sagsbehandling. For at fremme processen købte kommunen yderligere jord til Juels-
gaard. 



16

Samme år nedsatte bestyrelsen et udvalg for Projekt Juelsgaard, som skulle arbejde med de mange for-
skelligartede opgaver i forbindelse planlægningen af den nye golfbane. Udvalget bestod af Erling Jensen, 
Ole Christoffersen, Søren Nielsen, Henrik Nielsen og Ulla Jensen.

Imens strømmede medlemmerne til Morsø Golfklub. Man holdt ikke åbent hus arrangement mere, men 
tog de nye medlemmer fra ventelisten. Det hastigt stigende medlemstal tegnede godt for de fremtidige 
planer.

dEN NYE BANE TEGNES oG PLANLÆGGES
Banearkitekt Line Mortensen, som var bosat i England, og meget velanskreven, blev hyret til at lave et 
forslag til vores bane. I dag ser vi resultatet. Den dygtige arkitekt formåede at bringe naturen i spil med 
udsigt ud over fjorden på mange af hullerne. 

Men selve planlægningsfasen blev mere kompliceret og længerevarende end forudset. Der blev udarbej-
det flere skitser til ruteplan, og konstant løb man ind i problemer.
Foruden det jordkøb som kommunen havde foretaget, var der over 60 mageskifter, der skulle falde på 
plads med lodsejerne, inden arbejdet på golfbanen kunne påbegyndes. 

Da dette puslespil endelig var gået op og en ny lokalplan var udarbejdet, fik man problemer med Skov- 
og Naturstyrelsen. Golfbanen var placeret for tæt på kystlinjen. Der skulle holdes en afstand af 300 m. 
Golfklubben kunne henvise til en anden bane, som havde fået dispensation. Det hjalp ikke – i hvert fald 
ikke i første omgang.

Nu fik vi nyt håb, for vi fik en ny miljøminister. Det var en kvinde, og hun var både yngre og kønnere 
end forgængeren. Men nej, ingen kære mor. Loven skulle overholdes. Men hun nedsatte dog et hurtigt 
arbejdende udvalg, som skulle udarbejde nye retningslinjer vedr. anlæggelse af golfbaner.

Så efter ændringer af et par hulforløb, nye forhandlinger med lodsejere og udarbejdelse af en ny lokal-
plan var vi efter 4 års hårdt arbejde nået i mål.

Nu kunne der laves en endelig aftale med Line. Men hun stillede så mange krav, at vi ikke kunne hono-
rere dem. Vi svarede hende med tilsvarende modkrav, hvorpå hun meddelte, at hun trak sig fra projektet.
Golfbanearkitekt Poul Erik Hingeberg overtog projektet og færdiggjorde baneanlægget efter Line Morten-
sens tegning.
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ANLÆGGELSEN STArTEr
Bestyrelsen for Morsø Golfbane A/S, som bestod af Erling Jensen, Peter Overgård, Viggo Berg Andersen 
og Ole Møller Knudsen var klar til at gå i gang. Nu havde vi tilladelsen, en ny lokalplan var udarbejdet, 
og vi havde en arkitekt, så man var klar til at afholde licitation på arbejdet.
Med almindelig festivitas blev det første spadestik taget den 18. maj 2007 – et par år forsinket.  

