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Parkgolf er en blanding af almindelig golf og minigolf. Bolden er på
størrelse med en tennisbold. Man bruger den samme kølle på alle slag.

Indvielse: Lørdag svingede 50 personer køllen på
Aarø, da Europas første parkgolfbane blev indviet.
Banen er et slag for at få flere turister til øen, og den
nye aktivitet kan samle de fastboende på Aarø.
EUROPAS FØRSTE PARKGOLFBANE for at spille, nu hvor vi ikke har andre sportsgrene her på øen, siger Tina Duus, som med et
slag sendte bolden et stykke nærmere hullet.

Et lille stykke af Japan til Danmark

Af Mathilde
Bach Callesen,
MCA@jv.dk

– Hvis man er højrehåndet, skal den højre
hånd være nederst på køllen, da det giver det
bedste sving, forklarede Nicolai Agger, som
står bag den nye parkgolfbane på Aarø.
Lørdag åbnede Europas første parkgolfbane
på Aarø. Parkgolf er en slags minigolf på en
stor bane, som består af ni huller. Spillerne
bruger samme kølle til alle slag. Golfbolden er
speciallavet, og den er på størrelse med en
tennisbold. Det tager cirka en lille time at
spille sig gennem de ni huller, som varierer fra
35 meter til 100 meter i længden.
Haderslev Kommunes viceborgmester, Benny Bonde (LA), klippede den røde silkesnor til
banen, som han regner med vil trække endnu
flere gæster til øen.
– Det kan blive rigtigt attraktivt for Aarø,
siger Benny Bonde, som selv spillede sig gennem de ni huller i selskab med Nicolai Agger
og Svend Aage Hansen fra Aarø vingård.

Banen er ikke kun til gavn for turister
På femte slag trillede golfbolden i hul tre. En
jubel spredte sig blandt seks spillere, hvoraf
fem af dem er fastboende på Aarø.
– Det er et rigtigt sjovt spil, siger Tina Duus,
som hurtigt får opbakning fra modspillerne.
Hun tror, at banen vil få besøg af øens mange turister, men hun regner også med, at banen vil få mere regelmæssige besøg.
– For os fastboende på Aarø kunne det være
sjovt, hvis vi kunne mødes en gang om ugen
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Til indvielsen var der forfriskninger til alle de fremmødte, så de kunne
få energi til at spille en runde mere, hvis de havde lyst.

Indvielse
af ny sport
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– Snotten på måtten; du skal huske at kigge på
bolden, når du slår til den, lød det flere gange
fra Nicolai Agger, som åbner fire golfparkbaner ved sin vingård ved Haarby på Fyn om
et par uger.
Idéen til at lave parkgolfbaner i Danmark fik
han efter et besøg i Japan, hvor spillet er udviklet. Parkgolf er en af de mest populære
udendørsaktiviteter i Japan, og Nicolai Agger
håber på, at det med tiden også vil blive en
populær aktivitet i Danmark.
Banen på Aarø var en beslutning, som Nicolai Agger tog i fællesskab med Svend Aage
Hansen, som er fastboende på Aarø. Da Nicolai Agger fortalte Svend Aage Hansen om parkgolf, var Svend Aage ikke i tvivl om, at der
skulle anlægges en parkgolfbane på Aarø.
– Med lidt held kan vi få 4000-5000 spillere
gennem banerne om sommeren, siger Svend
Aage Hansen og fortæller, at banen bliver et
ekstra plus på Aarø.
Lørdag spillede de første 30 mennesker sig
gennem de ni huller. Og efter det niende hul
nød spillerne forfriskninger i form af pølser,
brød, øl og sodavand.

FA K TA

Agger Parkgolf på Aarø
■ Adressen på banen er Aarø 213.
■ Udlejning af køller sker hos Connie og Bent
Hansen på adressen Aarø 215.
■ Det koster 100 kroner for voksne og 50 kroner
for børn under 15 år, og så kan man få lov til at
spille to runder af ni huller.
■ En sæson koster 500 kroner, men så skal du
have kølle og bold, hvilket koster 1500 kroner. Så
første sæson skal man give et førstegangsbeløb på
2000 kroner. Derefter er det 500 kroner årligt.

JYDSKEVESTKYSTEN

Flemming Lund fra Aarø har bygget en af banens forhindringer.
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Nicolai Agger, som står bag parkgolfbanen på Aarø og fire baner på
Fyn, takkede Svend Aage Hansen fra Aarø vingård for samarbejdet.
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Bjarne Lau fejrer, at han fik bolden i hul. Og han var ikke i tvivl om, at
han sagtens kunne finde på at spille parkgolf en anden gang.

Haderslevs viceborgmester,
Benny Bonde, klippede den
røde silkesnor. Derefter
indtog han selv banen.

