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PGA CATALUNYA
Skal du teste dine evner på to af Europas bedste baner?

Hotel Camiral LAVIDA Hotel
PGA Catalunya resortet ligger blot 10 minutters kørsel 

fra Girona lufthavnen. Det 5-stjernede Camiral hotel 

er til dig, der vil have luksus og kulinariske oplevelser i 

topklasse. Kombiner turen med et besøg til Girona by og 

spil på nogle af Europas bedste golfbaner.

På stedet findes flere restauranter, hvor især klubhusets 

restaurant varmt kan anbefales under dit ophold.

PGA resortets nye 3-stjernede hotel. Her er der fuld valuta 

for pengene, og du bor i gåafstand fra både klubhus og 

golfbaner. De to baner på resortet er flere gange kåret blandt  

Europas bedste, og Europatouren har i mange år brugt  

banerne til deres Sidste kvalifikation til Europatouren.

 

Stedet var af mange betragtet som favorit til at huse Ryder 

Cup i 2022, men det gik dog til Rom og Italien.

Pris per person DKK 7.495 Pris per person DKK 5.995
Prisen inkluderer flyrejsen, 4 nætter i dobbelt-

værelse, 3 runder golf og fri adgang til spa.
Prisen inkluderer flyrejsen, 4 nætter i 

dobbeltværelse og 3 runder golf 



GOLFER Joakim Lagergren



GOLFOPHOLD

Bo på Hotel Sønderborg Strand og spil golf på 
Sønderborg eller Nordborg Golfklubs baner.

1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x stor morgenbuffet
1 x 2 retters aftenmenu + kaffe
1 x Green Fee

Alt dette for kun kr. 1.129,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 350,-
Der er en reduktion i prisen på kr. 200,- hvis man 
vælger forårs- eller efterårssæson.

GOLFOPHOLD OG REVY

Bo på Hotel Sønderborg Strand, med 
 mulighed for at opleve Sønderborg Sommer Revy 
2019 og spil golf på Sønderborg eller Nordborg 
Golfklubs baner.

1 x  overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
 morgenbuffet, entre, revybuffet, velkomstdrink 
og program

1 x Green Fee

Alt dette for kun kr. 1.589,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 350,-
Der kan købes 3 retters menu, tillæg på kr. 100,-

GOLFOPHOLD

Bo på Hotel Nørherredhus i Nordborg og spil 
golf på Sønderborg eller Nordborg Golfklubs 
baner. 

1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x morgenbuffet
1 x 2 retters aftenmenu
1 x Green Fee

Alt dette for kun kr. 895,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-
Der kan købes 3 retters menu, tillæg på kr. 45,-
Lavsæson rabat 1.10. til og med 31.3., kr. 100,-

GOLFOPHOLD

Bo på Sønderborg Vandrehjem og spil golf på 
Sønderborg eller Nordborg Golfklubs baner.

1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x morgenbuffet
1 x 2 retters golfmenu
1 x Green Fee

Alt dette for kun kr. 750,- pr. person
Tilkøb af madpakker kr. 65,- 
eller sandwich 1 x frugt og 1 x vand kr. 65,-

GOLFOPHOLD

Bo på Hotel 6400 Sønderborg og spil golf på 
Sønderborg eller Nordborg Golfklubs baner.

1 x overnatning i dobbeltværelse
1 x stor morgenbuffet
1 x 2 retters aftenmenu + kaffe
1 x Green Fee

Alt dette for kun kr. 949,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 254,-

GOLFOPHOLD

Golfhus midt på Sønderborg Golfklubs bane.

Lækkert moderniseret hus, velegnet til mindre 
grupper, 4-12 personer, der ønsker at bo under 
hjemlige forhold.                                  
                                                                                                   
Der er mulighed for Bed & Breakfast.

Vi udarbejder gerne tilbud incl. Green Fee.

Sønderborg og Nordborg Golfklubber udarbejder gerne tilbud til større og mindre grupper, som kan tilpasses jeres ønsker.
Kontaktperson Sønderborg Golfklub: Jakob Haunstrup, telefon: 21 41 21 91, mail: haunstrup@outlook.dk

www.sonderborggolfklub.dk          www.nordborg-golfklub.dk

 

GOLFOPHOLD · GOLFOPHOLD

Kontakt: Sønderborg Golfklub, Jakob Haunstrup, tlf. 21 41 21 91, mail: haunstrup@outlook.dk eller Nordborg Golfklub, Marie Petersen, tlf.: 30 51 56 09, mail: sekretaer@nordborg-golfklub.dk  
Vi udarbejder gerne et godt tilbud til små og store grupper.

  Hotel Alsik 
  Sønderborg
   
  Kom og oplev 
  dette helt nye 
  hotel på havnen 
  i Sønderborg.    
 

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i Alsik Standard værelse.                                                                                         
l  1 x morgenbuffet.         l  1 x 2 retter i Restaurant Alsik. 
l  1 x Green Fee.  l   Fri adgang til Alsik Spa Pool & Fitness.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.110,- pr. person                                                                                          
Prisen er i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltv. kr. 300,-. 
20 % på online priser, hvis du ønsker en ekstra nat før eller                                                                                       
efter golfpakken. 

www.alsik.com

Hotel Nørherredhus, Nordborg
Bo godt på vores nye Comfort værelser og spil golf på Nordborg- og 
Sønderborg Golfklubs baner. Afstand 1 km og 14 km.                                                                                                                                  
l  1 x velkomst kaffe/te og kage.     
l  1 x overnatning i dobbeltværelse.     l  1 x morgenbuffet.
l  1x 3 retters aftenmenu eller buffet (Køkkenchefens valg).     
l  1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.145,- pr. person
forudsat 2 personer pr. værelse. Enkeltværelsestillæg kr. 300,-. 
Spar evt. kr. 200,- pr. nat og bo på vores fine standardværelser.   

www.nhhus.dk

Hotel 6400 Sønderborg                                                                                                                        
Dette hotel ligger i gåafstand fra Sønderborg centrum.                                      

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i dobbeltværelse.     l  1 x morgenbuffet.
l  1 x 2 retter aftenmenu + kaffe.            l  1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 949,- pr. person
Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse 
inkl. morgenbuffet kr. 949,-. 
Tillæg for enkeltværelse kr. 254,-.  

www.hotel6400.dk

Nordborg Golfklub

Spil 2 baner på den skønne ø Als              
- bo godt, spis godt og sov godt..! Hotel 

Sønderborg 
Strand                                                                                                                                           
med direkte udsigt til vandet.
Spil golf på Sønderborg Golfklub 
og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i dobbeltværelse inkl. stor morgenbuffet.
l  1 x 2 retter aftenmenu med kaffe.     l  1 x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.129,- pr. person                                                                                                           
Vi kan tilbyde 1 ekstra nat for 2 personer i dobbeltværelse.
inkl. morgenbuffet for kr. 1.198,-. Tillæg for ekeltværelse kr. 350,-.                                                                                                                                       
Der er en reduktion i prisen på kr. 200, - hvis man vælger 
forårs- eller efterårssæson. 

www.sonderborg strand.dk

GOLF OG REVY
Igen i år vil Sønderborg 
Sommer Revy i samarbejde 
med Sønderborg og Nordborg 
Golfklub tilbyde to forskellige
 kombipakker, hvor et skønt 
ophold i Sønderborg forenes 
med golfspil og revyoplevelse.

l  Green fee til Sønderborg 
 el. Nordborg Golfklubs baner
l  Overnatning på dobbeltværelse på Hotel Sønderborg Strand    
l  Grillbuffet i Restaurant Revyen
l  Billet til Sønderborg Sommer Revys sommerrevyshow: 
 Latter uden grænser
l  Velkomstdrink – serveres ved bordet i restauranten
l  Program til revyen    
l  Morgenkomplet på Hotellet.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.425,- pr. person
Tillæg for enkeltv. kr. 350,-.  Tillæg for en 3-retters menu kr. 150,-.

   Hotel Nordborg Sø, 
   Nordborg
   
   Dette hotel ligger 500 m fra 
   Nordborg Golfklubs bane 
   og 15 km fra Sønderborg 
   Golfklubs bane.

l  1 x overnatning i dobbeltværelse.       l  1 x morgenbuffet. 
l  1 x green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 650,- pr. person                                                                                                    
Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-.

www.n-i-c.dk

              
 

 
 

 
 

-Als

Hotel 
Baltic 
Hørup
Det dejlige 
hotel ligger 
i Høruphav, 
med direkte 
udsigt over 
Alssund. 
Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  

l  1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 pers.)    l  1 x morgenbuffet.
l  1 x aftenmenu med 2 retter inkl. kaffe.            l  1  x Green Fee.

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.445,- pr. person
Overnatning i enkeltv. inkl. morgenbuffet kr. 1.275,-.
Ekstra overnatning i dobbeltværese inkl. morgenbuffet (2 personer) 
kr. 750,- pr. person.

www.hotelbaltic.dk  

Golfhus 
midt på Sønderborg 

Golfklubs bane

Lækkert moderniseret hus, velegnet til mindre grupper, 4-12 
personer, der ønsker at bo under hjemlige forhold.
Der er mulighed for Bed & Breakfast.
Vi udarbejder gerne tilbud incl. Green Fee.               se@gundstrup.dk

                     Alle priser er incl. 1 stk. green-fee til enten Nordborg eller Sønderborg Golfklub. Ekstra green-fee billetter kan - ved brug af ovenstående tilbud - købes i begge klubber for kr. 200,-. Ring el. skriv venligst og hør nærme-
re.

OBS:

Hotel 
Scandic 
Sønderborg

Hotellet ligger i 
smuk natur og kun 5 
km fra Sønderborg 
Golfklubs bane og 20 km fra Nordborg Golfklubs bane.
l  1 x overnatning i dobbeltværelse.       l  1 x Green Fee. 
l  1 x stor morgenbuffet.    l  1 x 2 retter aftenmenu/buffet m. kaffe. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 959,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse kr. 500,-. Fri adgang til WIFI, pool, sauna og 
fitness.  Alle værelser med udsigt til rolige grønne områder. 

www.scandichotels.dk/sonderborg

Hotel & 
restaurant 
Bella Italia                                                               
Hotellet ligger midt i 
Sønderborg by. 
Tæt på Rådhustorvet 
og gågaden. 

Spil golf på Sønderborg Golfklub og Nordborg Golfklubs baner.  
l  1 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer). 
l  1 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 839,- pr. person 
l  2 x overnatning i dobbeltværelse. (2 personer). 
l  2 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR: 1.318,- pr. person
l  1 x overnatning i enkeltværelse.    
l  1 x morgenbuffet. l  1 x Green Fee. 

ALT DETTE FOR KUN KR. 1.238,- pr. person
Aftenmenu 2 retter kr. 280,-./Aftenmenu 3 retter kr. 325,-. 
Der er fri kaffe og kildevand på værelset.

www.bella-it.dk

AH
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ABONNEMENT PÅ GOLFmagasinet? 
Klik ind på golfmagasinet.dk/abonnement, hvor du altid kan finde gode abonnementstilbud.

LEDER

Over 66.000 gæster kan ikke tage fejl. Så mange valgte at besøge Ferie for Alle-
messen i Messecenter Herning, hvor den ene af de mange haller var forbeholdt 
golfsporten og den bag ved liggende industri. En forårsbebuder af rang.

Det var naturligvis ikke alle besøgende, der gæstede golfmessen, men trængsel 
var der på de 60 stande med 100 forskellige udstillere, der fik præsenteret alt det 
nye udstyr og reklameret grundigt for rejser til golfbaner i ind- og udland.

Det skriver vi om i denne udgave af Golfmagasinet, hvor Peter Nielsen og 
Jimmy Bak også præsenterer en lang række af de nye udstyrsprodukter med 
beklædning og sko. Kort sagt: Forårets golfmode.

*
En anden traditionel forårsbebuder i golfsportens verden er årets første af de 
store majorturneringer. US Masters afvikles som den eneste af de fire hvert år på 
Augusta National-banen i Georgia, USA, hvor vinderen lige så traditionelt skal 
iføre sig den grønne jakke, symbolet på triumfen.

Kommentator på Viasat Golf, Henrik Knudsen, har som optakt til The Masters 
skrevet et spændende portræt af amerikaneren Phil Mickelson, mens herværende 
redaktør i serien om verdensranglistens historie har skrevet kapitlet om dengang 
i 2009, da Tiger Woods måtte forlade tronen på grund af en sex-skandale, der 
resulterede i skilsmisse og sportslig deroute. Tiger Woods er i øvrigt forsvarende 
Masters-vinder fra 2019.

*
Med messe og Masters nævnt slutter vi denne lille intro med motionen, som 
rigtig mange golfspillere indleder sæsonen med gennem dyrkning af fitness. I 

reportagen fortæller og viser vores skribent, Mette Kramer, 
selv ivrig golfspiller, i samarbejde med cand.scient. i 

idræt og psykologi, Bea Møgeltoft, hvordan golfspillere 
bør dyrke fitness, der specifikt styrker (golf)musklerne 
og øger smidigheden og balancen.

Men vi har naturligvis også tænkt på den tekniske 
side af træningen, der er langt i hænderne på vores 

faste skribent, PGA-pro Nicolai Cetti Engstrøm 
fra Dansk Golf Academi. I denne udgave for-

tæller han om, hvordan man gennem god 
chipping kan spare mange slag omkring 

green, lige som han skriver om online-
træning som den nye trend. 

God fornøjelse med Golfmagasinet.

Frits Christensen

MESSE MASTERS OG MOTION
De tre gange M i overskriften er fællesnævner og forårsbebuder i 
denne udgave af Golfmagasinet

GOLFmagasinet ApS
Bernstofflund Alle 70
DK-2920 Charlottenlund
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Lars Aaby
Tlf.: 60 67 80 17
lars@golfavisen.dk
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LÆSERTAL:
Læsertal fra Danmark/Gallup 1. halvår 
2019: 92.000 læsere pr. måned.

NÅR ÉN DAG PÅ VORES 
DEJLIGE RESORT IKKE ER NOK...

KÅRET TIL 
DANMARKS 
3. BEDSTE
GOLFBANE
Top100 Golf Courses

2019

TAG GOLFKAMMERATERNE MED PÅ  
EN SKØN GOLFFERIE
Riv et par dage ud af kalenderen og nyd den blændende Lübker 
Golf Course ad flere omgange. Læg koncentrationen og energien 
omkring golfspillet i dagtimerne og smæk efterfølgende benene 
op til afslapning og hygge i en skøn feriebolig. Benyt også mulig-
heden for en omgang Spa & Wellness eller fitness i Lübker Square. 
Tag bare børnene med! De kan boltre sig i Subtropisk Bad, på 
legepladsen eller tage en dyst på Pay & Play-banen.

Hør mere om opholdspakker inkl. golf, spa og 
forplejning på tel. 3840 8050 eller golf@lubker.com

TILBUD! GOLFOPHOLD
• 2 × overnatning i feriebolig med stue, køkken, soverum, bad/toilet 

og altan/terrasse med udsigt til det smukke golfanlæg
• 3 × greenfee til 18 huller
• Morgenmad
Pris pr. person fra 1.935,-  ved 4 personer i bolig
Pris pr. person fra 2.260,-  ved 2 personer i bolig

Priser er gældende på hverdage og inkl. 
linned, håndklæde og slutrengøring.

GREENFEE 
Vinter, 18 huller  300,-
Fra sæson, 18 huller 400,-

MEDLEMSKAB 
Senior (fra 26 år) 6.500,-
9-Hullers medlem 4.000,-
Flexmedlem 995,-
*Hverdag. Der spilles på sommer- 
greens hele året. Se betingelser, priser  
og medlemskaber på lubker.com.

*

Lübker Golf & Spa Resort   |   Trent Jones Allé 3   |   DK-8581 Nimtofte   |   Tel. +45 3840 8000   |   golf@lubker.com  |  www.lubker.com  
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Designet til byen.  
Bygget til vores fremtid.

NYHED! Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid

*Plug-in hybrid teknologi, brændstofmotor 180 hk + el-motor på forakslen 82 hk. 7-trins aut. DSG-gearkasse. 100% opladning på 3 timer ved 16 AH type 2 stik. 
Brændstofforbrug 50,0 - 45,5 km/t. CO2 46 - 51 (g/km).  NB: Som følge af WLTP er brændstofforbruget og CO2-udledning varierende for hver enkelt variant, og 
påvirkes af det individuelle tilvalg af ekstraudstyr. Prisen er inkl. leverings omkostninger 4.080 kr. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl samt 
ændringer i specifikationer.

VOLVO XC40 T5 AUT. RECHARGE FRA 520.665 KR.

OPLEV DEN NYE VOLVO XC40 RECHARGE PLUG-IN HYBRID HOS DIN VOLVO-FORHANDLER

AUTOHUSET VESTERGAARD
VEJLE • Løversysselvej 9 • Tlf. 70 27 05 00
KOLDING • Trianglen 4 • Tlf. 75 52 25 55
ODENSE • Bondovej 18 • Tlf. 63 17 13 11
AUTO LINDVANG
AABENRAA • Langrode 25 • Tlf. 74 62 13 33

BJARNE NIELSEN
ESBJERG • Storegade 246 • Tlf. 76 13 85 00
HERNING • Silkeborgvej 110 • Tlf. 96 26 62 00 
DAHL PEDERSEN
VIBORG • Lundvej 1 • Tlf. 86 62 44 44
HOLSTEBRO • Nybovej 39 • Tlf. 97 42 26 66

PEDERSEN & NIELSEN 
AALBORG • Jyllandsgade 28 • Tlf. 98 11 16 44 
AARHUS • Ravnsøvej 2 • Tlf. 87 46 60 00 
FREDERIKSHAVN • Maigårdsvej 5 • Tlf. 98 42 43 44
RANDERS • Århusvej 115 • Tlf. 86 42 25 11

JYLLAND OG FYN

AUTOHUSET VESTERGAARD
NÆRUM • Nærum Hovedgade 1 • Tlf. 72 59 18 00
HILLERØD • Vølundsvej 2 • Tlf. 48 24 19 24

BJARNE NIELSEN
KØGE • Tangmosevej 108 • Tlf. 56 67 70 00
NELLEMANN
KØBENHAVN • Bryggervangen 39 • Tlf. 39 27 22 11
ROSKILDE • Betonvej 1 • Tlf. 46 75 51 24

VIA BILER
VALLENSBÆK • Vallensbækvej 71 • Tlf. 73 70 80 10

SJÆLLAND

• OP TIL 45 KM PÅ REN EL - PURE MODE • 100% OPLADNING PÅ 3 TIMER • 262 HK • 7-TRINS AUT. GEARKASSE*
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Både i golfindustrien og blandt danske golfspillere er op-
timismen for golfåret 2020 intakt, trods de dystre udsig-
ter udendørs med oversvømmelser på en række danske 

golfbaner. 
Det problem var der ingen, der forholdt sig til i løbet af de tre 

dage med masser af liv på Dansk Golfshow, der hvert år er en del 
af Ferie for Alle-messen i MCH i Herning. 

Skandinaviens største feriemesse kunne endnu engang byde 
på besøgsfremgang til 66.857 gæster, og en meget stor del af dem 
var også besøgende i hallen, hvor Dansk Golfshow bød på et stort 
udvalg af forskellige aktiviteter på de 60 stande med 100 forskel-
lige udstillere. 

Golfmessen omfattede udstillere fra både danske og udenlandske 
golfbaner, resorts, hoteller, rejsebureauer, alle de store udstyrsle-
verandører, golfmedier og en række andre demonstrationer af de 
produkter, der hører sig til i golfsporten og golfindustrien.

Blandt de nye på golfmessen i år var Para-golferne, der havde 
arrangeret små indslag på puttinggreen og simulator, hvor gæ-
sterne kunne spille mod paragolferne, der bl.a. fik lavet en aftale 
om at være til stede under næste udgave af Made in Denmark, der 
også var blandt udstillerne i forening med Himmerland Golf & 
Spa Resort.

-Vi havde en jævn strøm af interesserede golfere på vores stand, 
hvor interessen var overvældende, siger Rene Elley, der er for-
mand for golfudvalget under Parasport Danmark.

-Det målbare resultat var 18 nye paragolfere, hvilket er en 
fremgang på 15 procent. Vi er allerede i gang med at introducere 
medlemmer til paragolf i flere DGU-klubber, siger Rene Elley.

-Generelt kan jeg sige, at messen var en stor succes i år, og 
vore tilbagemeldinger fra udstillerne går på, at de har været godt 
tilfredse med pil op ad, og det er også sådan jeg har oplevet det 
fra min stol, siger projektkoordinator på Dansk Golfshow, Johnny 
Tang Frandsen. 

Som tidligere år har Dansk Golfshow også i år støttet børne-
hjælpsorganisationen KidsAid gennem konkurrencer, hvor over-
skuddet gør til organi-
sationen. Siden 2011 har 
det betydet en gevinst 
til KidsAid på 400.000 
kr., og bidraget til 
organisationen fra årets 
messe bliver formentlig 
i samme størrelsesorden 
som i 2019 – omkring 
60.000-65.000 kr.

REPORTAGE – DANSK GOLFSHOW
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GOLFÅRET KALDER

DANSK GOLFSHOW
Ferie for Alle-messe i Messecenter 
Herning 21.-23. februar:
Messen trak over 66.857 besøgende, 
og i Dansk Golfshow var der 100 
udstillere på 60 forskellige stande.

Trods oversvømmede golfbaner summede 
det af forårsfornemmelser, da den danske 
golfindustri viste sig fra sin mest positive 
side på Dansk Golfshow under Ferie for 
Alle-messen i MCH.
AF FRITS CHRISTENSEN

 Konkurrencer på en Ø-green i et vandbassin var et af de tiltag på golfmessen, der 
bidrog til et pænt overskud til børnehjælpsorganisationen KidsAid.

 Callaway var blandt de mange udstyrsleverandører, hvor man kunne teste forskel-
lige køller og blive fittet til de rigtige.

 Den tidligere europamester Mette Wegge Lynggaard på paragolfstanden i Dansk Golfshow. 
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NY DANSK 
PRO-TURNERING
Hillerød Golf Klub og Smørum Golfklub har i 
samarbejde fået en ny turnering til Danmark, 
Danish Golf Open. Det er første gang i otte år, der 
i Danmark spilles international pro-turnering for 
kvinder. I alt 132 kvinder kan stille til start i Danish 
Golf Open, som i år spilles i Hillerød Golf Klub og i 
2021 i Smørum Golfklub. 

Danish Golf Open er en del af den nye skandi-
naviske Nordic Golf Tour, der indgår i LET Access 
Series. LET Access er en turnering, som ligger lige 
under Ladies European Tour. Et stærkt resultat i 
Hillerød eller Smørum kan derfor være en del af et 
springbræt til kvindernes Europa Tour. Danish Golf 
Open er 54 hullers slagspil med cut efter 36 huller. 
Turneringen spilles i Hillerød 3. – 5. juni finale-
runde Grundlovsdag. 

– Vi er virkelig stolte over, at vi i fællesskab har 
kunnet opbygge en turnering på så højt niveau. 
Vi glæder os meget til at få spillerne til Hillerød 
og Smørum, hvor vi forventer god golf i tråd med 
vores klubbers DNA, manager siger Kim Hyrzkov, 
Hillerød Golf Klub, og golfdirektør Keld Østerga-
ard Christensen, Smørum Golfklub.

Begge klubber er berømte for at producere 
stærke golfkvinder, der også kan begå sig på inter-
nationalt plan. De to danske professionelle LPGA- 
og LET-spillere, Nicole Broch Larsen (billedet) fra 
Hillerød Golf Klub, og Nanna Koerstz Madsen fra 
Smørum Golfklub, har begge lovet at deltage i de 
danske afdelinger af Nordic Golf Tour, hvis deres 
spilleplaner tillader det.

NORGE OVERHALER DANMARK!
I Danmark er vi fuldt bevidste om, at nordmændene er os overlegne, når det kommer til 
skisport. Men da ikke i fodbold og golf! Og dog. Hvem skulle have troet, at Norge fik den 
første vinder på den amerikanske PGA-tour, før det samme er lykkedes for en dansker – 
selv om vi har haft spillere som Thomas Bjørn, Anders Hansen, Søren Kjeldsen, Thorbjørn 
Olsen, Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen på PGA-touren. 

Det blev den norske komet, Viktor Hovland (billedet), der brød den vanskelige barriere, 
da han sejrede i den lille PGA-turnering i Puerto Rico sideløbende med WGC-turneringen 
i Mexico. Viktor Hovland blev professionel i 2019 og opnåede en 12. plads i US Open som 
amatør. Efter sejren er han hoppet helt frem som nummer 60 på verdensranglisten, og kan 
det forbedres med 10 pladser i løbet af de kommende uger, vil han kvalificere sig til major-
turneringen US Masters.