VIKINGEr VEd HUL 6?
Arbejdet forløb planmæssigt uden de store vejrmæssige forsinkelser. Et lille problem fremkom på hul 6, 
da man begyndte at grave. Der havde været beboere for mange år siden. Museet dukkede op og fandt 60 
stolpehuller. Så vores forfædre har haft et imponerende bygningsværk. Også på hul 7 fandt man stolpe-
huller.  Så den trængsel der har været dengang, oplever vi også i dag. Der er altid trængsel ved hul 6 og 7. 
Anlægsarbejdet gik i stå. Klubbens formand Poul Henning Pedersen måtte i aktion. Han satte sig uden 
for borgmester Egon Plejdrups kontor en morgen kl. 7 og ventede på borgmesteren. Poul Hennings argu-
ment - ”det kan ikke være rigtigt, at vores golfbane skal stoppes, bare fordi en viking har siddet og besør-
get der for 1000 år siden” -  hjalp, og arbejdet fortsatte. Hele processen vedrørende anlæg af golfbanen 
-  og det var en kæmpe proces, hvor mange var involveret  - forløb stort set problemfrit. Der var et godt 
samarbejde mellem banens og klubbens bestyrelser.
Ligeledes var der et meget fint samarbejde mellem banearkitekt Poul Erik Hingeberg og banens besty-
relse. Han var en både god og billig mand for klubben. Og begge parter havde et godt samarbejde med 
Vils Entreprenør Firma, som stod for anlægsopgaven.

dEN STorE dAG
Lørdag d. 23. august sagde man så farvel til 9-hullers banen på Elsøvej.  Den sidste match nogensinde på 
denne bane blev spillet om lørdagen og ved solnedgang strøg formanden Poul Henning Pedersen flaget 
akkompagneret af en trompet.
Søndag morgen kom den store dag så. Her skildret af det daværende medlem af bestyrelsen og forfatte-
ren bag dette værk  Alfred Spanggård:      
     
”Det er den 24. august 2008 - Morsø Golfklub skal indvie den nye bane på Teglgårdsvej.
Det er et fantastisk vejr, skyfrit, høj sol og 24 grader - Et boost for alle sanser.
Ca. 300 golfspillere fordelt mellem de 18 huller venter på tilladelsen til at sætte deres bold i spil.
Alle skal være med til at spille netop det ene hul, som de står ved.
Nu er klokken 14.00. Der lyder et knald, og boldene drives ud på alle hullerne.
Morsø Golfklubs nye bane er indviet.”
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De første år på Teglgårdvej var præget af, at man skulle finde sig til rette i de nye omgivelser. Det gode 
samarbejde med Morsø Golfbane A/S fortsatte. Klubben lejede sig ind hos Morsø Golfbane A/S som 
indkøbte maskiner mv. 
Et sted havde man dog forregnet sig, idet indtægterne fra greenfee slet ikke levede op til det forventede.

KrISEN rAMMEr…
Morsø Golfklub rammes hårdt, da Fjordbank Mors krakker i 2011.  Fjordbank Mors var hovedsponsor 
i klubben, og man havde flere for klubben fordelagtige engagementer med Fjordbanken.  Bankkrakket 
gjorde det heller ikke nemmere at skaffe sponsorer til klubarbejdet.  Først i regnskabsåret 2012 kunne 
man igen fremvise et overskud. Nu var Jyske Bank blevet hovedsponsor.
I 2013 gik Poul Henning Pedersen af som formand. Indtil da havde han været den længst siddende for-
mand og gjort en kæmpeindsats for klubben. 2013 var også året, hvor klubben investerede i solceller på 
taget af klubhuset til gavn for miljøet og på sigt for klubbens økonomi. 

Og således slutter vi fortællingen om de første år i Morsø Golfklub.  Tiden må vise, hvordan golfsporten 
vil udvikle sig på Mors i de kommende år.



forENINGENS forMÆNd GENNEM TIdErNE:    

    
Egon Hvass G.V.Jensen Henning Arentoft Bjarne Knudsen                                                                             
Svenning Pilgaard  Peter Outzing  Poul Henning Pedersen Claus B.S. Hansen

                                                            

forENINGENS TrÆNErE GENNEM TIdErNE: 

Torben Jørgensen  Graham Townhill  Peter Kopp Pelle Nielsen  
Frank Juel Larsen Jens Peter Reinert  Thomas Jensen/Mikael Juhl Thomas Jensen Mads Riis 
/Rasmus Rolighed    Rasmus Rolighed 

forENINGENS GrEENKEEPErE GENNEM TIdErNE:
 

Michael Mehlsen  Kristian Nielsen Henning Pedersen  Michael Steele
Ole Mikkelsen


