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Kronjylland 
Open i golf 
Den 21. juni 2013
Randers Fjord Golfklub
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Som formand for Randers Politi Idrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til 
Kronjylland Open 2013 på den naturskønne golfbane ved Støvringgård.

Vi vil som sidste gang, som arrangør af Kronjylland Open, sørge for nogle yderst 
veltrimmede baner med flotte greens. Vi kan så kun håbe på et tilsvarende godt 
golfvejr.

Vi ser frem til et stort deltagerantal til den sidste golfturnering inden sommer-
ferien.
Vi vil gøre alt for en god sportslig afvikling af turneringen ,og vores kantine v/
Hanne Nørager vil sørge for hendes berømte biksemad til afslutningen.

Randers Politi Idrætsforening ser frem til at byde jer alle velkommen til en dejlig 
dag i det Østjyske.

Med sportslige hilsner
Troels Aagaard, formand

Velkommen til 
Kronjylland Open Golf 2013

Arkivfoto
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Matchledelse

Karl Johan Sønderup

Troels Aagaard

Jørgen Krogh

Torben Olesen

Morgenmad og registrering       fra kl. 0700

Registrering senest     kl. 0730

Gunstart       kl. 0900

Afslutning                ca. kl. 1330

Arkivfoto
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Randers Fjord Golfklub
Randers Fjord Golfklub er beliggende 
mellem Støvring og Støvringgaard Klo-
ster i Randers Kommune.

Banen er anlagt på 60,5 hektar på lejet 
jord fra Støvringgaard Kloster.
Driving Range blev indviet den 1. maj 
2004 og hele anlægget har været i brug 
siden den 22. august 2004.

Banen byder på den allersmukkeste 
østjyske natur, som giver en pragtfuld 
naturoplevelse, samt giver gode ud-
fordringer til både begynderen og den 
øvede golfspiller.

Banen er tegnet af arkitekt Michael 
Traasdahl Møller, som fra den første 
dag gav banen tilnavnet ”Den Jyske 
Eremitage”.

Banen er designet, så man overalt kan 
fornemme, at her er ”højt til loftet” – og 
alle steder på banen er der udsigt til 
enten skov eller fjord.
Området fremstår, som et særdeles 
attraktivt rekreativt område.
Ikke kun for golfspillere, men også for 
nærmiljøets beboere, der ofte benytter 
de anlagte stier til en tur i det fri.

Arkivfoto
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Støvringgård Kloster
Støvringgård er en gammel trefløjet 
herregård fra 1600 tallet, og er flot 
beliggende i et skovbevokset landskab 
med vidt udsyn over de lave enge ned 
mod Randers Fjord.

Støvringgård kom i 1672 i familien 
Fuirens eje og blev i 1735 omdannet 
til adeligt jomfrukloster.

Christine Fuiren var sidste arving i 
slægten, og hun levede et liv i luksus i 
København omgivet af tjenere, udsøgte 
møbler, kostbar kunst og elegante klæ-
der.

Kun på landet på Støvringgård levede 
hun mere enkelt.

Hun var barnløs og testamenterede sin 
store formue til oprettelsen af jomfru-
klostret på Støvringgård og et enkeklo-
ster i København.

Herregården fungerede i mere end 250 
år som kloster for jomfruer af fornem 
byrd.

Kun døtre fra samfundets øverste lag 
blev optaget på klostret. De kom fra 
familier, som nok var fornemme, men 
ikke havde mange penge, og i disse 
familier var en ugift datter en byrde.

Støvringgård blev et kloster for en pri-
orinde og tolv jomfruer, hvis forældre 
havde betjent de fem første klasser af 
den kongelige rangfordeling.

Klostret blev først beboet i 1760.

I 1970 érne og efter lang tids vaklende 
økonomi modnedes tanken om en om-
dannelse af klostret, så man nu tilbød 
boliger også til mænd og ægtepar.

I december 1981 flyttede den sidste af 
fire jomfruer fra klostret.

Der er siden foretaget store bygningsar-
bejder på klostret, og der er nu indrettet 
12 moderne lejligheder i klostret.