FLOT DANSK SÆSONDEBUT
Både Nicole Broch Larsen (billede) og Nan-
na Koerstz Madsen opnåede gode placerin-
ger i deres sæsondebut på den amerikanske 
LPGA-tour, der dog fandt sted i Australien 
med ISPS Handa Womens Australian Open. 
Nicole Broch Larsen var på finaledagen 
tæt på en absolut topplacering, men måtte 
i sidste ende nøjes med en placering som 
nummer 21, mens Nanna Koerstz Madsen 
med en af de bedste runder på finaledagen 
hoppede frem til en placering som nummer 
25. De to danske spillere hentede henholds-
vis 13.600 og 10.000 dollars.

HIO OG BANEREKORD
Med en sejr i WGC-turneringen Mexico 
Championship havde spanieren Jon Rahm 
(billedet) muligheden for at fravriste Rory 
McIlroy førstepladsen på verdensrangli-
sten. Så vidt nåede spanieren ikke, men 
til gengæld præsterede han undervejs en 
fantomrunde med en banerekord i 61 slag 
10 under banens par. Foruden ni birdies på 
lørdagsrunden præsterede spanieren også 
en hole in one på banens 17. hul. 

Kontakt Bjarne Nielsen +45 29 45 71 32

info@monobuggy.dk

Monobuggy®

www.monobuggy.dk

Den elektriske, sammenklappelige golf scooter i ny 2020 udgave

14.995,- DKR

Nyt design på Golfbag holderen, så den også 
kan ta’ de store vognbags. Leveres med 
velcrobånd til hurtig fastspænding

48V 20 Amp. Lithium Batteri.
Mere effekt, længere levetid og samtidig 
mindre og lettere batteri, der kan lades op i 
eller udenfor scooteren på ca. 8 timer

Spec. El-styreboks der giver en jævn 
hastighedsregulering fra 0-25 km/timen

Leveres komplet med scorekortholder, 
bagstativ og drikkedunkholder

Leveres med 4 sammenklappelige bøjlegreb, 
så den let kan læsses i bilen

Hydrauliske bremser for og bag, så man let får 
hold på scooteren igen

Ekstra brede dæk der beskytter golfbanen,
og med lydløs træk på begge hjul

Monobuggy er et patenteret brand:
Intellectual property: OHMI EU Design. 

Patents reg. no. 002152298-0001

VIGTIGSTE FORDELE:
Du kan følges med de gående medspillere.
Scooteren kan transporteres i de fleste almindelige biler

(hvis du samler selv, fratrækkes 500,- DKR).
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DANSK DEBUTANT 
VANDT BIL
Den nyprofessionelle danske spiller, Linette 
Holmslykke (billedet), kunne fejre sin debut på Ladies 
European Tour med en hole in one på 17. hul i Geoff 
King Motors Australian Ladies Classic. Drømmesla-
get udført med et 5-jern blev belønnet med en Mitsu-
bishi ASX til en værdi af 18.000 euro. Slutplaceringen 
for den danske debutant blev som nummer 61 og en økonomisk gevinst på 
696 euro. Turneringen blev i øvrigt vundet af den australske amatør, Stepha-
nie Kyriacou, der på grund af sin amatørstatus ikke kunne modtage præmien 
på 36.000 euro, der gik til nummer to, sydkoreaneren Ayean Cho.SEJR TIL HELLIGKILDE

Det blev dansk vinder i skikkelse af Marcus Helligkilde (billedet), 
da Ecco Tour skød sæsonen i gang med SunBirdie Winter Series 
Lumie Hills Open i Spanien. Helligkilde vandt i samlet 12 slag 
under par. Det var to slag foran landsmanden, Oliver Hundebøll 
Jørgensen fra Silkeborg. Det var årets første turnering for dan-
skeren, men hans anden sejr på Nordic Golf League, hvor han 
også vandt Ekerum Öland Masters i 2018.

CLUB CAR 
DGU-SPONSOR
Verdens største producent af golfbuggies bliver sponsor for 
Danmarksturneringen for seniorer, veteraner og supervetera-
ner, samt senior- og veteranranglisterne. Det er sikret med en 
ny aftale, som er indgået for 2020-sæsonen.

- I Club Car er vi stolte af, at vi i år opgraderer det gode sam-
arbejde, vi har med DGU, og bliver titelsponsor for ranglister 
og danmarksturnering for seniorer og veteraner i 2020, udtaler 
Peter E. Jespersen, der er direktør for Club Car i Danmark. 
Han slår fast, at for Club Car giver det god mening at bakke 
op om sundhed og livskvalitet som kerneværdier i golfsporten. 
Virksomheden ønsker også at bruge samarbejdet til at gøre 
opmærksom på fordelene ved at køre i buggy.

Aftalen mellem Dansk Golf Union og Club Car gælder indtil 
videre for et år, men begge parter forventer at forlænge samar-
bejdet. Finalespillet i Danmarksturneringen for seniorer, vete-
raner og superveteraner bliver spillet på H.C. Andersen Golf i 
Bogense den anden weekend i september. Seniortouren slutter 
den sidste weekend i september i Ledreborg Palace Golf Club.

Himmerland Golf & Spa 
Resort (billedet) og Garia 
A/S i Greve – to selskaber 
tilhørende Jysk-koncernen 
– er begge kommet med 
regnskaber, der i lighed med 
tidligere år viser milliontab i 
virksomhederne. Det er bl.a. 
store investeringer i hotelre-
noveringer og igangsætning af nye investeringer med indendørs tennis- og pa-
deltennisbaner, legepladser, vandsportsaktiviteter og en helt ny akademibane, 
der har resulteret i et underskud for regnskabsåret 2018-2019 på 14 mio. kr.

Også i selskabet Garia A/S i Greve, der er Danmarks eneste bilfabrik, der 
leverer golfbiler til store dele af verden, er det investeringer i udvikling af nye 
modeller, der har resulteret i et underskud i regnskabsåret 2018-2019 på 18 
mio. kr. Selv om det er fjerde år i træk, at Garia kommer ud med underskud, 
ligger det ifølge direktør Jakob Holstein inden for målsætningen. Omsætnin-
gen er stigende, og der satses meget på øget salg på det amerikanske marked.

MILLIONTAB 
I LARSEN-SELSKABER

OVERSKUD PÅ LÜBKER GOLF
To år efter, at den daværende golfklub måtte lade sig erklære konkurs, er der 
atter fremgang i økonomien i den nye golfklub på Lübker Golf Resort (bille-
det). Ifølge klubbens formand, Thomas Kylling, kommer klubben med omkring 
500 medlemmer ud af 2019 med et overskud på 100.000 kr. Overskuddet er 
en realitet på trods af flere husejeres modvilje mod sammenslutningen af tre 
grundejerforeninger til én 
i den nye forening Lübker 
Recidents og støtteforenin-
gen Lübker Friends. Der 
arbejdes stadig målrettet 
på at forøge medlemstal-
let, og med åbningen af 
den nye færgeforbindelse 
mellem Grenå og Halmstad 
er der også håb om, at 
flere svenske golfturister 
vil lægge vejen forbi som 
greenfee-gæster.

TEE OFF
AF FRITS CHRISTENSEN

Det har efterhånden stået klart længe, at et af 
Danmarks største og bedste golfanlæg, Skjoldenæs-
holm Golf Resort (billedet), er alvorligt nødlidende 
og klubben på stedet på vej mod en konkurs, mens 
medlemmerne flygter til naboklubberne. Nu har ejerne 
af anlægget så kastet håndklædet i ringen og annonce-
ret hele molevitten til salg for 25 mio. kr. Med i prisen 
er de to fremragende 18 hullersbaner, Old Course 
og Robert Trent Jones Course, foruden en 9 hullers 
par 3-bane, drivingrange, klubhus og alle maskiner til 
greenkeeping. 

”Ud over at være en meget erfaren mægler er jeg 
selv ivrig golfentusiast, så jeg ved virkelig, hvad jeg 
snakker om, når jeg siger, at det er et knaldtilbud, 
siger mægleren Ebbe Larsen til Golf.dk. Oprindelig har 
anlægget kostet 150 mio. kr. at etablere.

Den tidligere verdensetter, englænderen Lee West-
wood (billedet), har ikke helt glemt at sejre, selv om 
han efterhånden er blevet 47 år. Under Desert Swing 
for nylig lykkedes det den sympatiske englænder at 
opnå et flot jubilæum, da han vandt sin sejr nr. 25 på 
European Tour – tilmed et led i Rolex Series. Sejren 
rykkede ham ind i top50 på verdensranglisten til en 
placering som nummer 30. Den seneste sejr til englæn-
deren kom ved Nedbank Challenge i 2018, og før det 
skal man helt tilbage til 2013 for at finde den seneste 
sejr til Westwood i Maybank Malyasian Open.

JUBILÆUMSSEJR 
TIL WESTWOOD

SKJOLDENÆSHOLM 
TIL SALG

I Barløseborg Golfklub (billedet) arbejdes der for tiden på en løsning, så klubben vil 
være i stand til at overtage den fynske Barløseborg Golfbane, der gennem mange år 
har været ejet af parret Niels og Ann Haustrup. Parret har ønsket et generationsskifte 
og har i den forbindelse tilbudt klubben at overtage anlægget. Efter de første for-
handlinger er der indgået en principaftale om overtagelse af banen, driften, maskiner, 
bygninger og restaurant. 

-Men planen er betinget af, at vi kan få medlemmernes opbakning på en general-
forsamling, siger klubbens formand, Arne Jakobsen. Det er samtidig en betingelse 
for klubbens overtagelse af banen, at klubben i fremtiden fritages for både moms og 
grundskyld, så der skal der forhandles med kommunen om.

KLUB OVERTAGER 
BARLØSEBORG

Mens engelske Catrinona Matthew fik genvalg som kaptajn for det europæiske Solheim 
Cup-hold allerede kort efter sejren over USA på Gleneagles i 2019, var der stor spæn-
ding om, hvem der skulle overtage rollen på det amerikanske hold, når næste udgave 

afvikles på Inverness Club i Ohio 2021. 
Valget faldt på den 50-årige Pat Hurst, 
der i de tre seneste udgaver af turne-
ringen har fungeret som vicekaptajn for 
amerikanerne. Hun har som aktiv vundet 
en enkelt major og fem andre turne-
ringer på LPGA-touren, og fire gange 
ud af fem mulige har hun været på det 
vindende hold i Solheim Cup som aktiv. 

SOLHEIM CUP-KAPTAJNER

Mens engelske Catrinona Matthew fik genvalg som kaptajn for det europæiske Solheim 
Cup-hold allerede kort efter sejren over USA på Gleneagles i 2019, var der stor 
spænding om, hvem der skulle overtage rollen på 
det amerikanske hold, når næste udgave afvikles 
på Inverness Club i Ohio 2021. Valget faldt på den 
50-årige Pat Hurst, der i de tre seneste udgaver af 
turneringen har fungeret som vicekaptajn for ame-
rikanerne. Hun har som aktiv vundet en enkelt 
major og fem andre turneringer på LPGA-touren, 
og fire gange ud af fem mulige har hun været på 
det vindende hold i Solheim Cup som aktiv. 

USA-LEGENDE DØD
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Smørum bliver den første golfklub 
i landet, der installerer Toptracer 
(billedet), der kan følge golfbol-
des flugt. Systemet kan bruges af 
spillere på alle niveauer, så det er 
endnu sjovere at komme i gang med at træne. -Smørum bruger allerede TrackMan på ran-
gen og er glade for de muligheder, det giver medlemmerne, siger formand for bestyrelsen i 
Smørum Golfklub, Peter Thrane Borregaard.

Men nu er teknikerne fra Toptracer i gang med at installere systemet på driving rangen 
i Smørum. Det forventes, at Toptracer vil være i drift fra marts med tv-skærme i hver af 
klubbens 28 overdækkede udslagsbåse. Herefter følger en tre-måneders prøveperiode. 
Med Toptracer i udslagsbåsene kan alle træne simulatorgolf på nogle af verdens bedste 
golfbaner, spille tættest på pinden, længste drive, pointgolf og meget mere – alene eller 
mod andre, og med op til fire i hver bås.

SMØRUM 
TESTER 
TOPTRACER

TURNERINGER 
UDSAT
Europa Tour-turneringerne Maybank Champi-
onship og Volvo China Open er blevet udsat på 
ubestemt tid som følge af følge af coronavirus 
(Covid-19) udbruddet, der alene i Kina har kostet 
flere end 1.500 dødsfald.

Maybank Championship skulle være spillet 
fra den 16. – 19. april på Saujana G&CC i Kuala 
Lumpur, Malaysia, mens Volvo China Open skulle 
spilles ugen efter fra den 23. – 26. april på Genzon 
GC i Shenzhen, Kina

Mens LPGA har aflyst tre planlagte turneringer, 
så håber Europa Touren, at man kan gennemføre 
begge turneringer senere på året. Om det er prak-
tisk muligt, både i forhold til coronavirus-udbrud-
det og øvrige turneringer, er endnu uvist.

BJØRNS BUD 
PÅ FREMTIDEN
Thomas Bjørn (billedet), 
der fyldte 49 i februar, 
har måske givet et bud 
på, hvad fremtiden 
byder på. På Instagram 
har Thomas Bjørn lagt 
et billede op, hvor han 
med en Staysure Tour-
hue på hovedet skriver 
“One year to go!!!” (Et 
år tilbage, red.).

Staysure Tour er den 
europæiske senior tour for spillere som er fyldt 
50 år. Fra februar 2021 kan Thomas Bjørn således 
spille senior golf, men han vil formentlig også 
fortsat spille turneringer på Europa-touren. Måske 
vil han også spille på den amerikanske senior tour, 
PGA Tour Champions, der har meget større præ-
miesummer end Staysure Tour. Bjørn er Danmarks 
mest vindende golfspiller med 15 sejre ud af de 37 
danske sejre på European Tour.Auma Obama (billedet) - søster til USA's tidligere præsident Barrack Obama - deltager i 

et velgørenhedsarrangement i Randers Golf Klub, som er organiseret af den Randers-ba-
serede PDAid Foundation. Det sker den 29. maj. PDAid Foundation står i spidsen for Golf 
Fore Education - et arrangement der skal samle penge ind til hjælpearbejde i Kenya. PDAid 
Foundation samarbejder med to andre NGO'er, der støtter hjælpearbejde i Kenya: Sautii 
Kuu Foundation, som er grundlagt af Auma Obama, og Kilimanjaro Initiative, der tegnes af 
Timothy Gallen - som i øvrigt også spiller med på golfbanerne i Randers.

PDAid Foundation er stiftet af Dennis Lundø Nielsen i 2014. Man håber at kunne ind-
samle 50.000 euro til organisationernes hjælpearbejde via arrangementet i Randers. Efter 
golfturneringen vil 
de 150 delta-
gere sammen med 
Auma Obama og 
Timothy Challen 
deltage i en vel-
gørenhedsmiddag 
på Cepheus Park 
Randers hos Ran-
ders FC, som sam-
men med Rotary 
som også står bag 
arrangementet.

OBAMA-SØSTER I RANDERS

GolfTV har lanceret et nyt digitalt magasinprogram. TEE BOKSEN hedder det, 
og det er meningen, at det skal sendes hver anden eller tredje uge i løbet af 
sæsonen, suppleret af studieoptakter til bl.a. The Players Championship. Anders 
Sigdal (billedet) er fast vært på programmet, og i det første program havde han 
ekspertkommentatorerne Andreas Hartø og Jeppe Huldahl som gæster. Man 
kunne også se et underholdende lille portræt af den danske PGA Tour-spiller 
Sebastian Cappelen. TEE BOKSEN skal vende aktuelle emner i golfverdenen, se 
nærmere på PGA TOUR og hvad der ellers rør sig i og omkring professional golf. 
Med to danske spillere på PGA TOUR i øjeblikket er det oplagt at fokusere mere 
på verdens bedste golftour. 

NYT PROGRAM PÅ GOLF-TV
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Idrættens Hus ligner udadtil en 
helt almindelig kontorbygning i en 
forstad til København, men de blaf-
rende Team Danmark-flag udenfor 

vidner om, at det er her, grundstenene for 
fremtidig dansk succes i sportsverdenen 
lægges - og de store tanker udtænkes. Det 
gælder også for Dansk Golf Union, der 
holder til på fjerde sal i den store bygning. 
På væggen ved indgangen hænger et 
billede af Rasmus Højgaard efter sejren 
på Mauritius side om side med snapshots 
fra en lang række mindeværdige danske 
golfpræstationer.

Dem skulle der gerne komme endnu 
flere af i fremtiden, og en vigtig brik i 
det arbejde er DGU’s formand, Lars Broch 
Christensen. I marts 2019 overtog han 
formandsposten fra Jim Staffensen, der 
valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Fundament i Hillerød
Lars Broch Christensen havde forinden 

været menigt bestyrelsesmedlem hos 
DGU i næsten syv år, og han har før det 
hentet erfaring via en række poster i 
barndomsklubben Hillerød Golf Klub – 
blandt andet som formand og juniorleder. 
For det er netop der i den nordsjællandske 
klub, at fundamentet og passionen for 
sporten blev lagt for den dengang 13-årige 
Lars Broch Christensen.

-Min egen golfhistorie starter, da Hil-
lerød Golf Klub udvider fra 9 til 18 huller 
i sommeren 1976. En del i mine forældres 
omgangskreds starter, og de får lokket 
mig og en god ven af mine forældre, der 
er højre hånd i min fars virksomhed, med 
ud på banen. Og siden da har jeg ikke 
været væk. Vi startede den sommer, og al-
lerede i foråret 1977 spillede hele familien 
- min far, mor, bror og søster, og i 1978 

skiftede vi skiferien ud med golf, siger 
Lars Broch Christensen.

- Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det lige 
var golf, der trak. Jeg har aldrig været en 
stjerne, men jeg var altid god til anden 
sport. Jeg var en god forsvarsspiller og 
havde et godt frispark i fodbold, og jeg 
spillede også meget håndbold. Men golf 
var der bare hele tiden. Som ung lå vi 
også og tossede rundt til eliteturneringer 
rundt i landet. Så der var bare nogle gode 
venner, gode oplevelser og noget udfor-
dring ved sporten. Vi havde det jo sjovt og 
legede rigtig meget. Det var måske ikke 
alle, der synes, det var helt vildt fedt, når 
vi om aftenen skulle se, om man kunne 
slå en bold hen over klubhusets tag og ind 
i gården, men vi synes, det var sjovt.

Natur, motion og samvær
Passionen for sporten har varet ved lige 
siden dengang, hvor han sammen med 
kammeraterne brugte fritiden på golfba-

nen. Lars Broch Christensen har lige siden 
de unge år spillet som single-handicapper 
og spillede elitegolf i Hillerød Golfklub, og 
netop det sportslige har også fyldt meget. 

-Du bliver aldrig færdigudviklet som 
spiller. Når du kommer ind efter en 
runde, vil der altid være et eller andet, der 
kunne være bedre uanset hvor godt, du 
har spillet. Det kan være et drive, der røg 
væk, eller det der ene putt, du ikke fik i. 
Jeg spiller stadig en del, men selvfølgelig 
er der nogle år, hvor det er blevet til min-
dre. Sidste år blev det da tit til to runder 
om ugen, og det er rart, synes jeg. Golfba-
nen er ligesom der, hvor tavlen viskes ren, 
og jeg tænker ikke på alt muligt andet. 
Kun på den der skide, hvide bold.

Hvordan er spillet så?
- Mit eget spil har været bedre, griner 

han og forklarer:
- Det er noget med at holde kroppen 

ved lige og så gøre lidt mere ud af den 
fysiske træning. Den halter jeg lidt på, 
men altså det er stadig en fornøjelse. Jeg 
vil stadig spille en god runde, og det kan 
stadig være lidt træls, når det ikke sker. 
Som ung fyldte konkurrencen jo meget, 
og jeg vil stadig gerne spille godt. Det er 
jo sjovt at lave en birdie i ny og næ, men 
med alderen må man også bare erkende, 
at hvis man ikke har holdt ungdommens 
smidighed ved lige, så kan man måske 
ikke helt slå forbi den bunker, man kunne 
tidligere, siger Lars Broch Christensen.

I takt med at antallet af lys på fødsels-
dagslagkagen er blevet flere, har værdi-
erne, der lægger grundstenen for spillet 
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Formanden for Dansk Golf 
Union, Lars Broch Christen-
sen har viet store dele af sit 
voksenliv til at arbejde frivil-
ligt med golfsporten. Golfma-
gasinet har mødt ham til en 
snak om hans eget forhold til 
golf, datteren Nicole Broch 
Larsen og de store visioner 
for juniorgolfen herhjemme.

AF NICOLAI JAQUET 

 Lars Broch Christensen 
har mange visioner for 
fremtiden i dansk golf. Især 
juniorerne er i den forholds-
vis nye formands fokus.

 Datteren Nicole Broch Larsen bliver fulgt tæt og Lars Broch Christensen rejser flere gange årligt med ud til 
turneringer for at følge hende på tæt hold.

Det var måske ikke alle, 
der syntes, det var helt 
vildt fedt, når vi om 
aftenen skulle se, om 
man kunne slå en bold 
henover klubhusets tag 
og ind i gården

JUNIORERNE 
I FOKUS
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på banen, også ændret sig. Fra i de unge år 
at rakke rundt i landet til eliteturneringer 
og til i dag, hvor der sættes pris på andre 
aspekter af sporten.

- Jeg nyder roen og naturen meget. 
Den friske luft, motionen og samværet 
er blevet en rigtig stor del af det for mig. 
Jeg melder mig til alle klubturneringer 
for at møde nogle nye mennesker og være 
med til det sociale. Men altså spillet skulle 
helst ikke blive dårligere. Jeg er i handi-
cap ni nu, og det måtte gerne komme lidt 
ned, siger Lars Broch Christensen, der 
som ung var med til at vinde divisionstur-
neringen med Hillerød og i dag spiller på 
seniordivisionsholdet i klubben.

Talentfabrikken Hillerød
Da Lars Broch Christensen var 21 år, 
fik han smag for det frivillige arbejde i 
Hillerød Golfklub, og han meldte sig til 
tjansen i juniorudvalget, en post der få 
år senere bliver udskiftet med titlen som 
juniorleder. Og selvom alderen i dag har 
rundet de 50 år, og tiden som juniorleder 
er skiftet ud, så har de helt unge golfspil-
lere fortsat en speciel plads i hjertet hos 
DGU-formanden. At han brænder for, at 
sikre fødekæden i dansk golf og på den 
måde styrke fremtidsudsigterne er i hvert 
fald tydeligt. For samtaleemnerne ender 
naturligt med at handle om juniorer – 
nærmest uanset, hvad indgangsvinklen 
ellers er.

- Jeg kørte jo rundt med juniorerne 
hver weekend til turneringer, var der hele 
dagen og hyggede mig gevaldigt med det. 
Du får jo en helt umiddelbar respons fra 
børn. Du kan se i deres ansigter, om du 
har leveret en god tur eller oplevelse for 
dem. De lægger ikke fingre imellem. Så 
der var rigtig mange gode oplevelser i det 
for mig, siger formanden.

At juniorafdelingen i Hillerød Golf Klub 
har lidt større succesrate end de fleste 
andre klubber bliver tydeligt, når man ser 
på listen over navne, der har fundet vej 
gennem rækkerne i stationsbyen. Anders 
Hansen, Søren Hansen, Jesper Kjærbye, 
Joachim B. Hansen og Lars’ egen datter 
Nicole Broch Larsen er bare nogle af de 

spillere, der fik stor succes efter ungdoms-
årene i Hillerød. 

- Vi har altid prioriteret juniorerne 
højt i Hillerød. Det er vigtigt, at alle er 
investeret i det. Det betyder meget, at 
trænerne viser interesse i de unge men-
nesker og bruger tid på dem. Når miljøet 
er godt, bliver det også attraktivt for dem 
at være der. Hvis der er 5-10 andre gutter 
i klubben altid, så bliver det bare sjovere, 
du kører mere derud, du får trænet mere, 
og det giver bedre golfspillere.

Han fortæller også, at det har været 
vigtigt at gøre sporten til noget sjovt for 
de unge, hvor der har været plads til at 
lege med golfspillet og til at hygge sig 
sammen.

- For de unge er legen vigtig. Da jeg 
voksede op, var der fodbold, håndbold og 

badminton, men i dag er udbuddet og kon-
kurrencesituationen helt anderledes. Det 
med at lave sandkassehold og mikrohold er 
meget vigtigt, og så kan det godt være, at 
det er med en halvstor bold, plastickøller, 
saftevand og kage, bare det er sjovt, så skal 
de nok lære at spille golf med tiden.

