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FRITID: Pinselørdag 
bliver spillet på den 
nye fodboldgolfbane 
i Svenstrup Heste-
have givet fri. For 
parret bag er det en 
15 år gammel drøm, 
der går i opfyldelse.

Af Margrethe Groth

SVENSTRUP HESTEHAVE:
Forårssolen stråler over den 
kommende fairway på Ods-
herred Fodboldgolf. Her lig-
ger foreløbig ti udfordrende 
huller klar. De kommende 
uger bliver der føjet otte til.

Piamalia Vagtholm og 
Bjarne Dalgaard har siden 
2005 arbejdet på at etablere 
fodboldgolfbanen ved deres 
ejendom på Kollekollevej, 
som de netop købte med ba-
nen for øje. Ansøgningspro-
cessen har været lang og 
fyldt med sten, men nu teg-
ner fremtiden lys. 

Snoren bliver klippet af 
Odsherred-borgmester Tho-

mas Adelskov (S) pinselør-
dag.

- Der er pres på, men jeg 
har jo også tre ugers ferie 
endnu, griner Bjarne Dal-
gaard. 

To do-listen tæller færdig-
gørelse af den kombinerede 
toiletbygning - der også tæl-
ler handicapfaciliteter - og 
boldrum, anlæg af p-plads, 
hovedsti samt grill-område.

- Det når vi. Jeg har jo 
drømt om det her i 15 år. En-
delig lykkes det, smiler Bjar-
ne Dalgaard.

Banen er anlagt, så den le-
ver op til de internationale 
krav.

- Der bliver faktisk af-
viklet EM i Danmark i år, 
siger Bjarne Dalgaard, der 
har ambitioner om at lægge 
bane til større turneringer.

- Lige om lidt er der ansøg-
ningsfrist til næste års DM, 
siger Bjarne Dalgaard, der 
regner med at skippe en an-
søgning afsted. 

Et »Odsherred Open« er 
også en mulighed.

- Den ligger lige til højrebe-
net, og så kan holdene også 
deltage i andre turneringer, 
siger Bjarne Dalgaard, der 
venter, banen kan tiltrække 

spillere fra Tyskland, Eng-
land, Holland, Sverige og 
Norge.

- Så vil andre her i områ-
det, bed and breakfast og lig-
nende, også nyde godt af det, 
mener Bjarne Dalgaard.

De 18 huller breder sig over 
en strækning på én kilome-
ter.

- Det kan så blive til lidt 
mere alt afhængig af, hvor 
mange gange man skyder i 
roughen, smiler Bjarne Dal-
gaard, der selv ramte søen 
ved hul 1, da Nordvestnyt 
lagde vejen forbi.

- Vi må altså have fat i et 
net, så vi kan fi ske boldene 
op, konstaterer Piamalia 
Vagtholm. 

Fodboldgolfspillerne skal 
skyde fra 25 til 106 meter på 
de 18 huller. Gennemsnittet 
ligger på 50-70 meter. Under-
vejs skal fodbolden styres 
uden om, over eller gennem 
en række forhindringer, 
som det er tilfældet i minig-
olf. Målet er at få bolden i hul 
på færrest mulige spark. 

 - Det ser måske nemt ud, 
men der bliver forhindrin-
ger på vejen, så alle bliver 
udfordret, lover Bjarne Dal-
gaard.

Første match skydes i gang i pinsen
Piamalia Vagtholm og Bjarne Dalgaard, ejere af Odsherred Fodboldgolf,  afprøver banen, der åbner for publikum lørdag 23. maj. Foto: Mik

Parret har siden 2005 arbejdet på at etablere den 18 huller-store fod-
boldgolfbane. Nu er det lykkedes.

FAKTA

 I fodboldgolf gælder 
det om at få bolden i 
hul på færrest spark.

 Fodboldgolf er en  se-
riøs sportsgren med 
såvel DM, EM som VM 
samt lokale turnerin-
ger under Dansk Fod-
boldgolf Union, hvor 
Odsherred Fodbold-
golf er medlem. 

 Odsherred Fodbold-
golf på Kollekollevej i 
Svenstrup Hestehave 
har første åbningsdag 
pinselørdag 23. maj.

 Odsherred Fodbold-
golf  venter at holde 
det første Odsherred 
Open til august.

 


