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Nicolai Agger
tager parkgolf
til Danmark
Parkgolf er en underholdende japansk
specialitet, som nu bringes til Danmark
af vinbonden Nicolai Agger fra Ungersbjerge syd for Haarby på Fyn
Af Svend Novrup

P

Å

R E J S E R

I

Japan blev konkurrencemennesket Nicolai Agger, der som
ung håndboldstjerne missede
OL i München på grund af et
sprunget ledbånd, grebet af
den førende sportsgren på øen
Hokkaido, parkgolf.
Hokkaido er lidt større end
Danmark og har 5 mio. indbyggere, af hvilke 800.000 dyrker
parkgolf. Ikke mindst i byen
Obihiro, der er på størrelse med
Odense og har 100 anlæg med
parkgolf indenfor 20 km’s omkreds, heraf ca. 80% drevet offentligt. I sportsforretningerne
er golfafdelingerne for 25%
vedkommende parkgolf, som
stadigt flere af de store sportsmærker kaster sig over, efter
at det ikke længere kun findes
i Japan, Kina, Taiwan og Sydkorea, men også i Brasilien og
Kanada og fra 30. maj også i
Ungersbjerge tæt på Helnæs
på Sydfyn.
Her ligger det nye danske
parkgolf-center langt ude i det
yderste, bakkede morænelandskab syd for Haarby, hvor man
på de sidste kilometer kører
på smallere og smallere veje
og ustandselig skifter retning,
til man står hos Nicolai Agger
blandt skove, vinmarker og fire
parkgolf-sløjfer.
Parkgolf
Parkgolf kræver kun en enkelt
kølle og en enkelt bold på ca.
100 gram. Et godt sæt koster
ca. 1500 kr. for køllen og 100
for bolden. Begge dele kan fås
i adskillige
mærker,
og der
findes en
speciel
bag til de
to dele sammen.
En bane
består
af ni

huller, altid med par 33, da den
har fire par-3, fire par-4 og et
enkelt par-5-hul. Den må maksimalt være 500 m lang, og alle
huller skal være mindre end
100 m lange. Hullerne er forholdsvis smalle, men kan være
dogleg, og et af dem har som
regel en speciel forhindring,
der måske kan kræve, at man
løfter bolden, som er tung at
slå til. Eksperter kan dog løfte
den op til 1½ m, så de fx kan
afskære en dogleg.
En bane kræver ikke så meget plads, og Agger fx har på
3,5 hektar jord anlagt fire sløjfer, så der er op til 36 forskellige huller at spille.
En runde
Parkgolf skelner ikke på
alder og
køn, så
hele familien kan
spille
sammen.
Spiller man
en
runde,
som er på
18 huller,
tager det
ca. en

time, og prisen for en runde,
hvor man låner golf og kølle,
er 100 kr. Man vil kunne løbe
sæsonkort for 500 kr., men så
kræver Agger, at man stiller
med eget materiel – som han
meget gerne sælger, da han
naturligvis selv importerer
dem.
Parkgolf er som alle ting,
der giver motion, sund, og på
Hokkaido, hvor mere end 35%
af de over 65-årige spiller parkgolf, har man konstateret en
klar forbedring af den generelle helbredstilstand.
Uddannet i Japan
66-årige Nicolai Agger introducerer ikke parkgolf uden at
kende spillet til bunds. For at
lære såvel spilleteknik som
regler drog han til Obihiro og
deltog i de nødvendige kurser.
Da det rygtedes, medførte det
såvel avisreportager som tvoptræden, og han blev inviteret op til borgmesteren.
Siden blev han inviteret til
at deltage i VM 2014 som dansk
repræsentant. Han gik da 36
huller i 134 slag, altså to over
par, hvilket han selv var meget tilfreds med – men vinderen gik i 90 slag og et tocifret
antal brød 100, så der er noget
at tage fat på.
Åbning 30. maj
At nå frem til at åbne sin
bane har været et tre år
langt hækkeløb, fordi
der kom indsigelse mod
anlægget fra Danmarks Naturfredningsforening, der
har meget stor magt.
Det kræver kun en
enkelt person med
500 kr. at gøre indsigelse med opsættende virkning, og
når indsigelsen afvises, er der ingen
erstatningsmulighed bagefter, selv om
Agger helt
oplagt har
mistet
en

stor del af de indtægter, han
har investeret 3½ mio. kr. i.
Nu sker det imidlertid. 30.
maj kl. 10 foretages den officielle åbning, som bliver særligt spændende for håndboldnostalgikere, da et stort antal
af Aggers landsholdskolleger
fra halvfjerdserne dukker op.
Spillere som Kay Jørgensen,
Keld Andersen, Bent Jørgensen, Jørgen Vodsgaard m.fl.
Vinbonden Agger
De særligt indbudte får om eftermiddagen lejlighed til at
stifte bekendtskab med Aggers
anden passion, efter at han har
pensioneret sig selv fra først
en dyrlæge- og derefter medicinalkarriere: Han dyrker vin
på markerne, der støder op til
banen.
Han har valgt en nordeuropæisk sort, der er udviklet i
Tyskland og egner sig specielt til det danske klima.
Et par Sauvignon Blanclignende med frugtsmag,
der i den første høst i
2013 gav de fineste resultater i hvidvine og
mousserende vin. Rosé’en er også god, mens
rødvinen endnu mangler at lykkes helt.
Kvaliteten får sit blå
stempel ved, at gourmet-restauranten Sinatur Hotel Gl. Avernæs straks købte 36
flasker og kom tilbage
en måned senere for
at købe, hvad der
var tilbage.
Parkgolfs
fremtid
Agger håber på
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AGGER VIN &
PARKGOLF
Ungersbjerge 7,
5683 Haarby
Tlf.: 6313 0303
e-mail: nicolai@agger-vin.dk
www.aggers.info
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omkring 5.000 greenfee-gæster
årligt, meget gerne flere, og
han er allerede ved at anlægge
endnu en bane på Årø, hvor en
kollega i vindyrkningen normalt får 15.000 af de 50.000
turister, der gæster øen i Lillebælt, ind på sin vingård. Agger og vinbonden vil gerne tilføje den yderligere en attraktion,
og det bliver parkgolf, som kommer til at spilles lige ved siden
af færgehavnen og en stor naturlegeplads.
Drømmen er, at der inden
for få år skal være 8-10 baner
rundt omkring i Danmark. Så
skal hver af dem arrangere et
lokalt mesterskab, hvis bedste
spillere kvalificerer sig til en
DM-finale hos Agger i Ungersbjerge. Vinderen her bliver
dansk repræsentant ved VM
på Hokkaido.