- Jeg kom jo selv som ung, fordi jeg 
havde det sjovt. Turneringer eller ture, 
hvor vi sov i telt i skoven ovre på Mölle 
Golfklub i Sverige. Det var da fedt. De 
gode oplevelser giver bare rigtig meget, 
og det er et af de steder, vi virkelig skal 
arbejde på. De her børn kan snakke sam-
men om oplevelser og få et fællesskab 
på den måde. Det behøver ikke at være 
noget fint, det vigtigste er samværet. Når 
først samværet og relationen er på plads, 
er det svært at rive den tråd over igen. 
Det gælder også for de unge, når de får et 
netværk i klubben. Så skriver en på mes-
senger og spørger, hvor du bliver af, og 
det giver en følelse af, at du hører til.

Helt unge i kikkerten
Juniorerne er i fokus i disse år hos Dansk 
Golf Union, der vil have vendt udviklin-
gen med stagnerede juniortal og frafald 
blandt flere, når de bliver lidt ældre. For 
tallene viser den ubekvemme sandhed, at 
under 10 procent af DGU’s medlemmer er 
under 25 år.

Jeg nyder roen og 
naturen, den friske luft, 
motionen og samværet 
er blevet en rigtig stor 
del af det for mig

At blive formand var 
ikke nødvendigvis en 
ambition, jeg havde 
haft, men jeg vil jo 
gerne give noget til 
golfsporten og være 
med til at påvirke den

 Lars Broch Christensen har viet store dele af sit voksenliv til golfsporten.

Arrangør: Samarbejdspartnere:

KOLLEGAGOLF
Landsdækkende, golfturnering fra april til september
Spil, hvor og hvornår det passer dit hold – og vind flotte præmier.

Mød andre passionerede golfspillere på nye baner, når du og din golfmakker melder jer på banen 
til Kollegagolf. Vi tee’er up til den hyggeligste, landsdækkende golfturnering fra den 15. april til 
den 4. september.

Vind en uges golfrejse wtil Grækenland
Vi sender årets vinderhold på en 
uges golf rejse til Costa Navarino 
i Grækenland (inkl. fly, kost og logi). 
Der er Titleist-produkter til 2.- og 
3. pladsen til en samlet værdi 
af 12.000,-

Deltagelse i en hyggelig, 
landsdækkende 
golfturnering

4 matcher i gruppespillet 
på hjemme- og udebane – 
og evt. en playoff-kamp

Windbreaker fra Footjoy 
(værdi: 1.400,- pr. hold) 

Muligheden for at spille 
18 huller på den fantastiske  
Great Northern til finalen

Goodiebag fra Titleist 
(værdi: 300,- pr. hold)

Muligheden for at vinde 
en uges golfrejse – og andre 
fede præmier

SPIL MED – OG FÅ:

ALT DET FÅR DIT HOLD FOR KUN 999,- (2 SPILLERE).

Finale på unikke 
Great Northern 
Vind din pulje samt playoff-kamp –  
og få en golfoplevelse ud over det 
sædvanlig på imponerende 
Great Northern, der lægger bane 
til finalestævnet.

Tilmeld dig senest den 5. april 2020 på www.kollegaggolf.dk
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Et af tiltagene, der skal gøre det at-
traktivt, er et omfattende sats med flere 
turneringer for de ældre juniorer og unge 
voksne og ‘træf’, som det kommer til at 
hedde for de yngste juniorer. En satsning 
der i løbet af 2020 bliver rullet ud i hele 
landet.

- Noget af det, man får i håndbold eller 
fodbold, er muligheden for at komme 
ud og møde andre klubber og komme til 
stævne, og det har vi manglet. Så det er 
vigtigt, at der er noget for alle aldersgrup-
per og på alle niveauer for juniorerne, 
hvor fem-seks klubber mødes og spiller 
mod hinanden og de unge kan opleve, at 
de ikke er alene. Det gælder alle i alderen 
0-25 år og fra handicap 0-99. Det skal også 
være sjovt for en 17-årig, der starter, som 
kan opleve, at ens jævnaldrende måske er 
et andet sted handicapmæssigt.

Valgt til formand
10 år nåede Lars Broch Christensen på po-
sten som juniorleder i Hillerød, ligesom 
han i denne periode også var en del af 
DGU’s uddannelsesudvalg. I to omgange 
sad han også i bestyrelsen i Hillerød Golf 
Klub, hvor han blev valgt som formand i 
2005. 

Siden blev det så en plads i DGU’s besty-
relse, der tog tiden. Syv år sad han som 
menigt medlem, inden titlen blev skiftet 
ud med formand i starten af 2019. Så det 
er altså en mand, der kender processerne 
og arbejdet og har været engageret i 
dansk golf i årtier, der nu er formand.

- Jim Staffensen (den tidligere formand, 
red.) sagde for halvandet års tid siden, 
at han ikke stillede op til genvalg, og vi 
havde før taget snakken om, hvordan vi 
skulle se ud som union fremover, og så 

blev jeg nævnt 
som et oplagt 
emne til at tage 
over. At blive 
formand var 
ikke nødvendig-
vis en ambition, 
jeg havde haft, 
men jeg vil jo 
gerne give noget 
til golfsporten og 
være med til at 
påvirke den. Jeg 
har ikke svaret 
på alt, men jeg 
tror på, at vi kan 
løse de proble-
mer, der er, og 
lave de omstillin-
ger, der kræves. 

Så det kom på en måde også meget natur-
ligt. Muligheden bød sig bare. Den skulle 
jeg tage, og det ser ud til, at det passer 
godt sammen med mit job.

Lars Broch Christensen passer, selvom 
han er formand, stadig sit civile job som 
salgschef i BTC Nordic, der en del af 
kemikoncernen BASF.

- Jeg er blevet taget virkelig godt imod 
rundt om i landet. Jeg kendte meget til 
arbejdet på nationalt niveau gennem 
bestyrelsen, hvor jeg også har siddet i for-
retningsudvalget. Og jeg har også siddet 
med et par år hos DGU Erhverv, der styrer 
det kommercielle. Så det har især været 
på det nationale og internationale niveau, 
hvor jeg har skullet lære systemerne at 
kende. Jeg skal også til OL i Tokyo til som-
mer i politisk regi, fordi vi selvfølgelig 
har nogle forpligtelser ift. politikere og 
sponsorer, hvor vi hjælper til og vejleder, 
og det giver jo nogle gode oplevelser at 
være sammen med mennesker, der deler 
ens passion for golf.

Datteren der blev pro
Passionen for sporten har 
Lars Broch Christensen givet 
videre til datteren Nicole, 
der i dag er en af Danmarks 
bedste kvindelige golfspillere 
og ligger lige udenfor top70 
på Rolex-verdensranglisten. 
Hvert år bliver det til flere 
rejser rundt om i verden, når 
Nicole Broch Larsen spiller 
turneringer på LPGA Tour el-
ler Ladies European Tour.

- Det er jo rigtig fedt, at 
hun er blevet så god. Det er 
lækkert, det har gået hende 

den vej, som hun følte for at tage, og hun 
ser ud til at trives med det. Når jeg er med 
ude til turneringer, oplever jeg, at hun 
har et godt netværk og nogle gode venner 
omkring sig, og det er absolut nødven-
digt, når du er så meget væk, siger Lars 
Broch Christensen. Han er far og intet 
andet, sådan har det altid været, under-
streger han. 

- Jeg tror, jeg har gået caddie på 29 
huller i alt. Jeg er chauffør, praktisk gris, 
organisator og så videre, hvis jeg bliver 
bedt om det, og så holder jeg lidt styr på 
regnskabet. Alt det med teknik, men-
taltræning og fysisk træning, det er der 
folk, der er bedre til end mig. Jeg tror, 
de fleste har bedst af at holde tingene 
adskilt. Forældre har nogle opgaver, og så 
skal coaches og managers tage sig af det 
andet. Det er den bedste relation, fordi 
du nødig som ven eller familie skulle 
blive ‘ansat’:

- Da Nicole var 14-18 år elskede jeg at 
køre rundt til turneringer med hende i 
hele landet. Jeg elsker stadig at være med 
rundt, og jeg bruger mange feriedage 
på at komme til turneringerne. Der er 
bestyrelsesmøder i DGU nogle gange om 
året og selvfølgelig også nogle inter-
nationale møder, der kræver brug af 
feriedage, men det vidste jeg godt, inden 
jeg tog jobbet. Jeg ved godt, hvad jeg skal 
bruge mine feriedage til. Det er golf. 
Enten i DGU-regi eller noget med Nicole, 
griner han.

LARS BROCH CHRISTENSEN
Alder: 57 år
Bopæl: Hillerød
Hjemmeklub: Hillerød Golf Klub
Handicap: 9,1
Uddannelse: HA fra Handelshøjskolen
Civilt job: Salgschef i BTC Nordic, der en del af BASF
Golf-baggrund: 10 år som juniorleder. Medlem af besty-
relsen første gang fra 1985-89 og siden fra 2002-2014. For-
mand fra 2005-2014. Herefter indvalgt i DGU’s bestyrelse, 
hvor han i dag er formand. I Hillerød er han kasserer.
Civilstatus: Single, har datteren Nicole

Jeg ved godt, hvad 
jeg skal bruge mine 
feriedage til. Det er 
Golf. Enten i DGU-regi 
eller noget med Nicole

 Lars Broch Christensen er gerne på golfbanen sammen med datteren Nicole Broch 
Larsen, men aldrig som caddie eller træner.

www.logstorparkhotel.dk  |  Tlf. 98 67 40 00 

Lækker mad - golf - wellness - live musik & dans

Golfophold  fra kun kr. 

399 
inkl. lækker mad 

Fri adgang til pool, spa og wellness på Løgstør Parkhotel Smuk og udfordrende bane i Løgstør

Sabro  |  Tlf. 86 94 88 99 | nilleskro.dk

Dejlige værelser med TV, fri wifi, bad og toilet

GOLFOPHOLD  
LØGSTØR & ÅRHUS 
Spil golf, få lækker mad og bo på NNiilllleess  KKrroo ved 
Århus eller LLøøggssttøørr  PPaarrkkhhootteell  tæt på Aalborg

Hotelophold med rabat på golf indeholder 
- 3 retters aftenmenu eller buffet  
- 1 x overnatning (bestil gerne flere overnatninger) 
- 1 x morgenmad 
- Fri adgang til pool og spa (Løgstør) 
- Fri parkering 
- Tilkøb af greenfees til ca. halv pris muligt 
Pr. person 399 - 799 kr. (afh. af dag og dato)

På både Nilles Kro og Løgstør Parkhotel har vi mas-
ser at byde på til golfentusiasten. Hotellerne har  
lækre værelser, dejlige naturområder - og Aalborg 
eller Århus tæt på. I vil blive forkælet med lækker 
mad, dejlige værelser, god betjening og meget 
mere. På Løgstør Parkhotel kan I også tage en svøm-
metur i poolen og få en wellnessmassage efter da-
gens golf. 
Greenfees i forbindelse med golfophold kan tilkøbes 

til ca. halv pris på de baner, vi samarbejder med. 
Musik og dans alle lørdage på Løgstør Parkhotel. 
 
Til “After Golf” har begge hoteller hyggelige barer 
og lounges. 
 
Bestil på nettet (opholdstypen Hotelophold), på tele-
fon 9867 4000 eller send os en mail på  
info@logstorparkhotel.dk eller info@nilleskro.dk.
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Vinderen af WGC Mexico Cham-
pionship, amerikaneren Patrick 
Reed, er ikke ligefrem en af de 

mest populære skikkelser i golfverdenen. 
Til trods for, at han indimellem kan spille 
næsten guddommelig golf. 

Men fortiden jagter Patrick Reed, og 
fans, presse og medspillere vil ikke give 
slip. Måske fordi han selv nægter at have 
gjort noget forkert. 

Det starter helt tilbage fra skoletiden. 
Patrick var et stort og hårdt arbejdende 
talent, og han blev rekrutteret af et af 
de bedste golf-collegehold i landet. Han 
havde dog problemer med at styre det 
nye liv hjemme fra og blev straffet for 
alkoholrelaterede forseelser. Da hans 
holdkammerater tilmed tog ham i at ville 
spille en forkert bold, som lå væsentligt 
bedre end hans egen i roughen, blev han 
smidt af holdet. Han måtte skifte skole, 
men selv om han var holdets bedste 
spiller, blev han aldrig populær. Der var 
beskyldninger om tyveri fra omklæd-
ningsrummet, og holdkammeraterne 
overvejede endda at stemme om at smide 

ham af holdet. De vandt dog det nationale 
mesterskab hele to gange – med Reed som 
deres bedste spiller.

Perfekt makkerskab
Han fandt dog trøst i armene hos en 
fire år ældre pige – Justine - som var på 
skolens svømmehold. Da han efter skolen 
blev professionel, tilbød hun sig som 
caddie.

-Det var det perfekte makkerskab, 
fortalte Reed. Jeg havde tendens til at gå 
efter birdies hele tiden, men hun tænker 
mere køligt, og fik sat styr på en masse 
ting.

Som bare 22-årig friede Patrick Reed til 
hende. Hans familie opfordrede ham til 
at tage den lidt med ro, men det resulte-
rede bare i, at de ikke blev inviteret med 
til brylluppet. 

Senere har han totalt afskåret al kom-
munikation med sin familie. I en sådan 
grad, at da de et år kom til Augusta for 

at se ham spille med i Masters, fik de at 
vide, at de ikke var velkomne. 

Da en journalist spurgte Patrick Reed 
om årsagen, fik han svaret: -Jeg er her 
bare for at vinde en golfturnering – ikke 
andet. I stedet betragtede han konens fa-
milie som sin, og da Justine blev gravid, 
overtog hendes bror jobbet som caddie. 
De har også bosat sig i nærheden af hen-
des familie lige udenfor Houston.

Ryder Cup-dominans
Der har dog været opture – også på den 
sociale front. Hans indsatser for det 
amerikanske Ryder Cup-hold har været 
uvurderlige, og undervejs har han fightet 
og spillet golf af en sådan klasse, at han 
blev kaldt Captain America. Men Reed er 
en enspænder og mangler tilsyneladende 
holdånd, for efterhånden var der flere 
af spillerne, der ikke ønskede at spille 
sammen med ham. Mange har respekt 
for ham som spiller og især som fighter, 

MÅNEDENS SPILLER – PATRICK REED

CAPTAIN AMERICA 
KONTROVERSER
Amerikaneren Patrick Reed 
imponerede med sejren i 
WGC-turneringen Mexico 
Championship. Men sejren 
blev næsten overskygget 
af den seneste episode på 
Bahamas, hvor han blev 
beskyldt for at snyde.
AF HENRIK KNUDSEN 
KOMMENTATOR VIASAT GOLF

 Patrick Reed imponerede senest med sejre i WGC-turneringen Mexico Championship. 

Helt ærligt, så er jeg 
ikke sikker på, om de 
ville pisse på ham, hvis 
han brændte!

men han har ikke mange venner. Under 
træningsrunderne på PGA-touren spiller 
han oftest alene.

- Jeg synes, at han ufortjent får en 
masse omtale, siger kollegaen Daniel 
Berger, men indrømmer samtidig, at han 
ikke kender ham særligt godt. En anden 
kollega, som kender ham helt tilbage fra 
collegedagene – Kevin Kisner – er mere 
direkte: -De (holdkammeraterne fra col-
legeholdet) hader ham alle sammen. Helt 
ærligt, så er jeg ikke sikker på, om de 
ville pisse på ham, hvis han brændte!

Og da der så opstod en situation under 
Tiger Woods’ turnering på Bahamas lige før 
jul, hvor Patrick Reed tilsyneladende havde 
forbedret sit leje, brød fjendtligheden ud 
igen. For Patrick mente ikke selv, at han 
havde gjort noget forkert – til trods for at 
vidner og tv-optagelser viste noget andet. 

Han blev til sidst idømt to strafslag, 
men han påstod stadig, at vinklen på 
billederne var forkerte, og at han ikke 
havde mærket noget. Flere andre spillere 

var dog af en anden mening. Brooks Ko-
epka sagde ovenikøbet, at: -Patrick havde 
bygget sandslotte. Den nu pensionerede 
amerikanske banekommentator, Peter 
Kostis, fortalte for nylig i en podcast, at 
han i fire tilfælde har set Reed forbedre 
sit leje, men at tv-selskabet havde forbudt 
ham at nævne det.

Stærk i modvind
Den slags falder naturligvis ikke i god 

jord, og ved både Presidents Cup og 
Tournament of Champions på Hawaii 
blev Reed generet af tilråb fra fans, der 
simpelthen råbte cheater (snyder) efter 
ham. Og ved pressemøderne bliver han 
konstant konfronteret med spørgsmål 
om emnet.

Men er der noget Patrick Reed har be-
vist, så er det, at han håndterer modgang 
bedre end de fleste. Faktisk er han måske 
allerbedst, når der er lidt modvind. Efter 
sejren i Mexico blev han meget diplo-
matisk spurgt om, hvordan han kunne 
koncentrere sig midt i al den kontrovers. 
Og svaret var næsten det samme, som i 
Augusta.

-Det vigtigste for mig er, at hver gang 
jeg tager til golfbanen, sætter jeg ho-
vedtelefonerne på og koncentrerer mig 
om arbejdet. Prøver at finde ind i hvert 
eneste slag jeg slår, for når det kommer 
til stykket, så kan jeg ikke lytte til, hvad 
andre siger. Alt, hvad man kan kontrol-
lere, er hvad man selv gør.

-For mig drejer det sig om at prøve at 
spille det bedste golf jeg kan – prøve at 
forbedre mig hver eneste dag. Og hvis 
jeg føler, at jeg gør det, så gør jeg det 
rigtige, og jeg arbejder så hårdt som jeg 
føler jeg skal.

PATRICK NATHANIEL REED
Født: 5. august 1990 (29 år) i San Antonio, Texas
Bopæl: Spring, Texas (Houston)
Gift: Justine Karain Reed (2012)
Major-sejre: Masters 2018
Professionelle sejre: PGA Tour 8, European Tour 3
Caddie: Kessler Karain

 Situationen i Hero World Challenge på Bahamas hvor Patrick Reed fik to strafslag for lejeforbedring i sandet.

 Patrick Reeds hustru Justine og hendes familie betyder mere for amerikaneren end hans egen familie.

Brooks Koepka: 
-Patrick havde bygget 
sandslotte.
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KLUMMEN

ER NOGLE MERE LIGE END ANDRE?
I denne klumme sætter 
Henrik Knudsen spørgs-
målstegn ved, om Patrick 
Reed i offentligheden får 
samme behandling som  
eksempelvis Tiger Woods 
og Phil Mickelson. 

AF HENRIK KNUDSEN 
KOMMENTATOR VIASAT GOLF

Patrick Reeds eskapader – eller flir-
ten med reglerne – har fyldt meget 
hos både medier og fans de sidste 

måneder. Og med rette, vil jeg straks 
understrege. 

Det er altafgørende, at golfsporten 
opretholder den integritet og gentleman-
opførsel, der har kendetegnet spillet i 
århundreder. 

Faktisk var det noget af det, der tiltrak 
mig til golfens verden, og det må på 
ingen måde begynde at skride i en tidsal-
der, hvor det i andre sportsgrene næsten 
er OK – så længe dommeren ikke ser det.

Lejeforbedring?
For de læsere, der ikke har enten læst 
eller set video fra situationen, så drejer 
det sig i korthed om en situation ved 
Hero World Challenge på Bahamas, hvor 
Reeds bold lå i sandet i et waste area, og 
hvor han groundede sin kølle bag bolden 
flere gange (hvilket er tilladt). 

Han kom dog til at børste lidt sand 
væk med køllen, og kom derved til at 
forbedre sit leje (hvilket ikke er til-
ladt). Efter at have gennemset 
tv-billederne fra situatio-
nen mange gange, idømte 
dommerne ham to straf-
slag. Reed accepterede ganske 
vist de to strafslag, men bedyrede 
fortsat sin uskyld. 

–Hvis billedvinklen havde været lidt 
anderledes, så ville man kunne se, at det 
var langt væk fra bolden, sagde Reed. 

Siden er han blevet kaldt ’cheater’ af 
både kolleger og fans. Ved Presidents 
Cup i Australien kom det endda så langt, 
at Reeds caddie var ved at komme i slags-
mål med nogle tilskuere.

Reed er ikke populær. Hverken før eller 
efter episoden på Bahamas. Læs nærmere 
om dette i ’Månedens Spiller’ andetsteds i 
dette nummer af Golfmagasinet.

Behandles alle ens?
MEN. Jeg kan ikke lade være med at 
tænke over, om vi behandler alle ens i 
dette tilfælde. Og med ’vi’ mener jeg både 
presse, tv, kolleger og fans.

Tag f.eks. Tiger Woods. Han blev i 2013 
straffet hele fire gange for regelbrud – 
inklusive ved Masters, hvor han tog et 
forkert drop. Da tv-eksperten Brandel 
Chamblee tillod sig at sige, at Tiger 
var lemfældig med reglerne, så blev 
Chamblees udtalelser mødt med hård 
kritik. Tiger selv mente stadig ikke, at 
han havde gjort noget forkert, og da han 
vandt sidste år, var det jo glemt, og vi 
jublede allesammen.

Eller Phil Mickelson, der ved US 
Open for to år siden, begyndte at spille 
hockey med sig selv på greenen. Han 
var endda bevidst om regelbruddet. 
Men det var jo Phil, og det har vi for 
længst tilgivet!

Og hvad med Mark O’Meara, der be-
viseligt genplacerede sin bold nærmere 
hullet? Eller Colin Montgomerie’s meget 
kreative genplacering af sin bortkomne 

bold i Indonesien? Dem begyndte vi jo 
ikke at råbe ’cheats’ efter.

Forfølges Reed?
Men Reed. Han er en særling, som ikke 
helt passer ind i vores heltebillede. 
Vi modtog på Viasat Golf under WGC 
Mexico Championship adskillige mails 
fra seere, der mente, at han burde være 
smidt ud af golfturneringer, og i USA må 
han lægge ryg og ører til verbale tilsvi-
ninger næsten hver uge.

Lejeforbedringer er en gråzone, som 
alt for mange udnytter, og Reed skal 
selvfølgelig straffes. Jeg har selv set 
video-materialet fra Bahamas, og det ser 
absolut ud til, at han forbedrer sit leje. 
Det er ikke det, der er min pointe. Han 
er skyldig. Det er der i mit sind ingen 
tvivl om. 

Men får han den samme behandling, 
som andre ville have fået i en lignende 
situation?

FORE!

Men Reed. Han er en 
særling, som ikke helt passer 
ind i vores heltebillede

 Patrick Reed med attituden, hvor han bedyrer sin uskyld.

SILKEBORG RY GOLFKLUB
SILKEBORG: SOMMERVEJ 50, SILKEBORG · RY: SKOVAGERVEJ 200, RY

RING: 86 85 33 99 · SRGOLF.DK

GREEN FEE TIL FANTASTISKE GOLFBANER 
I Silkeborg Ry Golfklub arbejder vi med differentierede greenfeepriser, så det er billigere at spille tidligt om 
morgenen samt om eftermiddagen. På denne måde kan vi sikre os, at banen bliver benyttet mest muligt, 
samt at du kan få de billigste priser. 

Kom og spil på vores fantastiske Europa Tour og Challenge Tour baner, som er anerkendt af såvel greenfee-
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Vi var nok en del, der så småt var 
begyndt at afskrive Phil Mickelson. 
Efter at han havde opholdt sig i 

top-50 på verdensranglisten i mere end 
25 år, var det i 2018 begyndt at knibe med 
resultaterne. 

Han var også begyndt at ligne en mand 
sidst i 40’erne, og han var begyndt at 
miste længde. Men så tog han pludselig 
skeen i den anden hånd – eller lod den 

faktisk næsten helt ligge. Han har nemlig 
tabt 12-15 kilo, har fået mere længde på 
sine slag, og pludselig er resultaterne be-
gyndt at komme igen for den tredobbelte 
Masters-vinder. 

Med topplaceringer i både Saudi-Arabi-
en og på Pebble Beach er han på vej mod 
top-50 igen, og nu er der næppe mange, 
der tør afskrive ham på hans favoritbane i 
Augusta. Det var her, han fik sit store gen-

nembrud, og ud over de tre sejre har han 
en lang række gode resultater ved årets 
første major.

Den tidlige start
Han var bare 20 år gammel og i sit 
næstsidste år på Arizona State University. 
Alligevel var han det store lokale håb. 
Året inden havde han været en vigtig 
del af skolens hold, som havde vundet 

det amerikanske college-mesterskab og 
individuelt havde han vundet US Ama-
teur. Kun Jack Nicklaus havde tidligere 
præsteret den ’double’ – og ingen har gjort 
det siden.

