Park golf
- Både traditionel- og minigolf på én
gang
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Så er en ny og anderledes form for golf kommet til Danmark. Det drejer sig om sportsgrenen ”Park golf”, der måske
bedst kan beskrives som minigolf på en stor bane.
Lørdag d. 22. juni blev det første Park golf anlæg i Danmark indviet på Sydvestfyn. Omkring 200 mennesker var mødt
op til præsentationen af den nye 36-hullers park golf-bane tæt på Ungersbjerge, hvor initiativtager Nicolai Agger har
investeret i det 3,5 ha. store område.
Efter at den røde snor var klippet over blev de mange fremmødte sluppet løs på den fine bane, og det viste sig at en
runde park golf på 9 huller kan gås på blot en halv time med mange fornøjelige oplevelser undervejs.

Udenlandsk inspiration
Park golf er egentlig ikke en ny sportsgren, selvom det er første gang at det ses i Danmark. Der er således park golfbaner i Sydkorea, Kina, Taiwan, Japan og i Brasilien og Canada. At sportsgrenen er stor på andre kontinenter ses
blandt andet ved at store golf- og sportsproducenter er gået ind i markedet og producere alverdens udstyr til de
mange spillere.
En park golf bane ser ved første øjekast ud som en almindelig golfbane, blot i miniformat. Der er således alle de
traditionelle baneelementer som man finder i golf, eksempelvis teesteder, fairway, rough osv. Men hullerne er
væsentlig kortere og udstyret er markant anderledes.
Man må kun anvende en kølle til alle slag og denne minder i sin udformning mest om ”en driver med
putteegenskaber”. Køllen får i forskellige materialer og længder, men udformningen er ens. Bolden i park golf er
noget mere fyldig end i almindelig golf. Den kan med et godt slag slås ca. en meter op i luften de første 20 meter og
herefter trille yderligere 60, hvis den rammes godt.
Selvom der er mange ligheder med golf er teknikken til at flytte bolden anderledes. Man kommer ikke langt med et
traditionelt golfsving, men efter nogle træningsslag på drivingrangen begynder fornemmelsen for fart og afstand at
indfinde sig inden runden kan begynde.

Supplement til golfsporten
Park golf er væsentlig mindre pladskrævende end en traditionel golfbane og kræver mindre at spille både fysisk og
tidsmæssigt. Ved sin lille størrelse er økonomien ved både anlæg og vedligeholdelse markant mindre og anlæggene
kan i princippet placeres midt i byens park hvor der er stor tilgængelighed for mange brugere.
Park golf kan derfor potentielt blive en ny fødekæde til golfklubberne, hvor en ny stor målgruppe kan få stiftet
bekendtskab med en sportsgren, der er tæt knyttet til det traditionelle golfspil og herigennem for øje på golfspillets
fortræffeligheder.
Det bliver spændende at følge om flere vil finde sportsgrenen interessant og anlæg med tiden vil skyde op rundt
omkring i Danmark, måske i tilknytning til allerede eksisterende golfbaner, der har et par hektar i overskud. Nu findes
der i hvert fald et flot demonstrationsanlæg på Sydvestfyn som interesserede kan besøge og blive inspireret. Det
forventes at anlægget kan åbnes for offentligheden til næste år, når alle tilladelser er på plads.

