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Grethe og Karsten slår
et slag for parkgolf
Ægteparret grethe og Karsten larsen fra assens spiller ofte golf
tre gange om ugen hos agger Parkgolf i ungersbjerge.
Parkgolf

Søren Plovgaard

sp@fyens.dk

Ungersbjerge: Karsten Emdal Larsen står på parkeringspladsen foran Agger
Parkgolf i Ungersbjerge og
vikler blå tape om sine kone
Grethe Larsens venstre tommelfinger.
- Det er nødvendigt at tape
tommelfingeren lidt ind, for
ellers har den det med at revne, når jeg spiller gol, siger
Grethe Larsen.

Ægteparret er kørt fra Assens tidligt onsdag formiddag for at gå en runde på
parkgolfbanen i Ungersbjerge. Og det er ikke første
gang, de svinger golfkøllen
på banen, som Nicolai Agger åbnede officielt for to og
et halvt år siden midt i det
bakkede morænelandskab
syd for Snave og snublende
tæt på Helnæsbugtens åbenbaringer.
Grethe og Karsten kender
området godt. De har boet
på Mullerødvej i 19 år, inden

Man behøver kun en
golfkølle for at spille
parkgolf. Foto: Søren
Plovgaard

de for nogle år siden valgte
at flytte ind i en lejlighed på
Skjoldvænget i Assens.
De har begge tidligere væ-

FERIE OG NYE TÆNDER
- Vi fik nye tænder og alligevel råd til
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med
en afdragsordning, der passer til vores
økonomi.
Tandproteser holder i mange år,
så hvorfor betale dem på én gang, når
finansiering er mulig?
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UgenS vinder:
Sofie E. Christensen
Fuglekildevej 63
5690 Tommerup
9 år - 15. juli
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Så er der fødselsdag – og du kan sende din
børnehilsen (børn op til 12 år).
Det koste 50,- k . og betaling skal ske kontant
pr. post eller på kontoret for LokalAvisen Assens,
Østergade 78, 5610 Assens.
Foto og oplysninger til din børnehilsen skal aflevere
es
senest torsdag kl. 15.00. Billeder kan også sendes
elektronisk på annonce@laa.dk

ret medlem af Barløseborg
Golfklub, men nu har de tabt
kærligheden til parkgolfspillet. De spiller typisk parkgolf
i Ungersbjerge tre gange om
ugen her i højsæsonen.
- Vi har købt et sæsonkort,
og det betyder, at vi kan spille hele sæson for bare 500
kroner, fortæller Karsten, inden han sammen med Grethe henter en golfkølle og
en bold på en lille plads foran banen.
- Det fine ved parkgolf er
også, at man benytter sig af
den samme kølle hele tiden,
uanset om man er i roughen
eller på greenen, mener Grethe og Karsten, 72 og 68 år.
De starter dagens runde på
et par 3-hul, og i løbet af et
par timer når de hele vejen
rundt om banen, der består
af 36 huller med fire såkaldte
sløjfer af hver ni huller.
I et hjørne af golfbanen
kører indehaver Nicolai Agger rundt på en grøn-gul havetraktor og slår græs på banen. Han er både greenkeeper, golfvært og vinbonde, og
han fortæller glad og gerne
om sine vinmarker, der skråner ned mod golfanlægget.
Undervejs på parkgolfbanen støder Karsten og Grethe på et andet ægtepar, der
også er ude at svinge golfkøllen på en dag, hvor det dan-
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ske sommervejr viser sig fra
sin mere venlige side.
Det er Jytte og Bent Nielsen. De er begge 79 år og bor
i Haarby.
- Vi er også aktive i Vestfyns
Golfklub. Men vi er kommet
her hos Agger Parkgolf, lige
siden banen åbnede, og jeg
har også holdt fest i festlokalerne herude, fortæller Jytte
Nielsen.
Hvert af de 36 huller på
banen er mellem 34 og 100
meter langt. Hver banesløjfe har altså ni huller med par

33, idet den består af fire par3, fire par-4 og et enkelt par5-hul. Karsten kan bryste sig
af at have banerekorden med
25 slag på ni huller. Grethe
ligger nummer tre på kvindernes rangliste, idet hun har
gået de ni huller på 33 slag.
Det er to slag flere end Jytte
Nielsen på førstepladsen.
- Det er endnu aldrig lykkedes os at lave en hole-in-one
her på banen. Men jeg har da
prøvet at lave en på Barløseborg, siger Karsten, inden
han teer ud på det næste hul.

Fyns Brillebus
- kommer til dig
tlf. 2424 2096

Ugens vinder får en KAGEMAND til
20 personer fra Haarby Bageri, Haarby.
Vinderbeviset bliver sendt direkte
til den heldige.

Karsten Larsen i gang med at putte på hul 3. Grethe og Karsten
Larsen er ofte afsted til parkgolfbanen i Ungersbjerge tre dage
om ugen i højsæsonen. Foto: Søren Plovgaard

Hjemmebesøg
- en service der ikke
koster ekstra

Haarby

Optiker
Vinnie
Sørensen

Postnr./by:
Sandra Ingerslev
Kasbækvej 14
5672 Broby
8 år - 16. juli

Elias Paul Petersen
Hårbyvej 12
5620 Glamsbjerg
7 år - 18. juli

Tlf.:
Fødselsdato og alder:
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Par to. Karsten Emdal Larsen, Grethe Larsen, Bent Nielsen og Jytte Nielsen får sig en golfsnak midt
på banen. Foto: Søren Plovgaard

Bliv en del af Knit ‘n Jazz
Strik//hækl sammen med os hver tirsdag
kl.
l 1
15-17
-17 i butikken
uti en

Knit ‘ n Jazz
12.-13. august

Vinder 2013:
Busbanden Morud

VIND 25.000
KRONER

Vinder 2016:
Veflinge Lektiecafé

Vinder 2015:
Oprør fra udkanten

Vinder 2014:
Aktionsgruppen Allested-Vejle

Indstil din kandidat til
Bland Dig Prisen nu!
Fyens Stiftstidende hylder med ”Bland Dig Prisen” det
lokale initiativ. Du kan nu indstille enkeltpersoner
eller grupper, der originalt, kreativt og vedholdende
blander sig i det lokale liv til gavn for fællesskabet,
til prisen.
Indstil din kandidat ved at scanne koden
her eller brug linket: qrs.ly/oo5kkz3

Prisen uddeles ved

Det Fynske Folkemøde
i mediehuset i Odense
lørdag den 2. september.

Indstil med det samme, da avisen
løbende vil omtale nogle af initiativerne.
Sidste frist er den 17. august.

Følg med på facebooksiden ”Bland Dig Prisen”.
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