Derfor var det ingen overraskelse, at 
arrangørerne af PGA Tour-turneringen 
Northern Telecom Open i Tuscon i 1991 
gav den unge amatør Phil Mickelson en 
invitation til at spille med. Det var til 
gengæld en overraskelse, at han spillede 
sig helt frem i det professionelle felt på 
finaledagen. Selv ikke en tredobbelt 
bogey på 14. hul, som sendte ham ned 
på andenpladsen, kunne stoppe ham. 
Birdies på 16. og 18. sikrede ham sejren 
og adgangen til PGA Touren. Ingen anden 
amatør har vundet en PGA Tour turne-
ring siden.

Phil Mickelson blev professionel året 
efter ved US Open og nåede at spille 
10 turneringer det år. Allerede ved det 
følgende års første turnering slog han til 
igen. Det var den første udgave af Buick 
Invitational, som tilfældigvis skulle spil-
les på Torey Pines South Course – den 
bane, hvor Phil havde spillet alle sine 

Híghschool matcher på. Han vandt med 
fire slag og havde nu vundet både som 
amatør og som professionel. Den bil, der 
fulgte med sejren, forærede han i øvrigt 
til sin mor.

Spejlvendt kopi
Faderen fik også en bil lidt senere, da Phil 
Mickelson vandt endnu en Buick-turne-
ring. Og det var netop ham, der introdu-
cerede sin søn til golf. Mickelson Senior 
var pilot – først ved flåden og senere ved 
et civilt luftfartsselskab, og havde derfor 
ofte nogle ledige timer. Mange af dem 
blev tilbragt på en driving range med søn-
nen, først i en barnevogn og senere med 
et sæt legetøjskøller.

Der er en pudsig historie bag det 
faktum, at Phil Mickelson spiller venstre-
håndet. På trods af det populære tilnavn 
’Lefty’ er han faktisk højrehåndet. Når 
man ser ham skrive autografer efter en 
runde, så opdager man, at han skriver 
med højre hånd, han kaster også med 
højre hånd, når han spiller baseball (hvil-
ket han meget gerne gør). 

Men den bare to år gamle Phil Mickel-

son stillede sig op overfor faderen, når 
han slog bolde og kopierede ham – spejl-
vendt. Selv om faderen flere gang forsøgte 
at få han til at skifte, så sad bevægelsen 
der allerede, og de måtte i stedet lave 
nogle venstrehåndskøller til knægten.

Den bedste – uden major
Phil Mickelson blev hurtigt en regelmæs-
sig vinder på PGA Tour. Men når det 
gjaldt majors, så kneb det en anelse. Da 
2003-sæsonen sluttede, var han noteret 
for 17 top-10 placeringer i majors – blandt 
dem seks anden- og tredjepladser. Titlen 
som den bedste golfspiller, der ikke har 
vundet en major, var ved at bide sig fast. 
Men så kom gennembruddet ved Masters 
i 2004. 

US MASTERS 2020  US MASTERS 2020  

GRØN JAKKE TIL PHIL?
Man skal aldrig afskrive amerikaneren Phil Mickelson, der er den spiller i historien, der har 
opholdt sig længst tid i top-50 på verdensranglisten. Efter en slankekur er formen kommet 
igen, men er det nok til at vinde The Masters?
AF HENRIK KNUDSEN, KOMMENTATOR VIASAT GOLF

Faderen fik også en 
bil lidt senere, da Phil 
Mickelson vandt endnu 
en Buick-turnering

 Tre grønne jakker er det foreløbig blevet til for Phil Mickelson som tegn på sejren i Masters på Augusta National.

 Phil Mickelsons popularitet er stor, fordi han altid tager sig tid til at skrive autografer til sine fans.
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US MASTERS 2020  

Ernie Els og Mickelson 
udkæmpede en forrygende 
finaledyst, og amerikane-
ren vandt med et to meter 
birdie-putt på sidste hul. 
Det gjorde ham til den kun 
tredje spiller i historien, der 
har vundet en major med et 
venstrehåndssving (Sir Bob 
Charles og Mike Weir er de 
andre). 

Året efter vandt han US 
PGA Championship – med 
et slag foran Thomas Bjørn 
og Steve Elkington – og der-
efter fulgte Masters i 2006 
og 2010 – og endelig The 
Open i 2013. Kun US Open 
er det indtil videre ikke 
lykkedes ham at vinde. Hele 
seks gange er han blevet 
runner up – en rekord, som 
han konfronteres med hvert 
år til de åbne amerikanske 
mesterskaber. 

En populær skikkelse
’Lefty’s’ evner på en golf-
bane – især hans wedge-spil 
og hans villighed til at satse – har gjort 
ham meget populær blandt golffans over 
hele verden. Men det er måske især hans 
opførsel uden for banen, der har giver 
ham en særlig status blandt de amerikan-
ske fans. Hvad det golftekniske angår, så 
var spanieren Seve Ballesteros hans store 
forbillede, men han fortæller selv, at en 
begivenhed ved US Open i 1994, gav ham 
endnu et forbillede.

Det var Arnold Palmers sidste optræden 
ved US Open. Med sine 64 år var han helt 
klart en træt mand efter den lange runde. 
Ikke desto mindre stod han mindre en 
time senere i de frivilliges telt og skrev 
autografer og fik taget billeder. Med et 
koldt håndklæde om nakken stod han der 
og takkede folk for deres interesse. 

Phil Mickelson havde været på vej til 
rangen, da han stoppede og så det, der 
skulle komme til at være en inspiration 

for ham. Da han kom tilbage fra rangen, 
var Palmer stadig i teltet – smilende og 
imødekommende – og takkede folk for 
deres interesse.

Den opførsel har Mickelson forsøgt at 
følge op på. Efter hver eneste runde – god 
eller dårlig – tager han sig altid tid til de 
mange fans. Noget der i øvrigt har givet 
mange af de andre lidt dårlig samvittig-
hed.

Samme caddie 25 år
Phil Mickelson er på mange områder den 
perfekte ’All-american-boy’. Han blev gift 
med Amy - en cheerleader fra collegeda-
gene – og da hun fik brystkræft, startede 
hendes mand en større indsamling til 
kampen mod denne sygdom. Det blev en 
indsamling, som opnåede stor 
folkelig opbakning. Sammen 
har de fået tre børn, og Phil 
Mickelson har ved flere lejlighe-
der vist, hvor højt han priorite-
rer familien. I en sådan grad, at 
han kan finde på at flyve hjem 
midt i en major-uge, for at være 
til stede ved datterens skoleaf-
slutning. 

Han indledte et samarbejde 
med caddien Jim ’Bones’ McKay i 
begyndelsen af 1993 – et samar-
bejde, der fortsatte i 25 år. Sam-

men vandt de 41 PGA Tour-sejre og fem 
majors. Den slags trofasthed falder i god 
jord blandt både sponsorer og golffans i 
USA. Alligevel besluttede de at gå hver til 
sit i sommeren 2017. Ifølge dem begge en 
fælles beslutning.

Mickelson har aldrig været kendt for 
et atletisk ydre. På trods af at han havde 
afprøvet flere forskellige diæter, var han 
i mange år noget fyldigere end mange 
af sine konkurrenter. Men så prøvede 
han noget ekstremt sidste sommer. Han 
fastede simpelthen i seks dage – indtog 
praktisk talt kun vand og en speciallavet 
kaffe. Han tabte 8-10 kilo – måtte have ny 
garderobe - og pludselig begyndte han at 
tale og spille, som en noget yngre udgave 
af sig selv.

PHILIP ALFRED MICKELSON
Født: 16. juni 1970 i San Diego, Californien.
Sejre: 44 på PGA-tour (10 på Europa-touren plus 6 
andre)
Majors: Masters: 2004, 2006, 2010
US Open: Endnu aldrig vundet US Open, men er 
blevet nr. 2 hele 6 gange.
The Open: 2013
US PGA Championship: 2005
World Golf Hall of Fame: 2012

Den to år gamle Phil 
Mickelson stillede sig op 
overfor faderen, når han 
slog bolde og kopierede 
ham – spejlvendt

 Da Phil Mickelsons hustru Amy blev ramt af brystkræft, startede hendes mand en stor indsamling til fordel for kræftbekæmpelsen.

Fejre det kommende europæiske mesterskab i Golfpark Strelasund. Ser frem til gode kampagner og under-
holdende konkurrencer omkring emnet fodbold. Idyllisk beliggende mellem hansestæderne Stralsund og 
Greifswald ligger Golfpark Strelasund med et 36 huls golfanlæg, land kro, bar og det dejlige Golfhotel med 
saunaområde og pool. Afstanden til færgehavnen i Rostock er kun 45 minutter med bil. Golfpark 
Strelasund er det perfekte udgangspunkt for udflugter i det charmerende Vorpommern med sin ø Rügen.
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QUIZ – US MASTERS

Masters-turneringen på Augusta National i Georgia er en af 
golfsportens store forårsbebudere. Den er historisk, fordi den 
altid spilles på den samme bane - og samtidig er årets første 
af de fire store major-turneringer. Her får du muligheden for 
at teste din viden om Masters-historien. Find svarene længere 
fremme i Golfmagasinet. 
AF HENRIK KNUDSEN, KOMMENTATOR VIASAT GOLF

TEST DIN VIDEN 
OM MASTERS

DE (IKKE HELT) LETTE
1. Hvilket år spillede en dansker for første gang 
med i Masters-turneringen?
■■  1996 ■■  1999 ■■  2003

2. Hvor mange forskellige danske spillere har gen-
nem årene deltaget i Masters-turneringen (som 
spillere)?
■■  2 ■■  4 ■■  6

3. Hvilken udgave (nummer) af Masters skal 
spilles i år?
■■  73 ■■  77 ■■  84

4. Hvilken spiller har vundet Den Grønne Jakke 
(som gives til vinderen af Masters) flest gange?
■■  Tiger Woods       ■■  Arnold Palmer
■■  Jack Nicklaus

5. Hvem blev den første ’ikke-amerikanske’ vinder 
af Masters? (født udenfor – og med statsborger-
skab i et andet land end USA).
■■  Severiano Ballesteros        ■■  Gary Player
■■  Greg Norman

6. Terminen for Masters ligger fast år efter år. 
Men hvordan er det nu lige, at man ved hvornår 
det er?
■■  Første torsdag i april       ■■  Anden uge i april 
■■  Første hele uge i april

7. Ud over de mange penge og et lidt særpræget 
trofæ, får vinderen også overrakt en grøn jakke. 
Men hvem er det, der overrækker den til vinderen?
■■  Jim Nantz        ■■  Formanden for klubben
■■  Vinderen fra året før

DE LIDT SVÆRERE
1. Da Tiger Woods vandt sin fantastiske sejr i 
1997, blev han med sine kun 21 år ikke kun den 
yngste vinder nogensinde, han satte også scoring-
srekord. Hvad var hans vinderscore?
■■  18 under par       ■■  16 under par
■■  14 under par

2.  Hvem spillede i 50 Masters-turneringer i 
træk?
■■  Sam Snead       ■■  Jack Nicklaus
■■  Arnold Palmer

3.  Nick Price fra Zimbabwe spillede i 1986 3. 
runde af Masters i bare 63 slag. Den banerekord 
er kun blevet tangeret én gang siden. Hvem 
gjorde det?
■■  Greg Norman       ■■  Bernhard Langer
■■  Tiger Woods

4. Hvad hed manden, som Bobby Jones grundl-
agde Augusta National Golf Club sammen med?
■■  Alistair MacKenzie       ■■  Clifford Roberts 
■■  Robert Trent Jones

5. 2011 førte Rory Mcilroy med hele fire slag 
inden finalerunden. Men han ’kollapsede’ med en 
80’er i søndagens runde. Den slags er dog ikke 
ukendt i Augusta. En anden spiller førte engang 
med seks slag inden sidste runde, men tabte al-
ligevel med fem slag. Hvem var det?
■■  Nick Faldo       ■■  Greg Norman
■■  Fred Couples

6. I 1935 slog vinderen et slag, der er blevet kaldt 
’The Shot heard around the World’ – da han 
lavede en ’Double Eagle’ (Albatros) på 15. hul. 
Hvem var den dygtige spiller?
■■  Bobby Jones       ■■  Byron Nelson
■■  Gene Sarazen

7. Hvem var den sidste spiller, der vandt Masters 
med en Persimmon (træ-hoved) driver?
■■  Bernhard Langer       ■■  Nick Faldo
■■  Tom Lehman

DE MERE NØRDEDE
1. Hvem er den eneste spiller fra byen Augusta, 
der har vundet Masters?
■■  Bobby Jones        ■■  Patrick Reed
■■  Larry Mize

2. I 1949 fandt man på at overrække vinderen en 
grøn jakke – og dermed et æresmedlemsskab af 

Augusta National. Hvem var den første spiller, der 
modtog den hæder?
■■  Sam Snead        ■■  Ben Hogan
■■  Byron Nelson

3. Grundlæggeren af Augusta National Golf Club 
- Bobby Jones – var en legendarisk amatørspiller, 
der endda vandt professionelle turneringer. 
Hvor gammel var han, da han trak sig tilbage fra 
turneringsgolf?
■■  28 år ■■  30 år ■■  32 år

4. Turneringen hed slet ikke Masters de første år. 
Hvornår begyndte man at kalde den det?
■■  1935 ■■  1939 ■■  1942

5. Kun tre spillere har vundet Masters i første 
forsøg. Horton Smith det første år (1934) og 
Gene Sarazen det andet (1935). Siden da er det 
kun lykkedes én gang – nemlig i 1979. Men hvem 
var spilleren?
■■  Ed Sneed        ■■  Tom Watson
■■  Fuzzy Zoeller

6. Hvem er den tidligere vinder, der klarede 23 
cuts i træk og først missede, da han blev 49 år? 
Han har desuden klaret cuttet syv gange mere 
siden da?
■■  Fred Couples        ■■  Bernhard Langer
■■  Nick Faldo

7. Thorbjørn Olesen har en lidt speciel Masters-
rekord for en debutant, som står opført i turner-
ingens rekordlister. Hvad går den ud på?
■■  Bedste placering af en Europæisk debutant 
■■  Færreste putts af en debutant
■■  Laveste tre sidste runder af en debutant

Se svarene på side 78-79

 Tiger Woods – satte scoringsrekord i Masters.
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SKANDALE 
KOSTEDE 
TRONEN

I anden del af historien om golfspillernes verdensrangliste kommer vi i 1997 
frem til fænomenet Tiger Woods, der kom til at præge forløbet i en 16 år 
lang periode frem til 2013, hvor han 11 gange toppede verdensranglisten 

i sammenlagt 683 uger – suveræn rekord. 
AF FRITS CHRISTENSEN

D et lignede et banalt biluheld 
den nat i velhaverkvarteret 
i Isleworth, Florida. Men 
det udviklede sig nærmest 

til et jordskælv i alverdens medier, da 
det viste sig, at den uheldige chauffør 
var Tiger Woods – datidens suverænt 
bedste golfspiller – og det største 
golfikon, verden endnu har set.

Trafikuheldet blev blot optakten til 
en skandale, hvor skeletterne væltede 
ud af skabet og afslørede det hidtil 
ukendte dobbeltliv, der ikke blot 
kostede ægteskabet for Tiger Woods, 
men også blev signalet til de største 
omvæltninger i golfsporten og golfin-
dustrien i årtier.

På det tidspunkt sad Tiger Woods 
på verdenstoppen for 10. gang, men 
den lange pause under skandalen 
med skilsmisse og sex-afvænning blev 
optakten til, at han i oktober 2010 
mistede førstepladsen til englænderen 
Lee Westwood efter sammenlagt 623 

uger på toppen af verdensranglisten. 
Men før fænomenet Tiger Woods 

første gang steg til tops i 1997, var 
det i perioden 1992 til 1997 spillere 
som Fred Couples, Nick Price og Tom 
Lehman, der momentvis stødte gigan-
terne Nick Faldo og Greg Norman fra 
tronen. 

FRED COUPLES
Frederick Steven Couples har altid 
fremstået som en af den professio-
nelle golfverdens mest afbalancerede 
personligheder og helt igennem en 
vellidt gentleman, der aldrig har væ-
ret belastet af skandalesager.

Det billede lyver ikke. Men bag faca-
den på Fred Couples, der egentlig har 
rødder i en italiensk emigrantfamilie 
ved navn Coppola på faderens side og 
en kroatisk mor, skjuler sig et meget 
turbulent privatliv med både skilsmis-
se, selvmord og kræftdødsfald.

Efter manges opfattelse har Fred 

Couples med 55 professionelle tur-
neringssejre haft det spillemæssige 
potentiale til at vinde flere end den 
ene major-titel, han vandt på Augusta 
National i succesåret 1992, da han 
samtidig blev den første amerikaner, 
der overtog førstepladsen på verdens-
ranglisten efter Ian Woosnam.

Men både Fred Couples – eller Boom 
Boom, som han kaldtes på grund af 
sine lange drives – og Ian Woosnam

Trafikuheldet blev blot 
optakten til en skandale, 
hvor skeletterne 
væltede ud af skabet 
og afslørede det hidtil 
ukendte dobbeltliv

 Tiger Woods revolutionerede 
golfverdenen, da han steg til tops på 
verdensranglisten første gang i 1997. 
Han er stadig indehaver af rekorden 
med 683 uger på toppen.
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led af den forbandelse at være samtidige 
med vindertyper og titelslugere som Nick 
Faldo og Greg Norman.

Fred Couples blev født i Seattle, Wa-
shington, men mødte sin første kone 

Deborah allerede i studentertiden på 
University of Houston i 1979, hvorefter de 
blev gift to år senere. Paradoksalt nok gik 
det for alvor skævt i ægteskabet, da Fred 
Couples vandt sin major i 1992, hvorefter 
parret blev skilt året efter – angiveligt 
fordi Fred Couples havde haft en affære 
uden om ægteskabet. Ifølge Fred Couples 
led Deborah af tvangstanker, og tragedien 
blev fuldbyrdet otte år efter skilsmissen, 
da hun begik selvmord ved at kaste sig ud 
fra et højhus i Los Angeles.

På det tidspunkt havde Fred Couples 
giftet sig igen med Thais Baker, der havde 
børnene Gigi og Oliver fra et tidligere 
ægteskab. Da dette forhold begyndte at 
knirke, forsøgte Fred Couples at redde 

ægteskabet og spille mindre golf for at 
være noget mere for familien, men parret 
undgik ikke en separation og levede hver 
for sig, da Thais Baker Couples døde af 
kræft i 2009.

I medierne blev Fred Couples bebrejdet, 
at han ikke var ved sin kones side, men 
deltog i en golfturnering, da hun døde. 
-Der er ikke så meget, jeg kan sige til det. 
Jeg var ikke rigtig velkommen der, så jeg 
besluttede mig for at spille, sagde Couples. 
Siden er Fred Couples kædet sammen med 
veninden Midge Trammell, der også har 
gået caddie for ham ved enkelte lejligheder.

I Danmark er Fred Couples også kendt 
som ambassadør for skogiganten Ecco, 
for hvem han har været et meget stærkt 

sponsorobjekt i 
forbindelse med 
den nye populære 
letvægtsmodel, 
som Fred Couples i 
øvrigt promoverede 
slagkraftigt uden 
strømper i skoen. 

NICK PRICE
Det er ikke ofte, 
at Zimbabwe (det 
tidligere Rhodesia) 
markerer sig i golf-
sporten på verdens-
plan, men Nicholas 
Raymond Leige 
Price – eller slet og 
ret Nick Price – har 
faktisk siddet 44 
uger på toppen af 
verdensranglisten 
efter hans bedste 
sæson i 1994, da 
han vandt to af sine 
tre major-titler, 
British Open og US 
PGA Championship.

Den i Florida-bo-
siddende Nick Price 
hører formentlig til 
de mindst kontro-
versielle spillere i 
verdenseliten, og 
selv om han stadig 
er aktiv på den ame-
rikanske Champions 

Tour, har han officielt givet udtryk for, at 
han kun ønsker at spille 20 uger om året, 
”så jeg har 32 uger fri til at bruge sammen 
med familien og i øvrigt nyde livet.”

Det gør han så sammen med konen Su-
san og børnene Gregory, Robyn, Frances 
og Kimberly Rae. Nick Price er dog også 
aktiv banedesigner, først i et samarbejde 
med Tom Fazio, siden med sit eget firma 
Mick Price Design.

I storhedstiden midt i 1990’erne var 
Nick Price berømmet for at være en af 
verdens bedste ballstrikers sammen med 
sin gode ven og samtidige, Greg Norman. 
Price formåede at arbejde teknisk godt 
med bolden, men først og fremmest 
var han kendt for at slå både langt og 
ekstremt lige. Den slags kommer af flid 
på træningsbanen, så ikke overraskende 
skrev Price i sin dagbog før hver sæson 
følgende tre mantraer: Vedholdenhed, 
vedholdenhed og vedholdenhed! Den flid 
rakte til 50 sejre som professionel.

TOM LEHMAN
Den 53-årige tidligere Ryder Cup-kaptajn 
fra Scottsdale i Arizona, Tom Lehman, er 
som personlighed det amerikanske svar 
på tyskeren Bernhard Langer: Et kristent 
og roligt familiemenneske for hvem 
familien har første prioritet. Og så er han 
den eneste golfspiller i historien, der er 
blevet kåret som Årets Spiller på alle tre 
PGA Tours: PGA Touren, Nationwide Tour 
og Champions Tour.

Thomas Edward Lehman er det fulde 
navn på amerikaneren, der i 1996 vandt sin 

eneste major, British Open, som optakt til 
at erobre førstepladsen på verdensrangli-
sten fra Greg Norman i 1997. Men kun en 
enkelt uge, så var Norman tilbage igen.

Tom Lehman har altid koketteret med, 
at han er den bløde far i familien med to 
sønner og to døtre og hustruen Melissa, 
der holder sammen på hjemmet og hele 
tiden spiller ”the bad guy” over for bør-
nene, som han gerne forkæler, så snart 
han er inden for hjemmets fire vægge. 

-Vi er dog blevet bedre til at fordele op-
gaverne, så det ikke hele tiden er Melissa, 
der skal påtage sig de tunge pligter, siger 
amerikaneren.

Tom Lehman kalder sig selv for en ”livs-
stils-evangelist” med henvisning til sin 
kristne tro, som han tager med sig på sine 
rejser. I 2009 arbejdede han sammen med 
en kirke i Buenos Aires på at arrangere 
en golfturnering, og han yder stor støtte 
til organisationen HopeKids til glæde for 
børn med livstruende sygdomme.

I hjemmet er det Melissa, der har styr 

 For Fred Couples 
blev sejren i US Ma-
sters også afgørende 
for, at han i 1992 
kunne nå til tops på 
verdensranglisten – i 
øvrigt som den før-
ste amerikaner om 
end med italiensk og 
kroatisk blod.Paradoksalt nok gik 

det for alvor skævt i 
ægteskabet, da Fred 
Couples vandt sin major 
i 1992, hvorefter parret 
blev skilt året efter

 Nick Price fra 
Zimbabwe steg til 
tops på verdens-

ranglisten via sine 
tre majorsejre i 
første halvdel af 

1990’erne. 

Ikke overraskende 
skrev Price i sin 
dagbog før hver sæson 
følgende tre mantraer: 
Vedholdenhed, 
vedholdenhed og 
vedholdenhed!
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på Lehmans kalender. Det leverede hun 
beviset på, da han fyldte 50 og troede, at 
han ifølge kalenderen havde så mange 
gøremål, at han ikke havde tid til at fejre 
fødselsdagen. Men det var fiktive opgaver 
plottet ind af Melissa, så på selve dagen 
lød meldingen til Tom Lehman: 

-Glem alt i kalenderen, for nu tager vi 
alle sammen afsted til Bora Bora. Tom 
Lehman blev både chokeret og glad. Han 
havde ofte givet udtryk for et varmt ønske 
om engang at kunne holde ferie på den 
lille Stillehavsø i Fransk Polynesien. 

TIGER WOODS
Fænomenet Tiger Woods er ikke kun 
konge af verdensranglisten med næsten 
dobbelt så mange uger (683) på toppen 
som den nærmeste forfølger, Greg Norman 
(331). Amerikaneren er også den direkte år-
sag til, at der siden 2009 er kommet mere 
fokus på verdensstjernerens privatliv og 
personligheder uden for golfbanen.

Da Tiger Woods den 27. november 2009 
kl. 02.30 med sit natlige biluheld på vil-
lavejen i velhaverkvarteret i Isleworth, 
Florida, ufrivilligt åbnede en ladeport til 
sit turbulente privatliv, blev det samtidig 
signalet til de største omvæltninger i golf-
sporten og golfindustrien i flere årtier.

