
MARIAGER FJORD GOLFKLUB
På sydsiden af Mariager Fjord ligger Mariagerfjord Golfklub. Anlægget er 
smukt beliggende i det bakkede landskab mellem Hadsund og Mariager. 
Udsigten er fremragende med et mix af fjordpanorama og skovnære greens, 
og alle der besøger banen betages af ikke mindst naturoplevelsen. En runde 
på banen bringer spillerne helt tæt på fjorden, idet flere af hullerne er anlagt 
helt kystnært.
Golfanlægget blev indviet i 2007, og er tegnet af banearkitekten Michael 
Traasdahl Møller. Banen er i alt godt 5,5 kilometer lang og byder med et par 
på 71 på udfordringer for alle.
Mariagerfjord Golfklub kan endvidere bryste sig af en velassorteret proshop 
samt en udsøgt restaurant.

VOLSTRUP GOLFCENTER
De 18 huller på Volstrup-banen er ikke kun en golfmæs-
sig udfordring, men også en naturskøn oplevelse. 
Enestående natur omkranser banen, der i såvel helhed 
som detaljer oser af kvalitet. Banen byder på masser af 
udfordringer med velanlagte bunkers og søer i det 
varierede landskab.
Også indendørs er forholdene enestående. Centret 
råder over landets bedste faciliteter for indendørsgolf 
med både driving range, puttinggreen og sandbunker. 
Desuden er centret udrustet med fire golfsimulatorer, 
der gør det muligt at simulere spil på prestigefyldte 
baner over hele verden. Centret omfatter endvidere 
restaurant og proshop.

HOBRO GOLFKLUB
Banen er designet ud fra et strategisk princip. ”Tag en 
chance og bliv belønnet” var mantraet, da banear-
kitekt Michael Traasdal Møller designede banen. De 
18 huller strækker sig over syv kilometer med udfor-
dringer for enhver golfspiller. Ofte er der store højde-
forskelle mellem tee og indspil, ligesom flere af 
hullerne ikke er synlige fra udslagsstederne. Alligevel 
tiltrækker banen spillere på alle niveauer, og hvad 
enten man er nybegynder eller rutineret golfspiller er 
et besøg på Hobrobanen en forrygende oplevelse. 
Alene det at bevæge sig rundt på centret er en fornø-
jelse. Banen er anlagt i det kuperede terræn nordøst 
for Hobro. Flere steder er der således forrygende 
udsigt over Mariager Fjord.
Hobro Golf blev stiftet i april 2003 og byder ud over 
de velanlagte 18 huller på både caféfaciliteter og 
proshop.


