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 ■ PETER NIELSEN

-Når man er tre kilometer fra Snave, 
ved man, at man er kommet langt 
ud, siger Nicolai Agger med et smil 
på læben. Og han har helt ret.

Agger Vin og Parkgolf befinder sig 
på Sydvestfyn i Ungersbjerge tæt 
på Helnæsbugten. Det er langt ude 
på landet og væk fra det meste, men 
det glemmer man ret hurtigt. Først 
i mødet med Agger, der har taget 
parkgolfen til Danmark og passione-
ret kan fortælle om det, og siden når 
man kommer ud på banen. Lad det 
være sagt med det samme. Det er 
slet ikke så tosset det der parkgolf.

Opfundet i Japan
Parkgolf blev opfundet i 1983 i 

byen Makubetsu på den japanske 
ø Hokkaido. Byrådet i byen syntes, 
at byens parker blev brugt for lidt, 
så man anlagde en parkgolfbane. 
Det blev ret hurtigt et hit, og i dag 
spiller flere end 800.000 parkgolf på 
de 1.000 baner, der findes på øen. 70 

procent er pensionister og udgifter 
til medicin og hospitalsindlæggelser 
er faldet betragteligt, da borgerne nu 
får regelmæssig motion og frisk luft.

På en rejse til Hokkaido opda-
gede Agger sporten, han så som en 
mellemting mellem almindelig golf 
og minigolf. Han blev fascineret af, 
at det ikke krævede ret meget plads 
og det var forholdsvis simpelt at gå 
til.

Kæmpe passion
Den 67-årige pensionerede dyrlæge, 
Nicolai Agger, driver i dag Agger 
Vin og Parkgolf. For nogle år tilbage 
solgte han sin dyrlægepraksis og 
købte et større område i Ungersbjer-
ge. Sammen med sin bror opførte 
han et stuehus, plantede 5.000 vin-
stokke og slog sig ned som vinbon-
de. I dag bliver der produceret vin 
på livet løs, og stedet fungerer som 
vineri, vincafé, kursussted og ikke 
mindst parkgolfbane.

I stedet for at plante juletræer, 
besluttede Agger at anlægge Dan-
marks første parkgolfanlæg, der blev 
åbnet i 2015. Der er slet ingen tvivl 
om, at både vin og parkgolf er en 
kæmpe passion for Agger, der meget 
gerne ser, at endnu flere baner sky-
der op i Danmark.

Golf for alle
Golfavisens udsendte havde sine to 
døtre med på 8 og 11 år. Selvom spil-
let i Japan forholdsvis er for pensi-

onister, behøver det absolut ikke at 
være sådan i Danmark. De fleste kan 
være med, og for en 8-årig er det i 
hvert fald til at have med at gøre.

Man får udleveret en golfkølle, en 
golfbold på størrelse med en tennis-
bold og et scorekort. En runde hvor 
der spilles ni huller tager mellem 
30-45 minutter. De ni huller må 
maksimalt være 500 meter, og intet 
hul må være længere end 100 meter. 
Der er par 3, 4 og 5-huller, som vi 
kender det i almindelig golf.

På Aggers golfanlæg er der fire 
sløjfer af ni huller. Altså fire golf-
baner af nogenlunde samme svær-
hedsgrad. Man slår fra et teested, og 
så handler det ellers bare med at få 
bolden i hul lidt længere fremme. 
Der er dog visse forhindringer som 
rough, semirough, bunkers, træer, 
sten og diverse regler. Et godt råd 
herfra er at holde bolden på fairway. 
Det er ualmindeligt svært at slå til 
bolden fra roughen.

Ikke kun hygge
Udover banen i Ungersbjerge er der 
parkgolfbaner på Årø, i Brønderslev, 
på Samsø, i Odsherred, på Falster og 
Bornholm. Den 5. september er der 
DM i Parkgolf, hvor de fem bedste 
fra hvert spillested mødes i Ungers-
bjerge og dyster om titlen. Der bliver 
gået til stålet, og det er bestemt ikke 
kun et ”hyggespil”. Der er medlem-
mer, der spiller en del og har købt et 
medlemskab, så banen kan spilles 

lige så tosset man vil. Agger har, 
som den eneste europæer, deltaget 
i VM i Japan i 2014, hvor han efter 
eget udsagn, gik en ret så hæderlig 
runde. Det var dog langt fra nok til at 
blande sig i topstriden.

Håb for fremtiden
Det kræver ikke det helt store hver-
ken at anlægge eller vedligeholde 
en parkgolfbane. Det kræver 0.7 
ha græsareal, 9 udslagsmåtter og 9 
vinterhuller (20 cm i diameter) med 
flag. Med lidt udstyr er man klar til 
at komme i gang.

Flere og flere fodboldgolfbaner 
skyder op, men Agger ser gerne, at 
danskerne også får øjnene op for 
parkgolf. Golfavisens udsendte med 
følge kan i den grad skrive under på, 
at det er et både fedt, udfordrende 
og sjovt spil. For at være helt ærlig, 
havde vi ikke de store forventninger, 
da vi kørte fra Aarhus og to timer se-
nere landede i Ungersbjerge tæt på 
Snave langt ude på landet. Det var jo 
ikke rigtig golf, der skulle spilles, så 
hvad var det egentlig?

Et flot område med vinmarker, 
lækker vincafé og en flot parkgolf-
bane i kuperet terræn, gjorde helt 
sikkert sit til, at forventningerne 
hurtigt steg. Aggers passion smit-
tede af på os, og spillet på banen 
fangede os. Det er ikke sidste gang, 
at vi skal spille parkgolf.

PARKGOLF FOR ALLE

Annonce

•  Nicolai Agger driver stedet og er 
selv passioneret parkgolfspiller. Ag-

ger ”så” spillet i Japan og har fået det 
til Danmark.

•  Parkgolf er for alle. I Japan er det 
primært pensionister, der spiller, 
men sådan behøver det slet ikke 
at være. 8-årige Emma og 11-årige 
Mathilde havde en skøn dag på Ag-
ger-anlægget

•  De fire golfbaner ligger i et natur-
skønt område midt i Aggers vinmar-
ker tæt på Helnæsbugten.

Parkgolf er et kæmpe hit i Japan, hvor det spilles af tusindvis. I Danmark er der ikke mange, der 
har fået øjnene op for det sjove spil. Det vil Nicolai Agger rigtig gerne gøre noget ved

’’ 
Det blev ret hur-
tigt et hit, og i dag 
spiller flere end 

800.000 parkgolf på de 
1.000 baner, der findes på 
øen

FAKTA
AGGER VIN & PARKGOLF

Ungersbjerge 7, 5683 Haarby 
www.agger-vin.dk

4 x 9 hullers parkgolf

Rød (494 meter, par 33). Gul 
(493 meter, par 33). Blå (500 
meter, par 33). Grøn (500 meter, 
par 33)

Priser: Spil på banen hele 
dagen koster 100 kr. pr. person. 
Sæsonkort 750 kr. pr. person. 
Der er mulighed for vinsmag-
ning, leje af café og naturligvis 
køb af vin. Priserne kan ses på 
hjemmesiden.

•  For at spille parkgolf, skal der 
skal bruges en golfkølle og en bold 
på størrelse med en tennisbold, 
hvilket man kan låne på anlægget.