Med afsløringen af den velkendte sex-
skandale splintredes også det ikoniserede 
idol, som overambitiøse forældre havde 
opdraget som en Messias. Bag den tilsyne-
ladende velfungerende familieidyl med 
den svenske hustru Elin Nordegren og de 
to små børn levede Tiger Woods et indtil 
da hemmeligt dobbeltliv med elskerin-
der en masse, der som den moderne tids 
guldgravere viste sig parate til at stå frem 
for at få deres del af mediernes hungrende 
opmærksomhed.

-Jeg var utro. Jeg havde affærer. Jeg 
snød. Hvad jeg gjorde, er uacceptabelt, 
og jeg påtager mig alene skylden. Det var 
ordene i kort form fra Tiger Woods, da 
han den 19. februar 2010 for første gang 
stillede sig frem med den tv-transmitte-
rede erklæring i overværelse af familie 
(dog ikke Elin og børnene), venner, for-
retningsforbindelser og enkelte udvalgte 
medierepræsentanter.

Skønt Tiger 
Woods i måneder 
lod sig indlægge 
på en klinik for 
sex-afvænning 
lykkedes det ham 
ikke at redde sit 
ægteskab. Men 
skandalen havde 
mange andre kon-
sekvenser. Spon-
sorerne flygtede 
fra både Woods 
og golfsporten 
generelt, og i løbet 
af få dage i decem-
ber 2009 mistede 
aktionærerne i 
de børsnoterede 
firmaer i Tiger 
Woods’ sponsor-
portefølje mellem 
25 og 60 milliarder 
kroner. 

Bag Tiger 
Woods’ angrende 
og undskyldende 
maske var der 
en person, der skulle genopbygges både 
som menneske og som golfspiller. Efter 
genoptagelsen af spillet gik der to år, før 
verdens suverænt bedste golfspiller igen 
begyndte at vinde turneringer.

I perioden fra 15. juni 1997 til 30. 
oktober 2010 indtog Tiger Woods pladsen 
øverst på verdensranglisten i 10 perioder 
kun afbrudt sporadisk af Ernie Els, Greg 
Norman, David Duval og Vijay Singh. 
Rekorden blev sat med 281 uger i træk i 
perioden 2005-2010, inden englænderen 
Lee Westwood overtog tronen længe før, 
Tiger Woods igen var begyndt at vinde 
turneringer efter skandalen. 

Med fem sejre i 2013 vendte Tiger 

Woods tilbage til toppen af verdensrang-
listen, hvor han blev siddende de næste 57 
uger. Med sine 14 major-titler er han med 
afstand stadig den spiller med de største 
og bedste chancer for at nå Jack Nicklaus’ 
rekord med 18 major-titler. 

Majortitel nummer 14 ved US Masters i 
2019 kom meget overraskende efter nogle 
år præget af en række operationer i ryg 
og knæ, hvilket kun understreger det 
ubeskrivelige potentiale, Tiger Woods har 
været – og måske stadig er  i besiddelse af. 

Afskrives skal han i hvert fald aldrig, 
selv om han ikke har siddet øverst på 
verdenstoppen, siden han blev stødt fra 
tronen af australieren Adam Scott i 2014. 
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Spiller Periode Uger Total 
Fred Couples, USA 22.3.1992-28.3.1992 1 1 
Nick Faldo, England 29.3.1992-4.4.1992 1 16 
Fred Couples, USA 5.4.1992-18.7.1992 15 16 
Nick Faldo, England 9.7.1992-5.2.1994 81 97 
Greg Norman, Australien 6.4.1994-13.8.1994 27 209 
Nick Price, Zimbabwe 14.8.1994-17.6.1995 44 44 
Greg Norman, Australien 18.6.1995-19.4.1997 96 305 
Tom Lehman, USA 20.4.1997-26.4.1997 1 1 
Greg Norman, Australien 27.4.1997-14.6.1997 7 312 
Tiger Woods, USA 15.6.1997-21.6.1997 1 1 

 Amerikaneren Tom Lehman blev den anden amerikaner – efter Fred Coup-
les – til at nå til tops på verdensranglisten efter sejren i The Open i 1996.

Glem alt i kalenderen, 
for nu tager vi alle 
sammen afsted til  
Bora Bora

Kvänum Køkken København, Strandvejen 145, Hellerup. Tel 33322288
Kvänum Køkken Aarhus, Skt Pauls Kirkeplads 7, Aarhus. Tel 86174288

Kvänum Køkken Lyngby, Lyngby Hovedgade 53, Kgs. Lyngby. Tel 31393788

kvanumkøkken.dk
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DEN EVIGE TOER
Den nuværende præsidentkandidat og tidligere vicepræsident, Joe Biden, har gennemlevet 
flere personlige tragedier i sit privatliv, men fandt ofte roen og glæden på golfbanen i sin 
otte år lange periode som vicepræsident for Barack Obama.
AF FRITS CHRISTENSEN

Den kontroversielle amerikanske 
præsident, Donald Trump, selv 
en særdeles ivrig golfspiller, 

ynder at omtale sin politiske modstander 
som ’Sleepy Joe.’

Den betegnelse er næppe inspireret 
af Joe Bidens indsats på golfbanen, hvor 
den 77-årige tidligere vicepræsident og 
nuværende demokratisk præsidentkan-
didat i gang med en heftig valgkamp 
gennem årene har været lige så flittig, 
som han er ivrig.

Før valget af Donald Trump til præsi-
dent for fire år siden, gjorde amerikan-
ske medier en del ud af at fortælle, at Joe 
Biden stod med muligheden for at blive 
den amerikanske præsident med histori-
ens næstlaveste golfhandicap - kun over-
gået af præsident John F. Kennedy, der 

midt i sin præsidentperiode blev skudt og 
dræbt i Dallas i 1963.

Den advokatuddannede Joe Biden 
forsøgte både i 1988 og 2008 at blive 
Demokraternes præsidentkandidat, men 
begge gange forgæves. Biden overvejede 
også at stille op i 2004, men afstod dog 
fra det.

Kritiseret af republikaner
I skrivende stund efter de to første 
delstatsvalg i Iowa og New Hampshire så 
det heller ikke for godt ud for Joe Biden, 
der ikke har mange kernevælgere i de to 
stater med overvejende hvide vælgere. 

Så måske varer det ikke så længe, før 
Joe Biden opgiver sit kandidatur og får 
god tid til at spille golf. Ifølge ham er det 
nemlig ikke så let at klare begge dele 

samtidig, selv om det vist går meget godt 
for Donald Trump.

”Hvis man har planer om at blive 
præsident, så kan man godt opgive alle 
forsøg på at forbedre sit handicap,” 
har Joe Biden tidligere udtrykt meget 
rammende. Hans laveste handicap var 
6, men det erkender både han og andre, 
han har spillet med/imod, at han har me-
get svært ved at leve op til.

 I otte år tjente Joe Biden som vice-
præsident for Barack Obama. To gange 
er det kikset for ham at blive nomineret 
som Demokraternes præsidentkandidat, 
og nu synes han igen at blive overhalet. 
Så måske bliver der mere tid til golf.

Hvis man har planer 
om at blive præsident, 
kan man godt opgive at 
forbedre sit handicap

Da Joe Biden for nogle år siden med 
den republikanske guvernør for Ohio, 
John Kasich, som medspiller stillede op 
til en match mod præsident Barack Oba-
ma og formanden for Repræsentanter-
nes Hus, John Boehner, var John Kasich 
meget lidt imponeret af Joe Bidens spil, 
da de to havde tabt til præsidenten og 
hans makker.

-Joe Biden havde fortalt mig, at han 
var en rigtig god golfspiller, men jeg 
kan fortælle jer, at det ikke er tilfældet. 
Det er lige så meget sludder som al den 
politik, han lukker ud, kom det fra John 
Kasich, skønt alle fire spillere havde gi-
vet hinanden et løfte om ikke at afsløre 
detaljer fra matchen, hvor der i øvrigt 
var to dollars på spil!

Joe Biden var i 50’erne, før han lod 
sig friste til at gå på golfbanen med det 
resultat, at han blev smittet af bacillen, 
som så mange amerikanske politikere 

og erhvervsfolk før 
ham. 

Den ukrainske 
forbindelse
Som mange af sine 
forgængere i præsi-
dent- og vicepræsi-
dent-embedet har Joe 
Biden tilbragt mange 
ferie på St. Tho-
mas i det tidligere 
Dansk-Vestindien 
med at spille golf på 
Mahogany Run Golf 
Course – kendt for 
Devils Triangle - med 
base i den præsiden-
tielle sommerbolig 
tæt på Magans Bay 
Bech, der er en af 
verdens allerbedste 
badestrande.

Faktisk har Joe Bidens optræden på 
golfbanen spillet en hovedrolle i den 
rigsretssag mod Donald Trump, der 
for nylig blev afvist efter den endelige 
behandling i Senatet.

Hovedanklagen mod Donald Trump er 
gået på, at han har udført landsskadelig 
virksomhed ved at bede Ukraine om at 
udspionere konkurrenten Joe Biden, der 
ifølge Trump har haft tætte forbindelser 
til et stort ukrainsk gasselskab.

Forbindelsen mellem Joe Biden og 
ukrainerne er nærmest umulig at løbe 
fra for Biden, efter at det lykkedes 
Donald Trumps bagland at opspore bil-
leder, hvor både Joe Biden og hans søn 
Hunter er på golfbanen i Hamptons i 
selskab med direktøren i gasselskabet 
Burisma Holding, Denvon Archer. 

-Jeg har aldrig talt med min søn om 
hans oversøiske forretningsforbindelser. 
Jeg synes, det er i orden, at Trump bliver 
udsat for en grundig undersøgelse. Han 
skal stå til ansvar for, hvorfor han i en 
telefonsamtale opfor-
drer den ukrainske 
leder til at undersøge 
en politisk leder i et 
andet land – i dette 
tilfælde Trumps hjem-
land, sagde Joe Biden, 
mens rigsretssagen 
var på sit højeste.

Private tragedier
For år tilbage har Joe 
Biden også spillet golf 
med en af sine nuvæ-

rende rivaler til posten som Demokra-
ternes præsidentkandidat, den stenrige 
tidligere New York-borgmester Michael 
Bloomberg.

Tro mod sine irske rødder har Joe 
Biden også været på besøg i Irland, hvor 
han spillede med den irske regeringsle-
der indtil 2017, Enda Kenny, i Castlebar 
Golf Club i Mayo County. Biden spillede i 
bold med sin broder Jimmy Biden, Enda 
Kenny og kaptajnen i Castlebar, Frank 
Murray. 

Joe Biden havde gennem flere år et 
stående løfte til sin søn, Beau, om en 
golftur til netop Irland, men skæbnen 
kom på tværs, da Beau Biden, tidligere 
veteran fra Irak-krigen, døde i en for-
holdsvis ung alder af cancer i hjernen. 
Joe Biden mistede sin første kone, Neilia 
Hunter, der i 1972 omkom i en bilulykke 
sammen med parrets yngste barn. Han 
giftede sig igen i 1977 med Jill Tracy 
Jacobs. 

JOSEPH ROBINETTE ’JOE’ BIDEN JR.
Født: 20. november 1942, Sranton, Pennsylvania, USA
Ægtefæller: Neilia Hunter (1966-1972), Jill Jacobs (1977-)
Børn: 4
Uddannelsessted: University of Delaware, Newark og Syracuse 
University. (Advokat)
Politisk parti: Demokrat
Vicepræsident: 20. januar 2009-20. januar 2017. 
Præsident: Barack Obama.
Golfhandicap: 6 (laveste)

Joe Biden havde fortalt 
mig, at han var en rigtig 
god golfspiller, men jeg 
kan fortælle jer, at det 
ikke er tilfældet

 Her ses Joe Biden (nr. 2 fra højre) på det kontro-
versielle foto med sønnen Hunter (længst til højre) 
på golfbanen sammen med det ukrainske gassel-
skab Burismas direktør, Denvon Archer (længst til 
venstre). 

 Joe Biden (tv) befinder sig godt på en golfbane. Hans laveste handicap er 6. 
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FRANK 
PINGEL

11 
HVORDAN KOM DU I GANG MED GOLF?
Jeg begyndte i slutningen af min fodboldkarriere i 1994, 

da jeg spillede i Lille, Frankrig.

22 
HVEM ER DE TRE ANDRE I DIN DRØMME- 
FIREBOLD?

Min gamle loge, der ikke eksisterer mere: Kasper Sten, Jan 
Jegstrup og Carsten Johansson. Vi havde de sjoveste runder i 
Spanien sammen.

33 
DIN STØRSTE STYRKE I GOLF?
Det lange spil, hvor jeg slår pænt langt med min driver.

44 
DIN STØRSTE SVAGHED I GOLF?
Bunkerslag og puttning.

55 
BEDSTE BANE I DK, DU HAR SPILLET?
Lübker Golf og Silkeborg Ry Golfklub (Silkeborg).

66 
BEDSTE BANE I UDLANDET?
Sotogrande og Valderrama på Costa del Sol i Spanien.

77 
DIN LAVESTE RUNDE?
Det var 80 slag på min hjemmebane i Mollerup Golf Klub.

88 HVAD HAR DU I BAG’EN?
Alt i Callaway: rough-jern og epic-driver plus 3- og 5-køl-

ler – og Odyssey-putter.

99 
HVILKEN ER DIN YNDLINGSKØLLE?
Driver og pitching wedge.

1010 
DET BEDSTE GOLFTIP, DU HAR FÅET?
Det fik jeg i en fairway-bunker: tæt på bolden med 

højre ben, grib ned på grippet og slå normalt.

1111 
HVEM GAV DIG DIN BEDSTE GOLFLEKTION?
Det gjorde Morten Thuen.

1212 
HVILKEN GOLFKOLLEKTION (TØJ)  
FORETRÆKKER DU?

Jeg foretrækker at spille i Abacus.

1313 
DEN BEDSTE GOLFRESTAURANT, DU HAR 
BESØGT?

Bedste mad og hyggeligste atmosfære i restaurant Unico i 
Aarhus Golfklub.

1414 
HVAD ER DIN DRØMME-GOLFDESTINATION?
Det har altid været Spanien.

1515 
HAR DU LAVET HOLE IN ONE – OG HVOR?
Jeg lavede HIO på hul 1 på hjemmebanen i Mollerup for 

fem år siden.

1616 
KAN DU BESKRIVE DIT BEDSTE GOLFSLAG?
Det slog jeg i Sotogrande på hul 1, hvor jeg efter et godt 

drive havde 100 meter ind og sendte bolden i hul for en eagle.

1717 
KAN DU BESKRIVE DIN STØRSTE GOLF- 
OPLEVELSE?

Mine største oplevelser er de årlige tilbagevendende golfrejser 
med gode venner og bekendte.

1818 
HVEM ER DIN STØRSTE GOLFHELT –  
OG HVORFOR?

Ingen har til dato slået Tiger Woods, da han var på sit højeste. 
Fantastisk spiller.

SPØRGERUNDEN MED:

AF FRITS CHRISTENSEN

Den 56-årige Frank Pingel havde 
en flot karriere som professionel 
i ind- og udland over 11 år. Den 

målfarlige angriber kom fra Skovbakken 
og skrev kontrakt med AGF i 1987. Her 
blev han pokalvinder, før han sammen 

med klubkammeraten Bjørn Kristensen 
skrev kontrakt med Newcastle United 
i 1988. Efter en enkelt sæson vendte 
han hjem til Brøndby i 1989, men blev 
solgt videre til TSV 1860 München 
i 1991. Året efter gik turen hjem til 
Brøndby, hvor han var med til at vinde 
to danske mesterskaber, inden Tyrkiet 
kaldte på danskeren, der efter en flot 
sæson i Bursaspor med 12 mål i 27 
kampe blev solgt videre til Fenerbahce. 
Efter en enkelt sæson gik turen til et år 
i franske Lille. Det blev sidste stop på 
den professionelle karriere, der også 
resulterede i 11 landskampe med fem 
scoringer i perioden 1991-1994. 

FRANK PINGEL
Alder: 56
Civilt erhverv: Ansat hos Dtd/Northside og Tinderbox.
Golfklub: Mollerup Golf Klub
Handicap: 11,4
Hvor mange år har du spillet: Siden 1994

 Frank Pingel optrådte i den rød-hvide landsholdsdragt 11 gange og scorede fem 
mål i perioden 1991-1994.

 Årene 1984 til 1988 blev starten på Frank Pingels professionelle karriere i AGF.  Frank Pingels største force på en golfbane er de lange drives.
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ET EVIGT TALENT

Der er ild i cigaren, og espresso’en 
er skænket. Skyerne hænger midt 
på formiddagen fortsat tungt hen 

over Calera de Bandama-vulkanen. Vi er i 
Real Club de Golf de Las Palmas, som ikke 
bare er Gran Canarias første golfklub. Det 
er også Spaniens ældste bane anlagt af 
nogle golfinteresserede briter helt tilbage 
i 1891.

Fire af klubbens ældre medlemmer 
har været tidligt afsted på deres runde 
og sidder nu og venter på, at solen skal 
bryde frem uden for klubhuset. Det er her 
i klubben, at Europa- og PGA-tourspilleren 
Rafa Cabrera-Bello har fået sin opvækst. 

Han begyndte allerede som seks-årig 
at svinge køllerne og blev hurtigt en 
iøjnefaldende spiller med særlige evner 
allerede i juniorårene. Hans navn går også 

igen på den store tavle inde i det hyg-
gelige klubhus, hvor alle klubmestrene 
gennem tiderne er listet op. Rafa fylder 
godt på den tavle.

Et evigt talent
Da snakken med de fire ældre klub-
medlemmer ledes hen på netop Rafa, 
gløder det ekstra i cigaren, og ud mellem 
skægstubbene på en af mændene kommer 
ordene:

”Un talento eterno…” De spanske ord for 
”Et evigt talent”.

Den korte sætning hentyder til det 
faktum, at Rafa Cabrera-Bello på trods af 
sine efterhånden 35 år kun har formået 
at hive tre sejre hjem på Europa Tour’en. 
Langt færre end talentet egentlig burde 
berettige til.

Cabrera-Bello er født den 25. maj 1984 i 
Las Palmas. Golfen har altid haft en stor 
betydning i familien, og også søsteren 
Emma har formået at gøre golfen til sin 
levevej med talrige turneringer på Ladies 
European Tour. 

Efter juniorårene tog Rafa fat på en 
amatørkarriere, som blev særdeles succes-
rig, og som 17-årig fik han adgang til Open 
de Espana på Europa Tour’en og impone-
rede med en delt fjerdeplads. Alt imens 
studerede han på den amerikanske skole 
i Las Palmas. Forældrene vidste godt, at 
deres søn nok ville skulle ud i verden for 
at tjene til sit levebrød. Og de fik ret.

Professionel som 20-årig
Som 20-årig i 2005 skiftede Rafa Cabrera-
Bello studierne ud med en tilværelse som 
professionel, men han kæmpede bravt 
i sin sæson som rookie og måtte en tid 
tilbage til Challenge Tour’en.

 Selv om Rafa Cabrera-Bello har 
tre sejre på Europa Tour’en, har 
han aldrig fået det kæmpe gen-
nembrud, hans spil berettiger til. 
Alt for ofte har det knebet med at 
snørre sækken til om søndagen.

Rafa Cabrera-Bello blev i 12. time blev fravalgt til sidste års 
Ryder Cup. Golfmagasinet har besøgt hans klub på Gran 
Canaria, hvor de venter på hans endelige gennembrud

AF JØRGEN SCHULTZ

Da jeg ringede op til 
Rafa, følte jeg mig 
virkelig dårligt tilpas

INTERNATIONAL GOLF

Men så kommer det gennembrud, som 
så mange havde forudset. I 2009 vandt 
han sin første Europa Tour-sejr i Østrig, 
og tre år senere satte Rafa så trumf på sit 
enorme potentiale, da han i et særde-
les stærkt felt sluttede øverst i Omega 
Dubai Desert Classic i ørkenstaterne. En 
særdeles stabil periode i 2015 og 2016, som 
dog ikke gav nogen førstepladser, betød, 
at han for første gang spillede sig ind på 
det europæiske Ryder Cup-mandskab på 
Hazeltine i USA i sensommeren 2016.

Cabrera-Bello var sammen med belgiske 
Thomas Pieters de to debutanter, som 
klarede sig klart bedst. I tre matcher var 
Cabrera-Bello med til at skrabe to en halv 
point sammen, mens Pieters var endnu 
mere suveræn med tre sejre ud af tre mu-
lige. Begge forblev de ubesejrede.

På trods af 
nederlaget til 
USA var Cabrera-
Bello ikke i tvivl 
om, at Ryder Cup 
var noget ganske 
særligt, og for 
ham gjaldt det 
om at sikre sig en 
plads på holdet 
igen to år senere, 
denne gang på Le 
National ved Pa-

ris. Med sin tredje sejr på Europa Tour’en 
ved Aberdeen Asset Management Scottish 
Open på Dundonald Links i Irvine i 2017 
var han godt på vej. 

Rafa lå i lang tid og kredsede omkring 
de placeringer på kvalifikationslisterne, 
som ville give automatisk adgang. Men det 
rakte ikke til en direkte plads på holdet. 
Eksempelvis måtte han se, at danske 
Thorbjørn Olesen sluttede bedre og sikre 
sig en plads på holdet. Cabrera-Bello havde 
derfor kun et ”Captains Pick” at håbe på. 
Og det skulle vise sig at være forgæves.

Et historisk opkald
Kaptajn Thomas Bjørn valgte anderledes. 
Selv om Rafa lå bedre placeret på ranglister-
ne, blev det de to englændere Paul Casey og 
Ian Poulter, svenske Henrik Stenson og Ra-
fas landsmand Sergio Garcia, som Thomas 
Bjørn valgte. Det var valget mellem de unge 
løver og veteranerne. Og Ryder Cup har som 
bekendt sine helt egne regler.

Få dage før Thomas Bjørn offentlig-

gjorde, hvem der skulle have de fire wild 
cards, havde Rafa Cabrera-Bello understre-
get sin stærke form med en syvendeplads 
ved Dell Technologies Championship på 
PGA Tour’en. Thomas Bjørn har ikke lagt 
skjul på, at ud af de ti opkald, som han 
måtte foretage, da hans wild cards var 
uddelt, var opringningen til Cabrera-Bello 
den mest hjerteskærende. 

”Fire spillere fik den gode melding, at 
de var valgt, mens seks spillere fik at vide, 
at de ikke fik et wild card. Da jeg ringede 
op til Rafa, følte jeg mig virkelig dårligt 
tilpas. Det var utroligt hårdt for mig, og 
han havde svært ved at forstå det,” har 
Thomas Bjørn indrømmet efterfølgende.

Men Rafa tog efter omstændighederne 
beskeden pænt:

”Det var svært at acceptere, men om-
vendt kan jeg også sætte mig ind i, hvordan 
det er i den anden ende af røret. Det er nok 
noget af det mest ubehagelige, som en kap-
tajn skal igennem,” lød det fra spanieren.

Siden har golfverdenen fortsat set til, at 
Rafa, som har sin private bopæl i Maspalo-
mas på Gran Canaria, af og til er med helt 
fremme, men når det kommer til at lukke 
turneringerne til egen fordel, rækker det 
sjældent for den 35-årige spanier. Det er her, 
at det uforløste talent ofte bliver bekræftet.

Ikke desto mindre så bliver hans be-
drifter ude i den store verden fulgt nøje 
hjemme i klubhuset på Real Club de Golf 
de Las Palmas. De fire ældre medlemmer 
forlader terrassen for at vende snuden 
hjemad. Snakken om det evige talent har 
nået sin slutning. I Rafas hjemmeklub 
venter de på, at deres yndling for alvor 
slår igennem.

I askebægeret ligger cigarstumpen. Helt 
slukket er den ikke.

I askebægeret ligger 
cigarstumpen. Helt 
slukket er den ikke

 Sammen med landsmanden Sergio Garcia kæmpede Rafa Cabrera-Bello sig til halvandet point i Ryder Cup i 
USA i 2016. Alligevel var han en af dem, Thomas Bjørn vragede til Ryder Cup i Paris sidste år.

 Også Rafas søster, 
Emma Cabrera-Bello, 
har gjort golfen til 
sin levevej.

RAFA I RYDER CUP
Det rakte ikke til en sejr til Europa på 
Hazeltine i 2016, da Rafa Cabrera-Bello 
for første og hidtil eneste gang var en 
del af holdet.

Men han sørgede trods alt for jubel 
hjemme i Spanien, og det skyldtes ikke 
mindst, at han sammen med landsman-
den Sergio Garcia fik hentet halvandet 

ud af to point. I fredagens fourball om 
eftermiddagen blev det til en klar 3-2 
sejr over J.B. Holmes og Ryan Moore.

