
Banen åbnede i 1995 og kan i år fejre sit 
25 års jubilæum, men allerede i 1990 
startede anlægningen af banen.

Læsø er det sted i hele Danmark hvor  
solen skinner mest, selvom Bornholm 
smykker sig med denne titel, er det ikke 
korrekt.

Og da vi besøgte banen var det en dejlig 
og solrig tirsdag i maj måned.

Banen er et kapitel for sig selv – måske en 
af Danmark bedst designede med mange 
spændende udfordringer, smukke søer og 
vandløb kombineret i den helt fantastiske 
natur med udsigt til de mange forskellige 
træer og lyng og fra de fleste huller, - det 
det blå Kattegat.

Det blev en dag, hvor man for alvor ople-
vede, hvad Danmark også byder på af natu-

roplevelser kombineret med en rigtig dejlig 
og spændende golfbane med en udsøgt 
service.

Banens 18 huller er en charmerende 
oplevelse med herlige, varierende og ud-
fordrende opgaver, for selv den mest ruti-

nerede golfspiller. Et godt råd til dit første 
besøg på banen er: Klubbens baneguide 
er en stor hjælp, så du kommer den helt 
rigtige vej til flaget på de gode fairways og 
hurtige greens.

Der er næsten altid ledige tider til en 
runde golf. 

Klubben tilbyder også en overdækket 
Driving Range, Par 3 bane med fem huller, 
Putte Green, Pro træner Colin Smith og et 
indbydende klubhus med Sekretariat, Pro-
shop, og Restaurant, samt omklædning og 
bad.

Til Læsø Seaside Golf hører der også 24 
lejligheder i 12 huse, direkte på ved klub-
huset.

Husene er netop nu udbudt til salg og 
afventer en ny ejer.
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Solskinsgolf  
på Læsø Seaside

Drømmer du om at spille golf i solskin,  
er Læsø Seaside banen det helt rigtige valg
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Det gælder om at slå lige med de udfordringer 

træerne og små bakketoppe giver på fairway.

I september kan du opleve en bane i fuldt flor med 

det smukkeste blomstrende lyng. Foto:Jan Rulle.
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KLUBBEN
På Læsø bor der 1.800 indbyggere og 

golfklubben har i alt 1.771 medlemmer.
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Kun fordi ledelsen af Læsø Golf Klub har 

fundet en niche i Dansk Golfsport.
Klubben tilbyder et Flex medlemsskab 

for kun kr.745 pr.år incl. DGU kortet og 
greenfee ved første besøg.

Mange der måske ikke spiller så meget 
eller er bosat i udlandet har derfor meldt 

sig ind i Læsø Seaside Golfklub. 
I alt har klubben 1.300 Flex medlemmer 

og dermed Danmark største på 18. huller.
Også blandt øens sommerhusejere og 

mange norske og svenske golfspillere be-
nytter sig af denne mulighed med 350 
medlemmer. Lokalt er der 110 medlemmer 
af klubben.

En af dem er Uffe Jørgensen der til daglig 
er bosat i Mijas på Costa del Sol, hvor han 
driver firmaet SCANCOM der sælger IT ud-
styr til hele Spanien og mange andre lande.

På Costa del Sol er Uffe Jørgensens hjem-
mebane El Chaparral. 

Uffe Jørgensen har siden 1978 haft som-
merhus på øen og kører hvert år hjem for 
at holde   ferie i sommerhuset og spille golf 
med gamle venner.

Kaptajn på Læsø Færgene er Jan Rulle 
der også er kaptajn (formand) for Læsø 
Seaside Golfklub. Når vi spørger forman-
den og kassereren Bent Hesthaven har 
de ét stort ønske, i denne sæson er målet 
at få ca. 100 nye Flex medlemmer. Alle 
1771 medlemmer vil fremover få tilbudt 
muligheden for at modtage de bedste 
greenfee tilbud og golfophold på Solkysten 
og gratis medlemskab af Klub Solkystens 
der arrangerer masser af aktiviteter hver 
måned.

Bent Hesthaven er med i mange af klub-
bens arrangementer og en af de ildsjæle 
som et mindre samfund har så hårdt brug 
for. Udover golfklubben er Bent Hesthaven 
med i andre foreninger og yder også her en 

stor indsats for Læsø.
Netop nu er Læsø Seaside Golfklub 

indstillet til ”Sol & Strands lokale hånds-
rækning” - et initiativ, der skal understøtte 
ildsjæle og gode projekter i det danske 
ferieland. Der er afsat i alt en million kro-
ner, som uddeles i de 21 områder, hvor Sol 
og Strand har et lokalkontor. I hvert loka-
lområde udvælges tre kandidater, og på 
Læsø er Læsø Seaside Golfklub som nævnt 
blandt de udvalgte, og det er nu op til 
sommerhusejerne, der er tilknyttet Sol og 
Strand Læsø, at afgøre, hvordan pengene 
fordeles mellem de tre nominerede. Vin-
derne udpeges medio juni.

sologstrand.dk/om-os/haandsraekning.
aspx  & laesoe-golfklub.dk/?p=2416

ENDAGS TURE TIL LÆSØ
Vil du prøve at spille denne herlige bane 

er der gode muligheder. Book en tid fra 
Frederikshavn med færgen kl. 7.50 og rejs 
hjem samme dag kl. 18.40.

Så har du god tid til at opleve Læsø med 
både golf og øens storslåede natur og at-
traktioner samt spise et lækkert måltid 
med Jomfruhummer.

Pris med bil og to greenfee koster kr. 
999,-

Se mere på Læsø Seaside Golf.dk eller 
ring tlf. 0045- 4998890.

Du kan også kontakte visitlaesoe.dk der 
gerne hjælper med alt om din tur til øen.

Læsø Seaside Golf – en inspirerende 
oplevelse. 
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Det er en helt ubeskrivelig naturoplevelse 

at spille Læsø Seaside Golfbane.
Formand for klubben er Kaptajn Jan Rulle der 

til daglig sejler med de to Læsø Færger.

Læsø Sydesalt er kendt over det meste 

af verden – bestemt et besøg værd.

Bent Hesthaven er kasserer i klubben og en fantastisk 

ildsjæl for Læsø.på Læsø hele sommeren.

Uffe Jørgensen bor permanent i Mijas men er  

altid hjemme på Læsø hele sommeren.

Den gamle kirke er ombygget til kurbad og 

behandling for specielt psoriasis patienter.

Intet besøg på Læsø uden at smage de  

lækre friskfangede Jomfruhummere.

På Læsø kan du opleve de gamle Tanghuse  

der kan holde i op til 300 år.
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