Arkivfoto
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Lokalregler for 
Randers Fjord Golfklub

Par 3

Første hul skal ikke undervurderes, selv om det ikke er langt.
Vejen til højre er out of bounds, og greenen er beskyttet af en stor sø til 
venstre og bunkers til højre.

Par 4

Hullet kræver et langt drive for at komme over en bæk og en sø.
Vejen til højre er igen out of bounds. Der er masser af plads til venstre for 
søen.

Par 5

Hullet udfordrer igen drivet, da man ikke kan se nedslagsområdet, og vejen 
til venstre er out of bounds.
Der er flere små høje og fairwaybunkers i højre side, som man ikke bør 
komme for tæt på.
Længere fremme kan man nu se, greenen bag flere små høje og bunkers, 
som beskytter green.

Par 3

God plads til at forsøge direkte slag med god birdie chance.
Bunker i bøde højre og venstre side ved green.
Roughen i venstre side er svær.

Par 4

Er et langt par 4 hul, som kræver pænt lang slag på fairway.
Venstre side mod skovkant er der høj rough, som absolut ikke kan anbe-
fales at udfordre.
Stor green.

1

2

3

4

5
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Par 4

Igen et langt par 4 hul – modsat retning af hul 5.
Den store green beskyttet af bunkere på begge sider og af små høje.
God birdie chance.

Par 5

Hullet er banens næstsværeste hul  med et lille dogleg til højre fremme 
ved green.
Fremme ved doglegget skal man beslutte, om man tør gå over en bunker, 
en lille lumsk sø, nogle træer og et par høje til højre.
Indspillet lettest, hvis man holder sig i venstre side af fairway frem til 
doglegget.
Stor og flad green.

Par 3

Hullet er banens letteste(uforståeligt) og korteste. Vejen til venstre er out 
of bounds.
Foran green er der i højre side en stor bunker med en høj kant til greenen.
Man skal ikke for tæt på kanten – koster ekstra slag.
Til gengæld gode muligheder for at redde hullet, hvis man går for langt 
af green.

Par 4

Hullet er et dogleg venstre ned ad bakke med en sø og bunkers i doglegget.
Til højre i dogleg ligger 3 små høje, som er glimrende sigtepunkter.
Stor green let skrånende mod fairway er beskyttet af en sø i venstre side 
og en bunker i højre side.

6
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Par 4

Er dogleg venstre med en green i 2 niveauer.
Spilleren fristes til at skære hjørnet i drivet, men der er out of bounds i 
venstre side mod par 3 banen.
Fairway er bred. 
Greenen i 2 niveauer med ca. 20 cm forskel, og hulplaceringen kan drille 
meget.

Par 4

Hullet er dogleg venstre med indspil til green beskyttet af en lumsk sø.
Her bør man lige kigge 360 grader rundt, og man kan så se næsten hele den
”Jyske Eremitage”.

Par 3

En kæmpehøj i højre ret frem for teested. Green beskyttet af 3 bunkers 
og små høje i højre side.
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Par 5

Banens sværeste hul. Et langt dogleg venstre, der kræver præcise slag 
på fairway.
Kæmpehøjen fra hul 12 kan komme i spil til højre. Skoven i venstre side 
tager en del bolde, og længere fremme skal spilleren igennem en port 
bestående af en kæmpehøj til højre og skoven.

Par 3

Skoven til venstre, og da green ligger på en skråning kan det resultere i 
en mistet bold.
Green beskyttet af 3 bunkers – begge sider og på forgreen.

Par 4

Et lille dogleg venstre og med masser af plads til drivet.

Par 5

Er kandideret til at være banens signaturhul. Hullet er langt. Green er 
godt beskyttet, og udsigten fra toppen af fairway minder om en ”Jysk 
Eremitage”.

Par 4

Hullet starter med et blindt drive op til det højeste sted på hele banen. 
Bolden bør landes til venstre for nogle træer. I venstre side asfaltvejen, 
som er out of bounds.

Par 5

Banens længste hul, hvor banearkitekten har placeret store udfordringer, 
inden man når frem til målet og en forfriskning i klubhuset.
En bæk løber på tværs af fairway. Efterfølgende igennem en åbning i træ-
erne ved grusvejen og her også en sø til venstre (samme sø, som på hul 1)
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