Lørdag morgen var de to spaniere 
ude i en vanskelig foursome mod det 
amerikanske stjernepar Jordan Spieth 
og Patrick Reed. Den match blev delt.

I søndagens single vandt Cabrera-Bello 
sikkert 3-2 sejr over Jimmy Walker.

USA vandt dog opgøret 17-11.
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'I'm a golfer, not a bodybuilder' … 
lød Rory McIlroy ś svar til nogle 
golfkommentatorer, som bekym-

rede sig over, at han tilbragte lige rigeligt 
med tid med tunge vægte i fitnesscentret. 
Golfeksperter har længe spekuleret i, 
om styrketræning i sidste ende skader 
golfspillet. 

Du har muligvis fulgt Tiger Woods, som 
var den første golfspiller, der tydeligt in-
korporerede store mængder vægttræning 

som en del af sin samlede 
træningsrutine. Siden 2005 
har Tiger mindet mere om 
en atlet, der med lethed 
kan tackle igennem som 
linebacker på et amerikansk 
fodboldhold i stedet for at 
trække i en polo og gå på 
golfbanen. Når folk vurde-
rer mængden af skader, der 
ramte Tiger Woods, var det 
nærliggende at skyde skyl-
den på styrketræning. 

Årsags-virkningsforhold 
er blot ikke så lette at fastslå 
uden grundige analyser. 
Så inden du med lettelse 
pakker dit fitnesstøj ud 

igen, så tænk på det her: Når du svinger 
en golfkølle, er kraftudviklingen enorm, 
og hvis dine muskler omkring bækken, 
mave og lænd ikke er stærke nok, så er 
risikoen for skader stor. Så det vil være en 
god ide at få trænet fysikken op, nu hvor 
foråret er på vej.

Til dagligt arbejder de to skribenter her 
bag artiklen med forskellige aspekter af 
golf og træning med base i Samsø Golf-
klub, som har golfspillere i alle aldre og 
på mange niveauer. 

Samsø Golfklub tog for et par år siden 
initiativ til at tilbyde sine medlemmer 
golffitness udenfor golfsæsonen sam-
men med et af de lokale centre, Samsø 
Fitness. Golffitness er fysisk træning, der 
sigter mod at forbedre styrke, fleksibi-
litet, balance og power hos golfspillere. 

Alt sammen med det formål at forbedre 
golfspillet, give større overskud og - ikke 
mindst - mindske risikoen for skader. 

Færre skader
Flere studier peger på, at fysiske forbed-
ringer opnået via fysisk træning kan med-
føre forøget svinghastighed, slaglængde 
og færre skader. Det siges, at op mod 40 
pct. af aktive golfspillere får en skade i lø-
bet af en sæson. Især ryg- og lændeskader, 
skader i skulder og hænder er hyppige.

TRÆNING – GOLFFITNESSTRÆNING – GOLFFITNESS

GOLFFITNESS GAVNER ALLE
Denne artikels to skribenter 
arbejder til daglig med 
forskellige aspekter af golf 
og træning med base i 
Samsø Golfklub, som har 
golfspillere i alle aldre og 
på mange niveauer. 
AF METTE KRAMER OG BEA MØGELTOFT

 Mette og Bea laver her en øvelse for både balance og rotation.

 Mette viser her den ultimative test af balance - golfsving på stor bold.

Golffitness er fysisk 
træning, der sigter 
mod at forbedre styrke, 
fleksibilitet, balance og 
power hos golfspillere

 Bea instruerer Mette i øvelsen 'den omvendte skovhugger.'

Flere studier peger på, 
at fysiske forbedringer 
opnået via fysisk 
træning kan medføre 
forøget svinghastighed, 
slaglængde og færre 
skader
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At forebygge skader må være et nøgle-
begreb, for med en skade på bevægeap-
paratet, er man enten nødt til at holde sig 
væk fra golfbanen eller spille med nedsat 
kraft - og måske med smerter. 

Mange golfspillere er naturligt optaget 
af at optimere golfsvinget. Leder vi ikke 
alle efter det ”gnidningsløse” sving, som 
giver mest længde? Brug golfpausen til at 
hoppe i træningstøjet og kom i gang med 
golffitness. Der er mange myter om fysisk 
træning, lad os lige få dem aflivet. 

Myte 1: Du får store buler af styrke-
træningen i golffitness!
At tro, at du får store overarme, som vil 
ødelægge din teknik og fleksibilitet ved 
to gange golffitness om ugen, svarer til at 
tro, du bliver Tour de France-rytter, fordi 
du cykler fem km på arbejde hver dag. 
Vægttræning et par gange om ugen gør 
dig ikke til en bodybuilder. Vil du være 
bodybuilder, skal der helt andre trænings-
mængder til, så bare rolig. 

Myte 2: Du risikerer at få skader, 
når du styrketræner!
Styrketræning har ikke en højere skades-
risiko end andre meget kraftbetonede 
idrætsgrene. I virkeligheden er skadesri-
sikoen langt større hos idrætsgrene som 
håndbold, fodbold - og ja, golf. Styrketræ-
ning er en sund og sikker træningsform, 
også for børn og unge. I golfsvinget roterer 

og bøjer du rygsøjlen på samme tid, mens 
du forsøger at udvikle maksimal kraft. I 
virkeligheden er den tid, du befinder dig 
på driving range med golfsvinget mere 
risikabel end de øvelser, vi arbejder med i 
golffitness. Vi lader Rory få ordet (fra Twit-
ter): “I’m trying to make my back as strong as 

I possibly can so that when I come out 
here and swing a golf club at 120 mph, 
I’m robust enough to take that 200 
times a day when I hit shots and when I 
practice and when I play golf,”

Myte 3: Golffitness? Det 
lyder kedeligt.
Vi får ofte golfspillere i hænderne, 
hvis erfaringer fra fitnesscentre 
ikke ligefrem er til grine af. Men 
holdtræning med den rigtige 
underviser og i et trygt miljø med 
medlemmer fra klubben kan få 
både sved og smil frem.

Holdtræning vejen frem
Vi er klar over, at det optimale 
udgangspunkt for den fysiske 
træning vil være at opsøge en fy-
sioterapeut med speciale i golf og 
få lavet en analyse af netop dine 
styrke og svagheder - og herefter 
få et personligt tilpasset program. 

Det er dog vores erfaring, at 
grundtræning på hold, som er ret-
tet mod bevægelser i golf, fungerer 

for motionisten. Træning på hold har et 
socialt element, og deltagerne hygger sig 
sammen og presser og motiverer hinanden. 

Er du udfordret på balance eller styrke, 
kan du ikke undgå at blive opmærksom 
på det, når du sammen med de øvrige del-
tagere på holdet udfører øvelserne. I det 
sekund, det går op for dig, at du ikke kan 
holde planken i 30 sekunder eller stå på et 
ben i mere end 10 sekunder, er du klar til 
at overgive dig til regelmæssigt at tjekke 
ind på et golffitness-hold. 

-Sidste sommer, da jeg gik på pension, 
meldte jeg mig ind i Samsø Golfklub. 
Dette medlemskab har jeg haft rigtig 
meget glæde af. Så fik jeg et tilbud om 
golffitness og tænkte, det må jeg prøve. 
Hold da op hvor er jeg glad for, at jeg tog 
imod det tilbud. Jeg syntes egentlig, jeg 
er i rimelig god form, da jeg i mange år 
har gået i fitnesscentret. Jeg fandt dog ud 
af, at der er noget, som jeg skal have fat i! 
Det golffitness har gjort, og gør for mig, 
er mærkbart. Jeg føler mig i meget bedre 
form, siger Dori Engly. 

-Det gik hurtigt op for mig, at jeg skal 
træne min balance. Det er jo fint, at man 
kan stå på et ben og tage strømper på, 
noget andet er at stå på et ben og lave 
øvelser med kettlebells. Det er svært for 
mig, men jeg kan mærke at det kan træ-
nes. Da jeg i mange år har lidt af rygpro-
blemer, har jeg fokus på at styrke ryg- og 
mavemusklerne. Det er der rig mulighed 

 Mette træner her rotationsbevægelse med medicinbold.

 For Dorit Engly har golffitness gjort en mærkbar forskel.

Golf med seasight
Samsø

Greenfee
gælder 

hele
dagen

Èn af Danmarks, 
mest miljøvenlige 
golfb aner.
samsoegolfk lub.dk
Ring ti l os tlf. 8659 2218  
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for ved de øvelser, vi udfører i golffitness. 
Derudover bliver alle kroppens muskler 
god trænet igennem. Jeg kan mærke, at 
min udholdenhed er øget, samt at krop-
pens rotation er blevet bedre. På det hold, 
hvor jeg deltager, er deltagernes niveau 
og behov meget forskellige. Men vi har en 
dygtig instruktør, som er rigtig god til at 
tilpasse øvelserne individuelt efter ønske 
og behov. Det gør, at alle kan deltage og få 
noget ud af det, siger Dorit Engly.

Samarbejdet mellem fitness og golfklub 
er en god service for medlemmerne. Og 
åbner man holdet for ikke-golfspillere, 
er det faktisk også en rigtig god måde at 
rekruttere nye medlemmer på. 

Rotation og balance
For at være en god golfspiller, skal du 
altså være en god idrætsudøver, og for 
at være en god idrætsudøver skal din 

krop fungere optimalt. Ca. 70 pct. af de 
øvelser, vi anvender i golffitness, svarer 
til dem, vi anvender til andre idræts-
grene. Det kan f.eks. være squat, lunges, 
dødløftvariationer m.m. De sidste 30 pct. 
adresserer netop de krav, der stilles til 
golf. Især har vi fokus på coretræning, 
idet coremusklerne er involveret i de 
rotationsbevægelser, der er afgørende for 
et godt golfsving. 

Herudover spiller aktivering af skulder 
og arme ind i udvikling af maksimal kraft 
og dermed svinglængde. Balance og koor-
dination er også vigtige dele af golffitness. 

En golfspiller skal kunne tilpasse bevæ-
gelser til skiftende situationer, da bolde 
som bekendt skal rammes fra mange 
forskellige kropslige positioner. Bolden 
ligger ikke altid ideelt, men skal rammes 
fra bunker eller under et træ. 

Øvelser som ”den omvendte skov-
hugger” og kast med medicinbolde fra 
stående og siddende, lunges med rotation, 
single leg deadlift med rotation er alle 
rettet mod golfbevægelser. Arbejdet med 
bevægelighed, fleksibilitet giver delta-
gerne forøget evne til at skille overkrop 
og underkrop i golfsvingets rotationsbe-
vægelse samt øget rotation i hoften. 

Intentionen med opbygningen af en 
holdtime i golffitness er at fylde så meget 
på den enkelte deltagers bevægelses-cv 
som muligt. Naturligvis efterligner vi 

golfsvinget via øvelser med kosteskaf-
ter og medicinbolde, men vi varierer 
bevægelser, så deltagerne bliver bedre til 
bevægelser.

Som tidligere nævnt er der mange ska-
der på lænd og ryg. I løbet af en golfsæson 
arbejder en golfspiller med samme rota-
tion til samme side i mange gentagelser, 
det kan give skader. I golffitness træner 
vi begge sider af kroppen og af rotations-
bevægelsen, og vi styrker de muskler, 
der foretager rotationen, så spillerne er 
stærke nok, når golfsæsonen starter. For 
når duften af en ny sæson lokker, så ved 
vi godt, at fokus på den fysiske træning 
forsvinder.  

Opsøg et samarbejde med et lokalt fit-
nesscenter, som måske har en holdsal og 
en fitnessinstruktør, der kan tilrettelægge 
træningen. Træningen kan dog sagtens 
foregå i golfklublokalet. Vores erfaring 
er, at man kommer langt med gulvplads, 
kettlebells, måtter, kosteskafter, hånd-
vægte og stepbænke. 

BEA MØGELTOFT
Cand. scient. idræt og psykologi
Fitness- og danseinstruktør (Fitness 
World/Scandinavian Aarhus og Samsø 
Fitnesscenter)

Opsøg et samarbejde 
med et lokalt fitness-
center, som måske 
har en holdsal og en 
fitnessinstruktør, der kan 
tilrettelægge træningen

 Golffitness kræver ikke et fitnesscenter men blot en sal og småredskaber.

WHAT’S IN THE BAG?

22-årige Victor Hovland fra Norge 
turnede pro i 2019, hvor han også 
fik sit PGA Tour-medlemskab.  

I slutningen af februar i år kom den første sejr, da 
han vandt Puerto Rico Open. Det har længe ligget 
i kortene, at han var et kæmpe talent. Han var den 
første norske golfspiller til at vinde the U.S. Ama-
teur, hvilket han gjorde i 2018. Derudover blev han 
den første golfspiller siden Matt Kuchar (1998) til at 
vinde ”Low Amateur” i både Masters og U.S. Open 
i samme sæson. Golfmagasinet har set nærmere på 
Hovlands vindende bag. 

VICTOR HOVLAND
AF 
PETER 
NIELSEN

Driver:
Ping 410 LST (9° Project X 
Hzrdus Black 6,5 skaft)

3 wood:
Taylormade M5 (15° Mitsu-
bishi Tensei Blue AV 85 TX 
skaft)

Driving Iron:
Callaway X Forged UT  
(21° Graphite Design Tour 
AD-DI Hybrid 85 X 

Jern:
Ping i210 (5-PW, KBS 
Tour-V 130 X skafte) 

Wedges:
Ping Glide 3.0 (50°, 55°, 
60°, KBS Tour-V 130 X 
skafte)

Putter: 
Ping PLD Prototype Hovi 
(Patina finish 36”)

Bold:
Titleist Pro-V1

Beklædning:
J. Lindeberg

Team: 
Caddie:
Shay Knight

Swing Coach:
Denny Lucas

Manager:
Wasserman Media Group 

Bonus info:
Victor Hovland er allerede 
kendt for at være ekstrem 
god med sin Ping G410-
driver. Det er da også et 
våben, han har det særdeles 
godt med. Han har udtalt, 
at det er den helt rigtige 
driver for ham. Han ved, at 
han rammer den i midten af 
køllehovedet, hvilket giver 
ham selvtillid, når han står 
på teestedet. 

?WITB
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Den afsides beliggende halvø 
Kintyre på den skotske 
vestkyst tre timers kørsel 
vest for Glasgow er kendt 

for både at huse Beatles-legenden Paul 
McCartney, det næstældste, statsejede  
fyrtårn i Skotland, Mull of Kintyre 
Lighthouse, og for en spektakulær 
linksbane i Machrihanish Golf Club ud 
til Atlanterhavet - spektakulær, dels 
fordi den blev tegnet af legenden Old 
Tom Morris helt tilbage i 1876, og dels 
fordi den starter med verdens bedste og 

sværeste åbningshul. Som sådan er det 
nemlig kåret af selveste Jack Nicklaus, 
fordi et langt drive skal krydse et hjørne 
af Atlanterhavet - som regel i modvind!

Golfklubben har sit navn efter den 
lille, nærliggende landsby Machriha-
nish mellem klitterne lidt nord for 

bjergknolden Mull of Kintyre, som 
Paul McCartney i helt tilbage i 1966, da 
han efter Beatles-tiden som forsanger i 
rockbandet Wings, udødeliggjorde med 
hittet »Mull of Kintyre« - en regulær 
hyldest til den smukke halvø, hvor han 
tidligere samme år havde købt ejendom-
men High Park Farm som sit ferie-
residens.

Lokal backing group
Mull of Kintyre-sangen blev Wings' stør-
ste hit og den første britiske singleplade, 

der blev solgt i over to millioner eksem-
plarer. I 1977 indspillede McCartney en 
speciel juleudgave af sangen, hvor han 
blev bakket op af det lokale sækkepi-
beband, Campbeltown Pipes & Drums. 
McCartney ejer stadig High Park Farm, 
som han jævnligt besøger.

Mull of Kintyre Lighthouse er næsten 
lige så gammelt som golfbanen, idet det 
blev taget i brug i 1888 på den sydvest-
ligste spids af Kintyre ca. 16 kilometer 
syd for golfbanen. Fyrtårnet blev etab-
leret, så det blinkende lys kunne lede 
skibe ind i The North Channel mellem 
Irland og Skotland. 

På gælisk betyder Mull et stykke land 
med både klitter, klipper og skove - tre 
vidt forskellige landskabsformer, der 
kendetegner golfbanen og gør den 
dramatisk.

Golf uden en golfklub 
Uden at det foregik i en klub blev golf 
allerede i spillet fra 1871 i Machriha-
nish, de første år med 10 huller, der blev 
udvidet til 12 huller, inden Kintyre Golf 
Club i 1876 blev stiftet i nærliggende 
Cambeltown med 40 medlemmer. I 1879 
blev banen redesignet og udvidet til 18 

huller med Old Tom Morris som arki-
tekt. Åbningen blev i øvrigt markeret 
med en match med Old Tom Morris og 
tre andre kendte, skotske spillere, Jim 
Morris, Bob Martin og Jack Morris. Yder-
ligere forbedringer blev gennemført i 
1885, og dette lay out holdt indtil 1914, 
hvor John Henry Taylor foretog nogle 
modifikationer. Umiddelbart efter 2. 
verdenskrig stod Sir Guy Campbell bag 
de seneste forbedringer, der fik banen 
til at se ud, som den gør i dag. 

Dame- og herreklubhus
I 1889 blev det muligt for klubben at 
leje et areal til en 9 hullers-bane, Pans 
Course, for damer. Disse agiterede dog 
også for at spille 18 hullers-banen, og 
det fik de, overraskende nok, lov til al-
lerede i 1897. Til gengæld har damerne 
hele tiden ønsket og haft deres eget 
klubhus!

De kvindelige medlemmers magt har 
gennem årene også ført til, at 18 hullers-
banen adskillige gange gennem årene 
har lagt græs til eliteamatørturnerin-
gen Scottish Ladies Championship.

SPEKTAKULÆRE BANER – MACHRIHANISH GCSPEKTAKULÆRE BANER – MACHRIHANISH GC

GUDESKØN LINKS BANE
AF JENS CHRISTENSEN

En 141 år gammel linksbane 
på den skotske halvø  
Kintyre vest for Glasgow 
har verdens bedste og  
sværeste åbningshul -  
ifølge Jack Nicklaus

 Machrihanish-banens 1. hul ligger bogstaveligt talt 
på kanten af Atlanterhavet. Spilleren i den hvide trøje 
til højre for starterhuset står på teestedet.

En regulær hyldest til 
den smukke halvø

 Bølgende fairways og potbunkers dominerer klitarealet, hvor Machrihanish-banen ligger. 

McCartney ejer stadig 
High Park Farm
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Herremedlemmernes legendariske 
klubhus led desværre en krank skæbne 
den 19.  december 2018, hvor det brænd-
te ned til grunden. Der blev aldrig op-
klaret, hvordan branden opstod. Et nyt 
klubhus vil stå færdigt til september/ok-
tober. Indtil da klarer man midlertidige 
rammer hos naboen, Hotel Ugadale. 

Gammeldags hulforløb
The Championship Course - som 18 
hullers-banen hedder - byder på talrige 
udfordringer i det velkendte, gam-
meldags links-layout med bølgende 
fairways, et utal af potbunkers, ni hul-
ler, der løber væk fra klubhuset, og ni 
huller, der løber tilbage til det. 

Fire af de mest klassiske linkshuller 
adskiller fra resten. Det gælder 1. hul, et 

par 4, med det frygtindgydende drive, 
5. hul, ligeledes par 4, med tårnhøje 
klitter på hver sin side af fairway, 10. 
hul, par 5, med et dogleg-knæk, der 
kræver både teknisk og taktisk kunne 
mestre, samt 15. hul, par 3, med store 
problemer, hvis teeslaget ikke lander på 
greenen. 

På de højeste punkter møder man 
fascinerende udsigter mod vest til øerne 
Gigha, Islay og Jura samt, i klart vejr til 
Irland. Tre af hullerne hedder simpelt-
hen Gigha, Islay og Jura. 

Da Old Tom Morris for 120 år siden 
for første gang så arealet, hvor de første 
12 huller lå, og hvor de sidste seks hul-
ler skulle ligge, blev han så begejstret, 
at han spontant erklærede: »Den al-
mægtige Gud må have haft en golfbane 
i tankerne, da han skabte dette skønne 
sted!«

Forbindelse til Fanø
Pudsigt nok har Danmarks eneste 
linksbane, Fanø Golf Links, en direkte, 

fysisk forbindelse til Machrihanish-
banen i skikkelse af den skotske PGA-
pro Robert MacMillan, der simpelthen 
er opvokset i Campbeltown tæt ved 
Machrihanish Golf Club, hvor han som 
9-årig slog sine første slag sammen sin 
far, Al MacMillan, der allerede som 14-
årig blev skotsk juniormester.

Som voksen blev Al MacMillan 
playing pro på Pro Golf Tour - forløbe-
ren for European Tour. Han sluttede 
spillerkarrieren på den amerikanske 
seniortour, inden han igen blev blev 
teaching pro - ligesom sin søn Robert, 
der i mange år arbejdede som træner i 
tyske golfklubber, indtil han i 2018 tog 
til Fanø for at spille Danmarks eneste 
linksbane og mødte tyske Claudia 
Odenbach, der i mange år har arbejdet 
og boet på øen. 

Han forelskede sig hovedkulds i både 
pigen og golfbanen og slog sig derfor 
ned på øen, hvor han siden sæsonstar-
ten 2019 har arbejdet på at indføre 
skotsk golfkultur - ligesom i de gode 

 Det frygtindgydende åbningshul (nærmest vandkanten) set fra greenen til teestedet. 

Et nyt klubhus vil stå 
færdigt til efteråret
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gamle dage, hvor Fanø Golf Links også 
havde en skotsk træner, henholdsvis 
Robert Dunlop omkring år 1900 og Bill 
Keppie i 1970'erne. Disse kunne, ligesom 
Robert MacMillan kan, undervise i, 
hvordan man spiller en åben linksbane, 
hvor vindretningen og -styrken som 
regel stiller store krav til både teknik og 
taktik.

Lokal konkurrent
Den gamle Machrihanish Golf Club har 
siden 2009 haft en lokal, moderne kon-
kurrent kun nogle få kilometer nordpå, 
Machrihanish Dunes, der trækker 
endnu flere golfspillende turister til den 
på én gang både barske og romantiske 
Kintyre-halvø i Skotlands sydvestlige 
hjørne. 

Her er tale om et eksklusivt golfre-
sort, der foruden 18 linkshuller, omfat-
ter to restaurerede, historiske hoteller, 
luksuriøse kampestenshuse, fem restau-
ranter/pubber og et spacenter. 

En australsk pengemand, Brian 
Keating, står bag resortet, der har 
David MacLay Kidd og Paul Kimber som 

banearkitekter. Disse mener selv at have 
skabt »verdens mest naturlige golf-
bane,« fordi de har ladet den bestående 
natur bestemme hullers udformning og 
forbudt greenkeeperstaben brug af både 
pesticider, vandings- og dræningsanlæg. 
Roughen klippes ikke maskinelt, men 
holdes nede af fåreflokke. 

De manglende maskinelle hjælpe-
midler førte dog i 2011 til spillerprote-
ster, som betød, at der blev foretaget 
forskellige mere spillevenlige baneju-
steringer. Sådanne er 
til gengæld ikke sket på 
Championship Course i 
Machrihanish Golf Club 
siden den sidste halvdel 
af 1940'erne - et bevis 
på, at både klubbens 
medlemmer og gæster 
har været tilfredse 
med forholdene i ca. 75 
år på denne klassiker, 
der af den oprindelige 
designer, Old Tom Mor-
ris, blev betegnet som 
en gudeskøn links på 

kanten af Atlanten. Så sent som i 2005 
blev Machrihanish på en Top 100-liste 
over baner udenfor USA rangeret som 
nr. 39 af det amerikanske golfmagasin 
Golf Digest.

MACHRIHANISH GOLF CLUB
Campeltown Road, Campbeltown, Argyle, PA28 CPT, Skotland
The Championship Course
18, huller, par 70. Hvid tee: 6226 yards. Gul tee: 5956 yards. 
Rød tee: 5196 yards
Greenfee:
55-75 pund (475-650 kr.)

THE PANS COURSE
9 huller, par 34. Rød tee: 2376 yards. Blå tee: 2319 yards

 Den skotske PGA-træner på Fanø Golf Links, Robert MacMillan, spillede i Machrihanish Golf Club, fra han var ni til 21 år. 

Skotsk golfkultur - 
ligesom i de gode  
gamle dage

Golfophold på hverdage

Der er 103 lejligheder
med køkken, balkon/terrasse og gratis Wi-Fi.  

