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Efter en kølig regnvejrsdag klarede vejret op og vi mødtes i alt 51 tandlæger og partnere til årets 

sommerudflugt på Great Northern golfresort i Kerteminde.  

Smukt anlagt med søer og klitter ligger resortets hovedhus, hvor vi mødtes. Et arkitektonisk smukt 

bygningsværk opbygget af sten specialimporteret fra Grækenland og med glasparti som gav illusion af en 

flyvende tagkonstruktion.  

Great Northern ejes af Thomas Kirk Kristiansen og selve banen er anlagt af Nicklaus Design – efter sigende 

en af verdens førende golfbanearkitekter. Ambitionen bag er at kunne måle sig med de bedste baner uden 

for landets grænser men også at give en god oplevelse for almindelige golfentusiaster, både erfarne og 

begyndere. 

Området grænser op til Sybergland, et 72 ha rekreativt område, som kun beriger udsigten fra resortet. 

Great Northern var oprindeligt fladt landbrugsjord, alt er bygget kunstigt op. Mere end 3.000.000 ton jord 

er blevet flyttet på anlægget for at udgrave til kunstige søer og for at skabe de mange klitter. Great 

Northern huser en 18-huls (mesterskabsbane) samt en 9-hulsbane (Academy Course), et træningsanlæg, 

Restaurant EAT og hotel. Det var imponerende faciliteter og en større spa-afdeling med infinity-pool, 

barber, massør osv. er ligeledes under opførelse. Fire robotter kørte konstant rund, 2 indsamler bolde og 2 

slår græs.  

I samlet flok fik vi lov at se et af de i alt 15 hotelværelser, som i bedste hobit-stil ligger skjult inde i klitterne. 

På den ene side ankommer man til en beskeden næsten skjult indgang, mens man mod den anden side har 

et stort panoramavindue med smuk udsigt over golfresortet. En overnatning her fås for 1900 kr.  

Herefter blev vi inddelt i 3 hold, hvor vi fik lov at prøve kræfter på driving range, putting Green og med 

snag- golf. Undervejs fik vi kyndig instruktion og gode råd fra 2 ansatte, der var ganske tålmodige trods flere 

nybegyndere. Vi lærte desuden, at græssorten krybende hvene (Latin: "Agrostis stolonifera”) egner sig 

særligt til golfgreens, da denne er meget skudtæt og tåler lav klippehøjde. 

Herefter mødtes vi til spisning i restaurant EAT, hvor der blev serveret jomfruhummer, Ibericogris og 

chokolademousse.  

En rigtig hyggelig aften i smukke omgivelser. Imponerende faciliteter og ingen tvivl om, at er man til golf, er 

dette sted ”the place to be”. Dejligt at Fyn kan bryste sig med golf-faciliteter i verdensklasse. 

 

- Af Sanne Barnkob 
 


