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FAKTA
SEBBER KLOSTER GOLFKLUB
Bjerregårdsvej 23, 9240 Nibe
18 huller, 72
5780 meter (57)
5337 meter (53)
4908 meter (49)
Banearkitekt: Henrik Jacobsen
Greenfee: 400 kroner (alle dage).
Ni hullers pay&play-bane, driving
range, putting green, klubhus med
selvbetjening og forudbestilling
Sebber Kloster-golfophold
Bed&breakfast med 42 sengepladser.
Priser fra 1115 til 1295 kroner per person afhængig af antal: En overnatning
med greenfee, aftenmenu (treretters),
morgenmad og sandwich til golfrunden

• Hovedbygningen på herregården Sebber
Kloster blev genopbygget efter en brand,
da godsejer Axel Valdemar Tesdorpf fra
Falster overtog stedet i 1959. Foto: Sebber
Kloster

FRA BISPESTOL TIL GOLF OG BRYLLUP
Mens fortiden på Sebber Kloster tilhører benediktiner-nonnerne, udbygger nutidens
ejer af det gamle herresæde til bryllupper, golfophold og firmaarrangementer
FRITS
CHRISTENSEN

Som navnet antyder, er der noget historisk
over Sebber Kloster Golfklub, selv om klubben først blev stiftet i 1992 og således kan
fejre 30 års-jubilæum i indeværende år.
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Fra flere af hullerne er der udsigt til den
sengotiske klosterkirke, der i slutningen
af 1100-tallet rejste sig på ruinerne af et
benediktiner-nonnekloster i forbindelse
med herresædet Sebber Kloster, der er et
gods på godt 500 hektar ved Lundbæk Vesterskov i det gamle Slet Herred en halv

snes kilometer fra den nordjyske sildehovedstad, Nibe.
Som det var tilfældet med mange jyske
herregårde, hørte også Sebber Kloster i
næsten 300 år ind under Viborg bispestol,
inden godset med Reformationen i 1536
overgik til Kronen – og 50 år senere til

privat ejerskab med Oluf Brockenhuus
som den første ejer.
Sebber Kloster var i Brockenhuusfamiliens eje de næste godt 100 år, og
efter skiftende ejere kom den nuværende
ejerfamilie ind i billedet i 1959, da Axel
Valdemar Tesdorpf købte herregården af
P. K. Haaning.
Godsejer Axel Valdemar Tesdorpf var
jordbesidder på Falster, men overtog
Sebber Kloster, da en del af stedet var

under genopførelse, efter hovedbygningen var brændt ned til grunden året før. I
1963 overtog datteren Helle Tesdorpf, gift
Saunte, stedet og drev det frem til 2007,
da den nuværende ejer, sønnen Adam
Tesdorpf Saunte tog over.

Vin fra Lilleø
Adam Tesdorpf Saunte er bosiddende på
Sjælland og ejer foruden Sebber Kloster
også Lilleø Vin sammen med kendiskok-

ken Claus Meyer, der også har sine rødder
på Lolland Falster.
Lilleø i Smålandshavet nord for Lolland
dækker under en kvadratkilometer og er
siden 2014 forbundet med Askø med en
dæmning. Det er nu 15 år siden, at Claus
Meyer i samarbejde med blandt andre
stjernekokken René Redzepi indledte
fælles vindyrkning (hvidvin) på den 2,5
hektar store vinplantage.
På Sebber Kloster kan man nyde
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• Sebber Klosters værtinde, Lotte
Kirketerp-Møller, foran den længe med
bindingsværk, der netop er blevet indrettet til værelser, opholdsstue og konferencelokale. Foto: F-Communication

• En af længerne på den gamle herregård er indrettet til festlokale, hvor der især afvikles
mange bryllupper. Foto: Sebber Kloster

• Den hyggelige opholdsstue er indrettet i længen med de nye værelser og konferencelokalet. Foto: Sebber Kloster
gode smagsprøver på Lilleø Vin, som helt
unikt er lavet på druerne Sauvignon Blanc,
Risling, Pinot Noir og Solaris. Familien
Saunte overtog en del af ejerskabet i 2019.
I 2006 besluttede familien Saunte at
gennemføre en gennemgribende restaurering af hovedbygningen med det formål
at kunne udleje stedet til bryllupper, andre
familiesammenkomster og firmaarrangementer – og gerne med golfbanen som
omdrejningspunkt for golfophold.
- Efter endnu en restaurering af den
gamle staldlænge i bindingsværk er vi
nået op på nu at råde over 42 sengepladser. Desuden har vi sat gang i endnu en
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ombygning, der i nær fremtid vil betyde,
at vi når op på 62 sengepladser, siger Lotte
Kirketerp-Møller, der er ansat som stedets
værtinde.
Bryllupper er blevet en meget stor del
af forretningen på Sebber Kloster, hvor
den ene længe på den gamle herregård
er indrettet til et velegnet festlokale. Men
med udvidelsen til stadig flere senge-