Restauranten tilbyder frokost, a la carte,
fiske- og skaldyrsbuffet, vildtbuffet og take away.

HVERDAGS OPHOLDET BESTÅR AF:
2 overnatninger
2 greenfee
2 x take away morgenbakker
3 stk. smørrebrød incl. hvidvin i lejligheden ved ankomst
Slutrengøring og energiforbrug

TILLÆG:
Enkeltværelse kr. 200,-
Ekstra overnatning, kr. 175,-. Havudsigt, kr. 200,-
Forhør på hotellet om andre gode golftilbud
Ekstra greefee til fordelagtige priser

Pr. person

995,-
Gælder hele 2020 

undtagen uge 26-32 
og helligdage

HOTELLET
LIGGER 200 M.

FRA VESTERHAVET
I DEN SKØNNE
TANNISBUGT. 

Tannisbugtvej 123, Tversted Strand - 9881 Bindslev
Tlf. +45 98 93 13 00 - hotel@tannishus.dk

www.tannishus.dk
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PING – Damer

ROSEMARIE 
POLO
Polo med lynlås så man nemt 
kan lyne lidt ned på de varme 
dage. Fuld bevægelsesfrihed, 
svedabsorberende og hurtigtør-
rende. UPF 50 +. 

Vejledende pris: 580 kr. 

CASCADE SKORT
Golfnederdel i blomsterlignende 
design og medinder-shorts. Der er en 
lomme bagpå og to foran med lynlås. 
UPF 50 +. Lavet i 89 pct. polyester og 
11 pct. elastane.

Vejledende pris: 760 kr. 

SKYE MIDLAYER 
Performance midlayer med 
half-zip lynlås. Den er åndbar, 
vandafvisende og ligeledes med 
stretch. Klassisk design med et 
metallic ping-logo på det ene 
ærme. 92 pct. polyester og 8 
pct. elastane.

Vejledende pris: 700 kr.   

Se mere på  
www.ping.com 

PING – Herrer

LINEAR  
JACQUARD 
POLO
En lidt anderledes designet 
polo end Pings øvrige kollek-
tion, der er rimelig klassisk. Poloen 
er strækbar, hurtig tørrende og 
svedabsorberende. Lavet af 100 pct. 
polyester og Pings sensor cool-
teknologi.

Vejledende pris: 650 kr. 

VERTICAL  
MIDLAYER 
Denne midlayer fås i tre forskel-
lige farver. Den er strækbar for 
fuld bevægelsesfrihed, samtidig 
med, at den er lavet for at lede 
fugt væk fra kroppen. Derudover 
er den hurtigt tørrende. Den er 
lavet af 100 pct. polyester og har 
et lille Ping-logo på højre skulder. 

Vejledende pris: 820 kr.

BENNETT BUKSER
Slim-fit performance buks lavet i blødt 
materiale for ekstra komfort. Fås i 
fire forskellige farver. En klassisk buks 
med gode lommer både foran og bag 
på. Lavet af 51 pct. bommuld, 45 pct. 
polyester og 4 pct. elastane. 

Vejledende pris: 820 kr. 

UDSTYR – BEKLÆDNING

FORÅRETS GOLFMODE
Foråret står for døren, og mange golfspillere skal have ny garderobe. Golfmagasinet har set 
nærmere på den nyeste mode, hvor der er lidt for enhver smag.                         AF PETER NIELSEN

Hvornår golf er det godt liv 
Tro mod sine rødder, kombinerer abacus® med deres 2020 forår / sommer kollektion, 
svensk kvalitet, komfort og den nyeste teknologi, der bruges på alle de rigtige steder, 
med et sportsligt udseende og følelse, der aldrig går af mode. Det være sig, at holde 

kulden, fra en sprød forårsmorgen ude, holde sig tør under en forbipasserende regnbyge 
eller bare svinge behageligt på en varm sommerrunde, abacus® så er du dækket ind.

Kollektionen finder du hos din abacus® forhandler nu.
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ABACUS – Damer

DUNES JAKKE
Hybrid jakke lavet af 
vindtæt materiale. Der 
er stretch i sider og i 
ærmerne for ekstra god 
bevægelsesfrihed.  Der 
er fleece på indersiden af 
jakken, så kroppen holdes 
varm på de lidt køligere 
dage. Der er ligeledes to 
frontlommer. 

Vejledende pris:  
899 kr. 

EMY SLEEVELESS  
POLO
Ærmeløs polo lavet i super 
stretchy letvægtsmateriale. Det 
betyder, at den føles meget let og 
behagelig. Den er primært beregnet 
til de varme sommerdage og designet 
til at lede varme væk fra kroppen.  
En stilren polo med mønster ved 
skulderne. 81 pct. polyester og 19 
pct. spandex

Vejledende pris: 449 kr. 

BUDDOCK  
FULLZIP
Fullzip fleece lavet i 100 procent 
polyester. Varm, åndbar og med 
stretch materiale. Lavet til at 
aflede fugt og sved fra kroppen 
og ud i tøjets fibre. To frontlom-
mer til tees, scorekort og hvad 
man ellers har brug for. 

Vejledende pris: 699 kr.

ABACUS – Herrer

BUDDOCK HALF-
ZIP FLEECE 
Halfzip fleece trøje der er 
beregnet til at holde dig 
varm på de lidt køligere 
forårs- og sommerdage. 
Den er med stretch og 
lavet af åndbart materiale. 
Den har høj krave, der er 
med til at holde halsen 
varm, hvor også lynlåsen 
kan lynes helt op. Materi-
alet er 90 pct. polyester 
og 10 pct. spandex.  

Vejledens pris:  
699 kr.

DUNES VEST
Vestens front og ryg er lavet af 
vindtæt, sømløst materiale, mens 
siderne er lavet af super stretch 
fleece. På indersiden af vesten er 
der også fleece samtidig med, at 
der er arbejdet med en teknologi 
for bedre luftcirkulation. Vesten har 
to frontlommer og et sporty look. 

Vejledende pris: 799 kr. 

TRENTON 
SHORTS
Letvægtsshorts der både 
er åndbare og med stretch. 
Klassisk og elegant shorts 
med to frontlommer og to 
baglommer. Derudover en 
”safelomme” med lynlås, 
hvilket er en lækker detalje. 
Lavet af 100 pct. polyester.

Vejledende pris: 649 kr. 

AF PETER NIELSEN

Se mere på  
www.abacussportswear.com

JANE POLO
Let og luftig polo med en dyb 
blåmeleret farve. Med sine 
koksgrå detaljer passer den 
sammen med rigtig meget 
andet golftøj. 

Vejledende pris: 399 kr.

KATHRINA POLO
Denne lysgrå damepolo har et flot mørkere honeycomb 
mønster i siderne, hvilket fremhæver den feminine 
form.  Den er let, luftig og krøller ikke så nemt. Den 
fås også i navy. 

Vejledende pris: 399 kr. 

WHAT BUNKERS – Herrer

JIMMY 
POLO

En af de mest 
iøjnefaldende 
golfpoloer i 
What Bunkers 
kollektion. Den 
er åndbar, hurtig 

tørrende, så man 
forbliver tør under 

hele runden. Den hvide 
polo er med karakteristiske 
What Bunkers-flodheste.

Vejledende pris: 499 kr. 

DONALD GOLF 
SHORTS
Fås i farverne navy og sort og med den 
rette mængde stretch. Åndbare, fleksible 
og komfortable.  Gummikanter i livet, så 
poloen forbliver på plads. Derudover er 
der gummikant i baglommen, så score-
kortet ikke falder ud. 

Vejledende pris: 449 kr. 

FREDRIK TRØJE
Blød og behagelig strikket trøje i 50 pct. 
italiensk merinould og 50 pct. akryl. 
Skuldersyningen er rykket lidt tilbage for 
et renere look. Fronten er tilpasset golf-
svinget, så den er lavet lidt længere end 
en tidligere model. Det gør, at den ikke 
kravler op og forstyrrer i svinget. 

Vejledende pris: 499 kr.  
Fås også i en navy i 100 pct.  
merinould til 699 kr.

AF PETER NIELSEN

Se mere på  
www.whatbunkers.dk 

WHAT BUNKERS – 
Damer
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BACKTEE – Damer

SPORTY POLO
Polo med stretch materiale og 
fugttransporterende egenskaber 
i selve poloens fibre. Det gør, at 
man kan være fysisk aktiv og stadig 
holde den optimale kropstem-
peratur. Poloen har hvid krave og 
plus print i stoffet. Lavet i 88 pct. 
polyester og 12 pct. elastan. UPF 
50 solbeskyttelse. 

Vejledende pris: 500kr. 

COLOUR BLOCK 
QUILTET VEST
Farverig og iøjefaldende golfvest lavet 
med ultra soft padding på front og 
midlayer på ryggen. Det betyder, at 
vesten er blød, elastisk og giver det 
optimale bevægelsesfrihed. Materialet 
er svedtransporterende og holder dig 
tempereret. 

Vejledende pris: 700 kr.     

LETVÆGTS  
PERFORMANCE 
SKORT
Golfskort i nyt design og let 
strækbart materiale. Der er 
to lommer foran og en lomme 
bagpå. Derudover er der ind-
bygget shorts. Lavet i 88 pct. 
polyester og 12 pct. spandex. 

Vejledende pris: 600 kr. 

BACKTEE – Herrer

POLO 
Moderne polo med 
tonet camouflage 
skyggeeffekt i hele 
stoffet. Fugttrans-
porterende fibre i 
stoffet gør, at man 
føler sig tør på hele 
runden. Stretch for 
fuld bevægelses-
frihed og komfort. 
Hurtigtørrende eft-
er vask og strygefri. 
88 pct. polyester og 
12 pct. elastan. UPF 
50 solbeskyttelse.  

Vejledende pris: 
500 kr. 

LETVÆGTS PERFORMANCE 
SHORTS
Let og lækkert materiale fremstillet i svedtransporterende 
og strækbart materiale. Der er to skrå lommer foran og to 
baglommer samt elastik i taljen bagtil. 88 pct. polyester og  
12 pct. spandex. 

Vejledende pris: 500 kr. 

SOFTSHELL 
HYBRID 
JAKKE
Klassisk jakke med 
isolerende stof. Bag 
og front er vandtæt, 
mens ærmerne er van-
dafvisende. Derudover 
er den vandtæt. Lavet 
i fugtregulerende 
materiale og med 
stretch for fuld bev-
ægelsesfrihed. 100 pct. 
polyester.   

Vejledende pris: 
800 kr. 

Se mere på  
www.backtee.dk

AF PETER NIELSEN

dansk  designet
GOLFTØJ

kvalitet funktion stil

www.whatbunkers.com
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ALISSA 
POLO
Golfpolo 
med teknisk 

firvejsstræk 
lavet af TX-jersey. 

Den har fugttrans-
porterende egenskaber, 
er hurtigtørrende og har 
en traditionel krave med 
JL-logo bagpå. En yderst 
iøjefaldende golfpolo i 
100 pct. polyester. 

Vejledende pris:  
700 kr. 

CINA 
KJOLE
Lavet i en specialist 

jaoquard-vævning-
steknik der reducerer 
synlige sømme for 
en mere behagelig 
pasform. Teknisk fire-

vejsstræk, fugttrans-
porterende og slim 

fit. Der følger separate 
indvendige shorts med. 
100 pct. polyester. 

Vejledende pris: 
1000 kr. 

LEE VIND-
JAKKE
Meget let 
vindtæt og 
vandafvisende 
golfjakke lavet 
med stretch 
vind-pro. Jakken har 
lynlås-lommer, hvilket 
er en ret fin detalje.  
En klassisk golfj-
akke med JL-logoet 
printet på brystet. 
88 pct. nylon og 12 
pct. elastan. 

Vejledende pris: 
1200 kr. 

KV. REG.  
FIT POLO
Klassisk polo der har 
fået en opgradering med 
denne sæsons camouflage 
print. Den er i regular fit, 
svedtransporterende, hur-
tigtørrende og ikke mindst 
med teknisk firvejsstræk. En 
polo der gør, at man skiller sig ud 
på golfbanen. 100 pct. polyester.

Vejledende pris: 800 kr.

AF PETER NIELSEN

Se mere på  
www.jlindeberg.com

EDDY SHORTS
Let golfshorts lavet i twillmateriale, der giver en mindre 
rynket effekt. De er lidt kortere i længden med en kon-
trastdetalje trygt ved den opsmøgede nederste kant.  
Der en fem lommer. Lavet i 100 pct. polyester.

Vejledende pris: 800 kr.

J. LINDEBERG – DamerJ. LINDEBERG – Herrer

PERFORMANCE
GOLF APPAREL
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UDSTYR – SKO

MASTERS NAVY
Italiensk golfsko i en meget moderne og lækkert look. Skoen er spike-
less og vandtæt. Derudover er den komfortabel og åndbar. Der er 
arbejdet meget med ydersålens kvalitet, så der er en optimal stabilitet 
gennem svinget. Skoen kommer med et ekstra snørebånd, der kan var-
iere skoens look. Denne model er en herresko, men Duca del Cosma 
laver også damesko. 

Vejledende pris: 1700 kr. 

Se mere på www.ducadelcosma.com

Skechers

GOLF GO ELITE V4
Denne golfsko fra Skechers har en 
vandtæt læderoverdel og en rum-
melig pasform. Derudover er der 
masser af komfort, stødabsorbering 
og dæmpning. Ydersål med Grip 
Flex spikeless. Den fås i str. 40-46

Vejledende pris: 1199 kr.  

Se mere på www.skechers.dk 

Nike

NIKE AIR MAX 1G
En let og åndbar golfsko, hvor designet er fra den oprindelige og 
meget populære Air Max-golfsko. Skoen har læder der omslutter 
ovenpå skoens ydersål, så vandet holdes ude. Der er et rigtigt godt 
greb i skoen og god affjedring. Den er uden spikes.

Vejledende pris: 999 kr.

                                         Se mere på  
                                                www.nike.com

Duca del Cosma Ecco

GOLF S-THREE DAME
Vandtæt golfsko der repræsenterer den nye generation af golfsko med 
glimrende komfort og et moderigtigt udtryk. Den er lavet af Ecco soft 
calf nappa læder, der sørger for høj åndbarhed. Derudover har Ecco 
arbejdet med en mellemsål med tre zoner, der har hvert sit niveau for 
stivhed.

Vejledende pris: 1600 kr. 

Ecco

GOLFSTREET 10
Ecco fejrer 10-års jubilæet for hybridrevolutionen med Golfstreet 
10. For 10 år siden blev golfstreet-skoen berømt, da Fred Couples 

spillede i den under The Masters. Han spillede endda med bare tæer, 
og det ændrede skobranchens måde at tænke golfsko på. Den nye 

golfstreet 10 er en speciel edition-sko, der er proppet med 
teknologi. Den har fået en helt ny midtersål, der giver 

ekstrem komfort, stødabsorbering og blødhed. 
Derudover er der en række visuelle detaljer, 
der hylder 10-året for skoen.  Skoen fås både 
til herrer og damer og kan blandt andet købes 
under Made in Denmark i Himmerland. 

Vejledende pris: 1800 kr.  

Se mere på www.ecco.com 

AF PETER NIELSEN
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Herre melange polo 
Fås i agave grøn og gråmeleret

Vejl. pris kr. 500,- 

Herre elastik bælte 
Kan justeres i længden

Vejl. pris kr. 250,- 

Herre performance shorts 
Fås i 5 farver

Vejl. pris kr. 600,- 

Nærmeste forhandler oplyses på tlf.  
87682828 eller på backtee.dk

Officiel tøjleverandør til Dansk Golf Union
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Galvin Green:

APOLLO  
er den nye bestseller til 
herrer i Gore-tex, der 
gør den fuldstændig 
vandtæt. Den har to 
lommer, og kan just-
eres ved livet. Stretch 
materiale kombineret 
med justerbar bryst-
vidde, giver en enorm 
fleksibilitet i golfsvinget.

Vejledende pris  
2.700 kr.

Daily Sports:

LEONIE REGNJAKKE  
har 4-way stretch, der giver sn stor bevæge-
lighed gennem hele svinget. Den har blødt mesh 
for og fleece i nakken for maksimal komfort. 
Den er både vind- og vandtæt med et vand-
søjletryk på 10.000 mm. Det flotte print på hele 
jakken, gør at den sagtens kan bruges udenfor 
golfbanen. 

Pris 1.499 kr.

MERION REGNBUKSER  
er i et let funtionsmateriale med 4-way stretch. 
De er både vind- og vandtætte med et vand-
søjletryk på 10.000 mm. De er utrolig ventiler-
ende, så man ikke bliver klam og fugtig på en 
regnvåd dag. Selvom det er en regnbuks, har 
den stadig et feminint snit. 

Pris 1.099 kr.

R E G N  O G 
F A S H I O N 
S M E L T E R 
S A M M E N ARTHUR  

REGNBUKSER  
er en Paclite model til herrer i 
Gore-tex, der gør dem fuldstændig 
vandtæt. De er så lette og tynde, 
at de nemt kan være i lommen på 
bag'en. Elastik i livet giver en super 
pasform og forlommer er foret med 
fleece. 

Vejledende pris  
2.195 kr.

Puma:

ULTRADRY  
JACKET  
til herrer er en lækker skalj-
akke med en vandtæthed 
på 10.000 mm, der gør den 
helt vandtæt samtidig med 
at alle sømmene er limet. 
Den tovejs lynlås gør, at 
man kan lyne både op og 
ned for at øge ventilationen, 
og den høje tætsiddende 
krave holde halsen og nak-
ken tør og varm. 

Vejledende pris  
1.499 kr.

Puma:

ULTRADRY JACKET  
til damer er en lækker skalj-
akke med en vandtæthed på 
10.000 mm, der gør den helt 
vandtæt samtidig med at 
alle sømmene er limet. Den 
tovejs lynlås gør, at man 
kan lyne både op og ned 
for at øge ventilationen, 
og den høje tætsiddende 
krave holde halsen og na-
kken tør og varm. 

Vejledende pris  
1.499 kr.

ALEXANDRA 
REGNBUKSER  
er en ny Paclite model til damer 
i Gore-tex,der gør dem fuld-
stændig vandtæt. De er højere 
bag til med elastikbånd indvendigt 
i linningen for at holde trøjen på 
plads. Knæene er en anelse bøjet 
for den bedste fleksibilitet under 
våde forhold.

Vejledende pris  
2.195 kr.

Galvin Green:

ADELE  
er en ny Paclite model til 
damer i Gore-tex,der gør 
den fuldstændig vandtæt. 
Den har et figursyet 
feminint snit i klassisk 
stil. Den kan snøres 
ind i livet, og elastik i 
ærmerne holder vandet 
ude.

Vejledende pris  
2.295 kr.

FORÅRETS REGNTØJ
AF JIMMY BAK
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Det er ikke nogen hemmelighed, at de fleste amatørgolfspillere kan spare rigtig mange slag ved at 
blive bedre, når bolden skal chippes ind på green. Selvfølgelig skal man prøve at undgå at slå for 
mange af de rigtig dårlige slag som f.eks en “flækker”, “topper” eller “lunder”, men der er en helt 
anden ting, som mange glemmer at tænke over: Hvilken taktik vælger du at bruge for det enkelte 
slag? Hvad jeg præcis mener med det, kan du finde ud af ved at læse videre.

HVAD ER TAKTIK PÅ EN 
GOLFBANE?
Når jeg bruger ordet taktik på en golfba-
ne, og i dette tilfælde ved indspil, mener 
jeg hvilken type slag, du vælger at slå i 
den enkelte situation: 

•  Hvilket jern skal du bruge? 
•  Hvor langt skal bolden flyve, og hvor 

langt skal den rulle? 
•  Hvilken højde og retning slår du slag i? 
•  Har bolden en speciel kurve? 
•  Hvilken ydre forhold skal jeg tage højde 

for, så som vind, vejr, græstyper og 
andre udfordringer? 

Det kan virke som utroligt mange ting 
at tage højde for, men sandheden er, at 
de bedste i verden tænker over alle disse 
ting HVER gang, de skal slå. Det behøver 
ikke at tage mere end 5-10 sekunder at 

gennemgå disse ting, hvis man er trænet i 
det. Dette bringer mig videre til det næste 
gode spørgsmål: 

HVAD ER EN GOD TAKTIK SÅ? 
God taktik handler for mig om tre ting: 
1.  Du skal vælge et slag, der tillader dig 

at slå dårlige slag, d.v.s. du skal så vidt 
muligt prøve at vælge et slag, hvor du 
ikke bliver så hårdt straffet, hvis du 
ikke lykkes perfekt. 

2.  Du skal vælge et slag, hvor DU har 
kontrollen over, hvor bolden ryger hen, 
så det ikke er overladt for meget til 
tilfældigheder og held. 

3.  Du skal vælge det slag, som DU kan slå 
i den givne situation, ikke det slag Tiger 
Woods ville kunne slå, og heller ikke det 
slag, din spillemakker ville have slået. 

Når du har valgt, hvilket slag du vil slå, 
og hvis du kan sætte flueben ved de tre 

ovenstående punkter, så har du lagt en 
god taktik for det kommende slag. Der vil 
selvfølgelig altid være tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at krydse alle tre punkter 
af, fordi du står overfor et super svært 
slag, men i de fleste tilfælde er det muligt. 
Nu er det blevet tid til at lære dig præcis, 
hvordan du vælger den bedste taktik, når 
du skal lave et indspil ind til green!

TRE STEP DU BØR  
GENNEMGÅ VED INDSPIL
Følgende procedure burde altid gennem-
gås, inden du skal til at lave et indspil. Det 
behøver ikke tage meget mere end 5-10 
sekunder, når man har øvet sig i det. 

1. Aflæs lejet
Hvordan ligger bolden placeret i græsset? 
Ligger den højt oppe på en lille tot græs, 
eller ligger den dybt nede? Hvordan er un-
derlaget? Er jorden hård eller blød? Skal 

køllen igennem meget græs for at nå hen 
til bolden, eller har den fri passage? 

Alle disse ting vil påvirke, hvilken  
taktik du skal vælge. Jeg vil ikke gå mere 
i dybden med det i denne artikel, men 
vil du gerne høre mere om det, kan du 
lære alt om emnet i Online-kurset “How 
to Improve Your Chipping - From begin-
ner to Advanced” som du finder på  
www.worldofshortgame.com.

2. Vælg det bedste landingspunkt
Dette er for mig hvor det punkt hvor 
fleste golfspillere kan spare rigtig mange 
slag. Inden jeg gennemgår hvad det bedste 
landingspunkt er, tager vi lige punkt 3 
først: 

3. Match boldens flugt med dit lan-
dingspunkt. 
Hvilken flugt skal bolden have for, at 
den ruller den rette længde og stopper 
ved hullet? Skal bolden slås højt i luften, 
så den ikke ruller så meget, eller skal 
den slås fladt, så den ruller det meste af 
vejen? 

Dette kan være svært at forudsige for 
nyere spillere, men øvelse gør mester. Når 
du træner, så vær god til at observere, 
hvordan bolden hopper og ruller, når du 
slår forskellige slag. 

Tilbage til punkt 2, som omhandler 
hvordan du finder det bedste landings-
punkt. Dette er som sagt, hvor der er 
utroligt mange slag at spare, så læs 
følgende nøje, og tag eventuelt notater 
undervejs.

SÅDAN FINDER DU DET  
BEDSTE LANDINGSPUNKT
Landingspunktet er der, hvor bolden 
første gang skal ramme jorden. Et godt 
landingspunkt skal opfylde 3 krav: 

1.  Vælg et punkt, der er så stort så muligt. 
2.  Vælg et punkt, hvor du kan forudsige, 

hvordan bolden hopper. 
3.  Vælg et punkt, der tillader dig at slå et 

slag, som DU har det godt med at slå. 

Kombination af de tre ovenstående fak-
torer giver dig det bedst mulige landings-
punkt. Lad mig give dig et eksempel for at 
forklare. Se på billede 1.

Spilleren står over for et slag, hvor en 
bakke adskiller ham og hullet. Slaget er 
cirka 7-8 meget langt, og bolden ligger 
på et godt fairway-leje. Det opadgående 
stykke af bakken er “fringe/semi-green”, 
og på toppen af bakken starter greenen. 
Jeg ser 3 mulige taktikker for dette slag: 

Taktik 1: Spilleren kan vælge at slå et 
meget højt slag, der flyver hen over bak-
ken og stopper forholdsvis hurtigt. Det er 
et svært slag, og hvis det går galt, går det 
alvorligt galt. Spilleren bliver nød til at 
overveje, om chance for at lykkes er høj 
nok til, at han tør løbe risikoen. 

