
Eventyret om Eventyr 

Der var engang. Sådan begynder alle rigtige eventyr. Og selvfølgelig også 

dette. 

Altså: Der var engang. Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, 

kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, 

og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det 

sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store 

skove, og midt i skovene dybe søer; jo, der var rigtignok dejligt derude på 

landet! Midt i solskinnet og tæt på Odense lå der dog100 hektar jord og 

kedede sig noget så gudsjammerligt. 

Men lad os på fantasiens vinger flyve til en bolig i selvsamme stad. På det 

frønnede navneskilt stod prentet med sirlige bogstaver og helt uden 

stavefejl - ”Gerda og Niels Ibsen”, og det er da også de selvsamme 

godtfolk, som i begyndelsen er en del af handlingen i dette eventyr, der nu 

tager denne dramatiske vending: 

Vi befinder os i dagligstuen i førnævnte hjem. 

- Golf, udbrød den gode Niels Ibsen pludselig en dag. 

- Hvad siger du? Spurgte fru Gerda undrende! 

- Golf! Gentog husets herre med stor patos og lidenskabelighed. 

- Golf??? Spurgte fruen en kende eksalteret. -Styr nu lige dit handicap, 

Neller! Sådan en lille vogn passer sig bestemt ikke på vores matrikel. 

Hvad vil dog ikke naboerne sige? 

- Nej! Det er ikke et tyskproduceret automobil, men en golfbane, jeg vil 

ha’, fortsatte patriarken målbevidst. 

 

 

 



- Jamen, det er da noget ganske andet. Det manglede da bare, selvom du jo 

allerede har haft én, udbrød fruen lettere forundret og fortsatte: - Hvad 

fatter gør, er altid det rigtige. 

Og det blev begyndelsen til begyndelsen af eventyret om Odense Eventyr 

Golf, for snart rullede Hedeselskabets store maskiner frem og vendte hver 

en sten.  

I 1993 – for præcis 25 år siden holdt den nye golfklub så stiftende 

generalforsamling, og Odense Eventyr Golf var en realitet med en hvis 

Pape ved roret. Dog ikke den pape – altså hans Hellighed fra Rom - men 

Pape - hans herlighed fra Odense.  

Græsset på Sydbanen var nu vokset så meget, at småfugle og frøer 

boltrede sig i munter leg deri, og at der kunne afholdes åbningsmatch med 

efterfølgende fest i det nyåbnede – og imponerende – klubhus. 

Allerede året efter ringede formanden til daværende borgermester Anker 

Boye, men denne var dog optaget på telefonen. Til sidst lykkedes det dog, 

så Anker sendte gode tanker og klippede snoren, og ét af landets mest 

spændende golfanlæg var en realitet. 

Første greenkeeper blev en uddannet anlægsgartner, men ham gik man 

hurtigt i bedene. Du’r ikke; næste! Sagde den siddende bestyrtelse. 

- Har I hørt det? Har I hørt det? Lød det blandt medlemmerne. Nu har 

bestyrtelsen ansat en murer med et besynderligt navn. (Men det passede nu 

meget godt til manden, som heller ikke var helt almindelig.) 

Navnet var Bendy, og snart havde Odense Eventyr en bane, der kunne 

måle sig med Danmarks bedste.  Og det er ganske vist. 

 

 

 



- Har I hørt det? Har I hørt det? Lød det igen. Denne gang på gader og 

stræder da flere og flere fynboer fik øjnene op for klubbens fine faciliteter, 

så allerede i efteråret 1995 var medlemstallet fordoblet til 700 medlemmer.  

 

Og eventyret fortsatte med afvikling af store turneringer og arrangementer 

med kendte personager. Her nævnes i flæng blot Kjeldsen, Hansen, Bjørn 

og Juul. 

 

Men ingen roser uden torne. Sorte skyer tårnede sig op i horisonten. Man 

skrev 2012, og Proark, som da ejede banen blev til pro ak og ve.  

 

Gode råd var dyre, men pludselig kom en vis herre gungrende. Ikke på en 

gedebuk; næh, nej i en Audi A8 imens han råbte: -Hyp, hyp alle mine 

heste. (Der var 500 af dem.) Med sig havde han ikke pløre i en træsko eller 

en død krage, men spillevende Rikke Mølhave og en hel pose penge. 

 

- Hallehøjsa! Her kommer jeg, råbte den gode Niels Thorborg, thi ham var 

det.  

Det er mig med ham der Peter,  

og jeg viger ikke en meter,  

før vi har lukket en deal,  

så jeg kan drage herfra med et smil.  

Og hvis I ringer otte gange otte, 

er jeg sikker på, at vi kan nå det. 

 

Og sådan blev det. 

 

 

 

 



Siden er der sket en gradvis og kontinuerlig forbedring af baneforholdene. 

Der er blevet renoveret maskiner, stier og bænke, ligesom der er ryddet op 

i bevoksninger. Der er ligeledes både fældet træer og plantet nye, ligesom 

stier er blevet armeret og syv nye langtidsholdbare broer er på plads. Nye 

tee-steder er kommet til og flere steder endda i højden, så der er overblik 

over hullets forhindringer. Jo, jo – det er ganske vist, og der er ikke et øje 

tørt. 

 

Den ærværdige Pape takkede efter mange års tro tjeneste af som formand, 

og yes oh Jess Heilbo tog over inden Finn Lorenzen satte sig i stolen, som 

formand for bestyrtelsen, hvor han stadig residerer. 

 

Det er så her og nu, at vi er samlet for at fejre Odense Eventyr Golfs 

sølvbryllup med sig selv og det halve kongerige. Det er en historisk 

begivenhed, og meget har ændret sig siden der var engang. Ikke mindst 

derfor er det betryggende at vide, at såvel bestyrtelse, personale og 

baneejer med flid og stræbsomhed arbejder på at sikre, at klubben også 

fremover tilbyder medlemmer og gæster de allerdejligste faciliteter og 

baneforhold. Og det er også ganske vist. 

 

Snip, snap, snude – nu er den historie ude. Tip, tap tønde – de næste 25 års 

eventyr kan begynde. 

 

 

 

/ Sven-Erik Nielsen 

 