pladser satses der også i højere grad på
golfselskaber, som man kan tilbyde fuld
forplejning ved mindst 12 personer.
Saunte-familiens jord
Familien Saunte har ikke nogen fast bolig
på Sebber Kloster, men bruger stedet som
en slags sommerhus, når Adam Saunte inviterer vennerne til en runde golf i Sebber

Vi har også sat gang i endnu en ombygning,
der i nær fremtid vil betyde, at vi når op på 64
sengepladser

Kloster Golfklub, der ikke ville eksistere
uden familiens medvirken.
Mens størsteparten af de godt 500 hektar
jord er udlagt til natur og skov samt bortforpagtet til landbrugsjord, er 75 hektar af
godsets jorder omdannet til en smuk golfbane i et naturskønt område med udsigt
til Halkær Bredning, den sydlige vig, der er
adskilt af Nibe Bredning i Limfjorden med
dæmningen, der fungerer som hovedfærdselsåre mellem Nibe og Løgstør.
Initiativet til golf på Sebber Klosters jorder ved landsbyen Sebbersund blev taget
i 1990 af en gruppe mennesker med Nibes
daværende erhvervschef, Knud Møller,

i spidsen. En god dialog med familien
Saunte, der selv havde haft spæde planer
i retning af golf på jorden, resulterede i
et frugtbart samarbejde og en kontakt til
banearkitekten Henrik Jacobsen, der ved
synet af området udbrød:
- Det er slet ikke så svært. Banen ligger
der i forvejen, så jeg skal bare finde den.
Startede på engen
Knud Møller blev klubbens første formand
på den stiftende generalforsamling, og den
første nihullersbane blev etableret på engarealerne ned mod Halkjær Bredning tæt
på herregården. Takket være udelukkende

frivillig arbejdskraft kunne udgifterne begrænses til 150.000 kroner, og klublokalet
var et rum i herregårdens hovedbygning.
Efter de første hyggelige år på engen
blev det i 1996 besluttet at igangsætte
projekteringen af de første ni huller i bakkerne, selv om man med 120 medlemmer
ikke helt havde nået det tal på 150, som
skønnedes at være kravet.
I årene 1997-1998 blev der investeret
mindst 4000 arbejdstimer af frivillige
medlemmer, før Klostersløjfen kunne tages
i brug 1999 med dens åbne vidder og gode
udsigt i det kuperede terræn.
Men udviklingen stoppede
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ikke her, for allerede i 2004 kunne man
tage de sidste ni huller i brug på det, der i
dag betegnes som Skovsløjfen.
Det er en meget anderledes og smuk
oplevelse, selv om orkanen Bertha straks
efter etableringen i 2005 ”forvandlede
hele banen til en labyrint af vindfældede
træer”, som det hedder i klubbens historieskrivning. Det gode ved stormen var, at
der kom mere lys og luft til både fairways
og greens, og i dag er nye træer vokset op
på banen.
Vokseværk og klubhus
Med udvidelsen til 18 huller havde klubben prioriteret banefaciliteter frem for
det planlagte klubhusbyggeri. Man måtte
nøjes med et midlertidigt klubhus, der
skulle erstatte klublokalet i klosterets
hovedbygning i forbindelse med en større
renovering af herregården.
En voldsom stigning i medlemstallet
med 100 nye spillere om året resulterede
i slutningen af nullerne i et medlemstal

på 750. Det nødvendiggjorde bygningen af
det nye klubhusbyggeri, der i dag knejser
på bakken mellem de to sløjfer – også
selv kriseårene fra 2008 resulterede i en
midlertidig tilbagegang i medlemstallet.
- Det er dog med den seneste tilgang i
de to år med corona-pandemi igen steget
fra 550 til 750, og på driftssiden kører vi
hele tiden med sorte tal på bundlinjen –
takket være de mange frivillige medlemmer, der hjælper til over hele linjen, siger
formanden gennem de seneste otte år,
Povl Munk Christensen, der selv styrer
sekretariatet, mens andre medlemmer