Taktik 2: Spilleren kan også vælge at slå 
et slag, som lander direkte ind i bakken. 
Dette slag vil kræve en mere normal 
højde, men landingspunktet er relativt 

lille. Hvis bolden 
lander blot en 
smule for langt, 
lander den på et 
ned ad bakke-styk-
ke og hopper meget 
fremad. Lander 
bolden for kort og 
hopper derefter ind 
i bakken, vil den 
miste al sin fart, og 
måske ikke engang 
nå på green. 

Taktik 3: Spilleren 
kan også vælge 
at lande bolden 
kort af bakken. 
Bakken er lavet af 
semi-green, hvor 
man oftest kan 
forudsige, hvordan 
bolden hopper. 
Området foran bak-

ken er forholdsvist stort, så hvis han ikke 
rammer sit landingspunkt perfekt, bliver 
han ikke specielt hårdt straffet. Desuden 
er det for spilleren et relativt nemt slag, 
fordi bolden ikke skal så højt op at flyve. 

Spilleren har altså 3 mulige taktikker han 
kan vælge imellem. Det er nu op til ham 
at vurdere, hvor han tror chancen for at 
lykkedes er størst, samt vælge det slag, 
hvor der er mindst risiko for, at det går 
meget galt. 

Ved dette slag ville jeg personligt vælge 
at slå bolden lavt og lande den foran bak-
ken. Det er for mig det slag, jeg har størst 
mulighed for at lykkes med. Hvis jeg 
ikke rammer mit landingspunkt perfekt, 
bliver jeg ikke straffet så hårdt, og der er 
rigtig god chance for, at jeg kan forudsige 
hvordan bolden hopper. 

KOMBINATIONEN ER VIGTIG
Som skrevet tidligere er det vigtigt, at du 
tænker over ALLE tre ting når du vælger 
dit landingspunkt. Det er nemlig sam-
menspillet mellem de tre faktorer, der 
giver det bedste resultat og ikke kun en 
eller to af dem. (Billede 2)

Som med alt andet skal den beskreven 
procedure selvfølgelig øves. Når du bliver 
god til den, er det noget, der sidder fast, 
og måden at tænke på vil blive en helt 
automatisk del af dit golfspil! 

Hvis du gerne vil høre meget mere om 
de beskrevne punkter, har jeg lavet et helt 
Online-kursus, hvor jeg gennemgår det 
hele ned i mindste detalje. Du kan finde 
dette kursus ved at besøge www.worldof-
shortgame.com. 

SPAR SLAG OMKRING 
GREEN

AF NICOLAI CETTI ENGSTRØM

BILLEDE 1 

BILLEDE 2
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En ny måde at lære på vinder mere 
og mere plads i samfundet. Ligesom 
med så meget andet i dette årtusin-

de, er kurser nu ikke kun noget, man møder op til. 
Man kan nu deltage online, når man vil, og hvor man 
vil. Fænomenet har fundet sin faste plads på arbejds-
pladser, ved fritidsinteresser og indenfor alle former 
for uddannelse. Sportens verden er ikke en undta-
gelse, og det første dansk-producerede online-kursus indenfor golf, der omhandler Short Game, 
er nu tilgængeligt for alle interesserede.

HVAD ER ONLINE KURSUS 
Online kurser består oftest af en række 
videoer med bestemte temaer, sammen-
sat på en måde, så alle kan være med fra 
start. Vil du f.eks. lære at danse, blive 
bedre til at tale til offentlige events eller 
programmere et computer-program, fin-
des der massevis af kurser, der tager dig i 
hånden og lærer dig alt fra det grundlæg-
gende step hele vejen op til avancerede 
teknikker. 

HVORFOR BLIVER ONLINE KURSER 
MERE OG MERE POPULÆRE? 
Der er flere grunde til, at online kurser 
vinder mere og mere plads i nutidens 
samfund. For det første giver det ele-
ven mulighed for selv at vælge, hvor og 
hvornår han/hun ønsker at lære mere. 
For det andet kan tempoet i hele lærings-
processen tilpasses eleven. Med videoer 
kan eleven selv holde pause og tage noter 
samt spole tilbage for at høre samme 
afsnit flere gange.

Vigtigst af alt, så er den information, 
der bliver givet i sådanne kurser, nøje 
udvalgt. Eksperter, der har brugt mange 
år på at dygtiggøre sig indenfor et bestemt 
emne, kan på få timers video videregive 
den vigtigste og mest værdifulde infor-
mation. 

DANMARKS FØRSTE ONLINE  
GOLF-KURSUS OM SHORT GAME
Online kurser har som sagt også vundet 
stor plads i sports-verdenen, og specielt 
i USA hitter denne form for læring. For 

første gang er der nu blevet produceret et 
online-kursus i Danmark om Short Game. 
Det er PGA-træner Nicolai Cetti Engstrøm 
fra Dansk Golf Akademi – og Golfavisens 
protræner-ekspert - der står bag kurset, 
der har navnet “How to Improve Your 
Chipping - From Beginner to Advanced”. 

Nicolai Cetti Engstrøm er manden 
bag Short Game-konceptet World Of 
Short Game, og det er herigennem idéen 
kommer. Nicolai har lavet en række 
instruktions-videoer omkring det korte 
spil (chipping, pitching og bunkerslag), og 
han har nu samlet al den vigtigste viden 
vedr. chipping (indspil) på et 2,5 timers 
langt kursus. 

SÅDAN ER KURSET OPBYGGET
Kurset består af i alt 37 lektioner, der 
tilsammen varer lidt over 2,5 timer. Pro-
gressionen i kurset er lavet således, at alle 
kan være med. 

I den første del bliver alt den grundlæg-
gende teknik forklaret ned til detaljen. 
Opstilling, tilbagesving og gennemsving. 
Jo længere hen man kommer i kurset, jo 
mere avanceret vil emnerne blive. Du vil 
blandt andet lære, hvordan du ændrer 

højden på dine slag, hvordan du tilpasser 
dig til bakker, og hvordan du vælger den 
bedste taktik for det enkelte slag. 

Til spilleren der vil lære mere om den 
teoretiske del af chippe-bevægelsen, eller 
ønsker en bedre forståelse af backspin, er 
der lavet forskellige bonus-videoer med 
blandt andet disse emner. 

Hele kurset er tilgængeligt på www.
worldofshortgame.com. 

FREMTIDEN INDENFOR ONLINE 
KURSER
Med samfundets stigende interesse for 
online-kurser vil vi med stor sandsynlig-
hed se en udvikling i både antal af kurser 
samt indholdet af dem. Kurserne vil blive 
endnu mere målrettet mod bestemte 
grupper af mennesker, og indholdet vil 
blive en blanding af videoer, quizzer, 
opgaver der skal løses, tekster der skal 
læses og m.m. 

HVOR KAN DU FINDE ONLINE-
KURSER HENNE? 
Der dukker efterhånden flere og flere 
websites op, der tilbyder online-kurser. To 
af de mest populære hedder udemy.com 
og masterclass.com. Udemy tilbyder kur-
ser fra alle typer undervisere, og der er en 
god blanding af professionelt producerede 
kurser samt mere selv-producerede kur-
ser. MasterClass har valgt et top-professi-
onelt underviser-team, hvor alle de meste 
kendte folk indenfor bestemte brancher 
laver deres “MasterClass”. 

Rigtig god fornøjelse med dit næste, og 
måske første online-kursus!

NY TREND: ONLINE KURSER
AF  
NICOLAI  
CETTI  
ENGSTRØM

READY–TO–SLEEP
T H E  B L U E  C H E C K  C O L L E C T I O N

SEE MORE CHECKS  
AT HASTENS.COM

SØVN & COMFORT  |  Herningvej 76, 7500 Holstebro  
Tel: 97 42 02 77  |  sovn-comfort.dk



GOLFmagasinet  | MARTS 202076

MENTALCOACHING

NÅR HELDET SVIGTER!
Har du prøvet at spille golf, og din makker er uheldig med et slag, hvorefter han brokker sig 
over, hvor synd det er for ham, hvor typisk at det skal overgå ham, og han fortsætter i stil med 
”det sker også altid for mig!” Du har måske endda selv prøvet at befinde dig i dette mindset på 
golfbanen? I så fald er der måske hjælp at hente for både dig og din spillepartner i denne artikel.

eg har haft flere samtaler med nogle 
af Danmarks førende hjerneforskere 
og med internationalt anerkendte 
coaches, og i disse samtaler har jeg 

ofte hørt følgende:
”Vær opmærksom på, at det, du foku-

serer på, giver du energi til, og det du 
giver energi til, vil du få mere af”.

Dette går meget godt i tråd med ef-
fekten af et indbygget system, vi alle har 
i vores hjerne og sind: ’Det retikulære 
aktiverings-system.” Jeg kalder også 
dette system for ”super søge systemet”. 
Vi har alle bevidste tanker og ubevidste 
tanker, og det retikulære aktiverings-
system hører primært hjemme i vores 
underbevidsthed, den ubevidste del af 
vores tankesystem. Vores underbevidst-
hed er vores reelle kraftcenter, og hvad 
enten vi vil det eller ej, så sørger dette 
”super søge system” for at lede efter ting, 
der passer ind i det generelle ”mindset”, 
vi befinder os i.

Energi til uheldet
Sammenholdes fakta fra ovenstående, 
så betyder det, at når jeg giver energi til 
mit uheld, vil jeg ikke bare få mere af 
dette, men mit ubevidste sind er også i 
færd med at lede efter andre situationer, 
hvor jeg har oplevet eller vil kunne op-
leve uheldige situationer. Dette betyder:

Jeg føler mig uheldig og jeg tænker på 

uheldige situatiuoner = jeg vil konstant 
have fokus på mit uheld og opleve mere 
uheld både i livet og på den golfrunde, 
jeg er i gang med….

Ikke bare vil den pågældende per-
son formentlig opleve mere uheld på 
runden, men vedkommende er også med 
til at skabe en dårlig stemning i 3- eller 
4-bolden. 

Har man oplevet situationen fra 
indledningen til denne artikel, har man 
sikkert også oplevet irritation over at 
høre på andre, der konstant beklager sig 
og bedyrer, at verden er efter dem, og at 
det også altid er dem, der er uheldige. I 
den sidste ende kan det påvirke ens eget 
spil, og ens lyst til at spille golf.

Stemningen skal vendes
Humor er altid brugbar!

I alle situationer er du selv herre 
over, hvad du vil tænke, og hvordan du 
vil håndtere andres ytringer, og er der 
noget, du ikke bryder dig om, må du 
selv tage ansvar. Det er IKKE dårlig stil 
at lade dem, der skaber dårlig stem-
ning blive klar over, at de skaber dårlig 
stemning. 

Det er selvfølgelig afgørende, at man 
får vendt stemningen på en måde, hvor 
man ikke træder andre over tæerne. 
Anerkend f.eks. at din spillepartner var 
ret uheldig og sig, at du håber, han/hun 
vil opleve held senere på runden. Sig evt. 
at de skal fokusere på at være heldige, 
da du har læst i Golfavisen, at nogle af 
Danmarks førende hjerneforskere og 
verdenskendte coaches er enige om, at 
det man fokuserer på, får man mere af.

Fortsætter den pågældende person 
med at skabe dårlig stemning med sine 
ytringer om altid at være uheldig, så 
fortæl eventuelt, at det påvirker dig at 
høre om alt det uheld, og bliver de ved, 
så foreslå dem eventuelt at tænde for 
optageren i deres telefon næste gang, de 
vil bruge flere minutter på at fortælle, 
hvor uheldige de er, og så bed dem med 
et smil på læben om at fortælle det ned 

i deres telefon, når du ikke lige er i nær-
heden. De fleste vil nok næsten kaste op 
over at høre sig selv i denne uheldige til-
stand, der i den grad ikke er performan-
ce optimerende for ens præstationer.

Den indre dialog
Prøv den næste måneds tid, før den 
nye sæson går igang, at være ekstrem 
opmærksom på dine egne bevidste og 
ubevidste tanker. Hver gang du bliver 
bevidst om en tanke, du har haft, så 
spørg dig selv ; ”den her tanke, er den 
god for mig eller er den knap så god for 
mig”. Hvis du så efterfølgende vurderer, 
at det er en god tanke, så tænk på mere 
af samme slags. Vurderer du derimod, 
at tanken er dårlig for dig, så erstat med 
det samme den dårlige tanke med en 
god og performance optimerende tanke. 

Repetition skaber på sigt vaner, så 
bruger du ovenstående strategi, vil du 
om nogen tid vænne dig til primært at 
have gode performance optimerende 
tanker. Disse vil i tråd med ovenstående 
give dig mere af de gode ting. Du vænner 
dig til at tænke gode perfomance opti-
merende tanker, og det, du giver energi, 
får du mere af, altså bliver du bedre til at 
performe, og måske bliver du endda en 
enormt heldig kartoffel!

ANDERS D. CHRISTIANSEN
Ejer af trainyourbrain.dk

Eventyrlige golfrejser m. Anders:
Masser af træning og enormt meget for 
pengene!

Firma træning eller individuel 
træning m. Trackman?
Skriv til mail-adressen herunder for mere 
info!

Foredrag m.m.
Gratis bestseller bog om succes?
Se mere på www.trainyourbrain.dk
Få info om ovenstående på info@
trainyourbrain.dk 

AF ANDERS DAHL CHRISTIANSEN 
EJER AF TRAINYOURBRAIN.DK

J

Dine fødder arbejder   

hårdt  hele livet, 

også når du spiller golf. 

Giver  du dem  det, 

de   fortjener ?

Find dig ikke i fodsmerter, 
find en fodterapeut.

Hos landets statsautoriserede fodterapeuter får du med garanti en professionel behandling 
af dine fødder. Under behandlingen får du gode råd til, hvordan du kan holde dine fødder 
sunde hele livet, så du kan blive ved med at spille golf.
Du kan finde en fodterapeut nær dig på altomfoden.dk, hvor du også kan læse mere om fød-
der og fodsygdomme. Du kan også finde os på Facebook/danskefodterapeuter.
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DE (IKKE HELT) LETTE
1. Hvilket år spillede en dansker for første gang med i Masters-turneringen?
Svar: Thomas Bjørn spillede som den førte dansker med i Masters første 
gang i 1999. Han missede desværre cuttet det år, men opnåede i 2014 sin 
hidtil bedste placering som nr. 8.

2. Hvor mange 
forskellige danske 
spillere har gennem 
årene deltaget i 
Masters-turneringen 
(som spillere)?
Svar: Foruden 
Thomas Bjørn har 
Anders Hansen, 
Søren Hansen, Søren 
Kjeldsen, Thorbjørn 
Olesen og Lucas 
Bjerregaard opnået 
at blive inviteret til at 
deltage årets første 
major. Altså seks 
mand i alt. En lille 
håndfuld journalister 
har fået lov til at 
spille banen, og nogle 
spilleres børn, koner og kærester (bl.a. Caroline Wozniacki) har været caddies 
under par-2 turneringen – men dem tæller vi ikke med).

3. Hvilken udgave (nummer) af Masters skal spilles i år?
Svar: Masters er blevet spillet siden 1934, hvor Horton Smith vandt med ét 
slag over Craig Wood – med undtagelse af krigsårene 1943 til ’45.

4. Hvilken spiller har vundet Den Grønne Jakke (som gives til vinderen af 
Masters) flest gange?
Svar: Jack Nicklaus har vundet hele seks gange. 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 
og 1986. Den sidste sejr gjorde ham i øvrigt til den ældste vinder nogensinde. 
Manden de kaldte ’The Golden Bear’ var 46 år på det tidspunkt. Tiger Woods 
er nr. to med fem sejre.

5. Hvem blev den første ’ikke-amerikanske’ vinder af Masters? (født udenfor 
– og med statsborgerskab i et andet land end USA).
Svar: Sydafrikaneren Gary Player – også kendt som ’The Black Knight’ (med 

reference til hans foretrukne 
sorte tøj) – vandt første gang 
i 1961. Han vandt yderligere 
to gange – i 1974 og ’78.

6. Terminen for Masters ligger 
fast år efter år. Men hvordan 
er det nu lige, at man ved 
hvornår det er?
Svar: Masters-ugen er altid 
’den første hele uge i april’ 
– og der spilles altid torsdag 
til søndag (medmindre vejret 
eller andet resulterer i forsin-
kelser).

7. Ud over de mange penge og et lidt særpræget trofæ, får vinderen også 
overrakt en Grøn Jakke. Men hvem er det der overrækker den til vinderen?
Svar: Det er en tradition, at vinderen får Jakken hjulpet på af det tidligere 
års vinder. Da Jack Nicklaus som den første vandt to år i træk, tog han (anden 
gang) selv Jakken på. Siden da (Nick Faldo og Tiger Woods) har klubbens 
formand hjulpet med den formalitet, når en spiller har vundet to år i træk.

DE LIDT SVÆRERE
1. Da Tiger Woods vandt sin fantastiske sejr i 1997, blev han med sine kun 
21 år ikke kun den yngste vinder nogensinde, han satte også scoringsrekord. 
Hvad var hans vinderscore?
Svar: Woods stak af fra feltet i 1997. Han score for de 72 huller var 270 
slag – 18 under par. Det var 12 slag bedre end Tom Kite, som kom ind på 
andenpladsen. Den rekord (-18) blev tangeret af Jordan Spieth i 2015.

2.  Hvem spillede i 50 Masters-turneringer i træk?
Svar: Manden, som de kaldte ’The King’ – Arnold Palmer – vandt titlen fire 
gange. I 1958, 1960, 1962 og 1964. Som tidligere vinder blev han inviteret 
hvert år, og han fortsatte med at spille til 2004, hvor han satte den utrolige 
rekord.

3.  Nick Price fra Zimbabwe spillede i 1986 den 3. runde af Masters i bare 63 
slag. Den banerekord er kun blevet tangeret én gang siden. Hvem gjorde det?
Svar: I 1. runde i 1996 formåede Nick Price’s gode ven – australieren Greg 
Norman – at matche den fantastiske runde. Siden da er banen blevet for-
længet en del, men den officielle banerekord er fortsat 63 slag.

4. Hvad hed manden, som Bobby Jones grundlagde Augusta National Golf 
Club sammen med?
Svar: Forretningsmanden Charles deClifford Roberts var bare kendt som 
Clifford Roberts. Han var manden bag de strenge regler og blev som oftest 
omtalt bare som Mr. Roberts. Det var ham, der skaffede investorer nordfra 
– de fleste fra New York eller Philadelphia – så projektet kunne realiseres. 
Arkitekten, som hjalp Jones, Dr. Alistair MacKenzie havde ikke noget med 
klubben at gøre.

QUIZ – US MASTERS  

HER FÅR DU SVARENE
AF HENRIK KNUDSEN, KOMMENTATOR VIASAT GOLF

5. 2011 førte Rory Mcilroy med hele fire slag inden finalerunden. Men han 
’kollapsede’ med en 80’er i søndagens runde. Den slags er dog ikke ukendt i 
Augusta. En anden spiller førte engang med seks slag inden sidste runde, men 
tabte alligevel med fem slag. Hvem var det?
Svar: Australieren Greg Norman havde flere gange været tæt på titlen, men 
hver gang var han blev henvist til sekundære placeringer – som regel på grund 
af andres held eller flotte præstationer. Men i 1996 skulle det være. Efter 

  Thomas Bjørn – blev 
første danske deltager 
i Masters i 1999

 Gary Player – første ikke-amerikan-
ske spiller til at vinde Masters.

 Clifford Robertson (th) 
– med til at grundlægge Masters.
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blandt andet at have tangeret banerekorden i første runde, havde han skabt 
sig et forspring på seks slag inden finalerunden. Alligevel tabte han efter en 
78’er med hele fem slag til Nick Faldo.

6. I 1935 slog vinderen et slag, der er blevet kaldt ’The Shot heard around the 
World’ – da han lavede en ’Double Eagle’ (Albatros) på 15. hul. Hvem var den 
dygtige spiller?
Svar: Det fantastiske slag medvirkede til at Gene Sarazen i første omgang 
kom i omspil, som han så senere vandt. Masters blev på det tidspunkt ikke 
betegnet som en major, men med den sejr havde Sarazen vundet alle fire 
moderne majors. Dermed betragter man nu sejren som det sidste ’ben’ i 
Sarazens ’Career Grand Slam’.

7. Hvem var den sidste spiller, der vandt Masters med en Persimmon (træ-
hoved) driver?
Svar: Tyskeren Bernhard Langer vandt begge sine titler med Persimmon 
driver. Den sidste af dem var i 1993. Før ham, var det Nick Faldo, der i 1990 
vandt med en driver med træhoved.

DE MERE NØRDEDE
1. Hvem er den eneste spiller fra byen Augusta, der har vundet Masters?
Svar: I 1987 var tre mand i omspil. Severiano Ballesteros lavede bogey på det 
første hul og blev elimineret. På det andet omspilshul lå Greg Norman i kanten 
af green i to slag, medens Larry Mize lå et pænt stykke udenfor – cirka 45 me-
ter fra hullet. Herfra slog han sit tredje-slag direkte i hul og blev dermed den 
første og hidtil eneste vinder født og opvokset i selve Augusta, Georgia.

2. I 1949 fandt man på at overrække vinderen en Grøn Jakke – og dermed 
et ’Æresmedlemsskab’ af Augusta National. Hvem var den første spiller, der 
modtog den hæder?

Svar: Den Grønne 
Jakke, som normalt kun 
må bæres af medlem-
merne af Augusta 
National, blev i 1949 
overrakt til vinderen 
Sam Snead. Idéen med 
disse letgenkendelige 
jakker for medlem-
merne var oprindeligt, 
så klubbens gæster 
(således betegner man 
publikum) let kunne 
identificere medlem-
merne. Sejren i ’49 var 
Sneads første af tre. De 
andre kom i 1952 og 
’54 og de tæller alle tre 
med blandt de 82 sejre, 
som Snead er noteret 
for på den amerikanske 
PGA Tour.

3. Grundlæggeren af Augusta National Golf Club - Bobby Jones – var en 
legendarisk amatørspiller, der endda vandt professionelle turneringer. Hvor 
gammel var han, da han trak sig tilbage fra turneringsgolf?
Svar: Vinderen af ’The Grand Slam’ i 1930 – US Amateur, US Open, The 
Open og The Amateur (British 
Open og British Amateur) – 
kæmpede med en sygdom, 
der drænede ham for kræfter. 
Han trak sig derfor tilbage i en 
alder af bare 28 år. Sygdom-
men gjorde ham i øvrigt senere 
delvist invalid, og de sidste år 
måtte han se Masters fra en 
speciallavet buggy.

4. Turneringen hed slet ikke 
Masters de første år. Hvornår 
begyndte man at kalde den det?
Svar: De første fem år turner-
ingen blev spillet hed den ’The 
Augusta National Invitational 
Tournament’. Grundlæggeren 
syntes egentlig at ’Masters’-
navnet var for pompøst, men i 
1939 gav han sig. Navnet blev 
hurtigt populært og siden da 
har den været spillet hvert år 
– med undtagelse af krigsårene 
1943 til ’45.

5. Kun tre spillere har vundet Masters i første forsøg. Horton Smith det 
første år (1934) og Gene Sarazen det andet (1935). Siden da er det kun lykk-
edes én gang – nemlig i 1979. Men hvem var spilleren?
Svar: Det første ’Sudden Death’ omspil i Masters historier var i 1979. Tre 
spillere var efter 72 huller endt på 8 under par. Ed Sneed og Tom Watson 
spillede de to første omspilshuller i par-par, men det var ikke nok til at vinde, 
da Frank ’Fuzzy’ Zoeller spillede dem i par-birdie – og dermed er den eneste i 
moderne tider, der har vundet Masters i første forsøg.

6. Hvem er den tidligere vinder, der klarede 23 cuts i træk, og først missede 
da han blev 49 år? Han har desuden klaret cuttet 7 gange mere siden da?
Svar: Vinderen fa 1992 Fred Couples er en ’Augusta-sepcialist’. Han spillede 
med i Masters første gang i 1983, vandt i 1992 - og han klarede samtlige 
cuts frem til 2008. Selv efter sin 50-års dag har han opnået hele seks top-20 
placeringer.

7. Thorbjørn Olesen har en lidt speciel Masters-rekord, som står opført i 
turneringens rekordlister. Hvad går den ud på?
Svar: I 2013 spillede ’Thunderbear’ de laveste sidste tre runder (54 huller) 
nogensinde af en førstegangs-deltager (70 - 68 – 68). Han sluttede i øvrigt på 
en delt sjetteplads.

  Greg Norman – 
førte stort, men tabte 
til Nick Faldo.

  Sam Snead – blev første mand til at 
bære den grønne jakke.

  Bobby Jones – 
trak sig tilbage 
som 28-årig.

  Thorbjørn Olesen 
– satte rekord med 
laveste score i de 
sidste tre runder.
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