’’

Med den
seneste tilgang
i de to år med
coronapandemien er
medlemstallet steget fra
550 til 750

frivilligt tager sig af proshoppen.
Med de mange nabobaner i Vesthimmerland som Himmerland, Løgstør, Aars
og Hvalpsund skal Sebber Kloster Golfklub primært kigge mod øst for at hverve
nye medlemmer fra først og fremmest
Nibe-egnen, men også fra Aalborg, hvor
mange af Sebber Klosters nye medlemmer ifølge formanden har problemer med
at få spilletider i de to Aalborg-klubber.
Høj banekvalitet
Nye medlemmers første bekendtskab i
klubben er naturligvis PGA-træneren Kristian Jeppesen, der har været tilknyttet
siden 2017. Han har været træner siden
uddannelsen i Brønderslev i 2004 og har
også været tilknyttet andre klubber.
Hele anlæggets fine standard skyldes
chefgreenkeeper Christian Balzer og hans
to assistenter. Den tekniske standard er
i orden over hele linjen med jævne og
faste greens og flittig vanding på grønne
fairways med mobile spredere.

I de seneste år har man udvidet fra to til
tre teesteder og skiftet farverne gul og rød
ud med længdebetegnelserne 49, 53 og 57
på en bane med optimal længde på 5780
meter.
Hver sløjfe har sit særpræg. Klostersløjfen er den længste og snor sig i det meget
kuperede terræn, hvor fairways på flere af
hullerne gennemskæres på tværs af nogle
drillende træbælter, hvor man enten skal
finde den rigtige åbning eller affinde sig
med at blive begrænset i transport- eller
approachslag til green.
Klostersløjfen
Allerede på første hul, par 5 på 506 meter,
præsenteres man for et smukt layout, der
på mange måder er betegnende for banen.
Søen, der griber ind i fairway, kan komme
i spil for alle uanset handicap i enten
andet eller tredje slag.
Også Klostersløjfens andet par 5-hul, 5,
på 495 meter er med til at definere sløjfen
som en bane, hvor evnen til course ma-

nagement er vigtig. I drivet skal man slå
forbi eller igennem et træbælte, men slår
man for langt i venstre, besværliggøres
andet slag af en dyb hældning på fairway
ned mod et strafområde.
Det mest spektakulære hul på sløjfen er
par 3-hullet 7, der er alle kvinders skræk
med mindre, de er elitespillere. Hullet
er kun 125 meter i luftlinje, men kløften
mellem teested og green er så dyb, at
mange klubgolfere lander i bunden af
kløften med et meget svært slag stejlt op
til green. Derfor appelleres der også på et
skilt til, at man lader næste flight slå ud,
når man er nået frem til green.
Par 4-hullet 8 er udnævnt til hele
banens signaturhul på grund af forløbet,
hvor man fra toppen har en flot udsigt
ned mod Halkær Bredning og Nibe i det
fjerne. Et af landets smukkeste golfhuller.

kan man slappe lidt af fra starten på
Skovsløjfen. Men kun lige indtil man når
frem til det 468 meter lange par 5-hul
13 med et svært indspil til green over et
større strafområde.
De tre efterfølgende huller (14, 15 og 16)
er alle par 4-huller, som fortjener betegnelsen som det lokale ”Amen Corner”
– også selv om der ikke er vand i spil. Til
gengæld er alle tre huller omgivet af høje
træer (mest birk) som taget ud af skovbaner som Silkeborg og Holstebro.
Par 3-hullet 17 fører os igen ud af
skovens fred og fordybelse og frem til
det afsluttende par 5-hul på 431 meter,
der spilles op ad bakken hele vejen mod
klubhuset.
Konklusionen er, at Sebber Kloster er
særdeles velegnet til et golfophold for alle
grupper af klubgolfere.

Skovsløjfen
Har man brugt mange kræfter i det meget
kuperede terræn på de første ni huller,

• Flere fairways på Klostersløjfen er præget
af tværgående træbælter på parkbanen.
Foto: Sebber Kloster

• Sebber Klosters første klubhus var et lokale i herregårdens hovedbygning. Senere kom
et midlertidigt klubhus, der nu er integreret i det nye klubhus (tv.).
Foto: F-Communication

• Hul 8 på Klostersløjfen er banens signaturhul med en flot udsigt over Halkær Bredning,
der adskilles fra Limfjorden med en dæmning. Foto: F-Communication
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