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Bionic Relief Grip 
Handsken som  
støtter og hjælper  
golfspillere som  
lider af gigt  
i hænderne. 

•	 Fås til  
højre & venstre

•	 Specialsyede  
bøjningszoner

•	 Ekstra støttelag 

Er dobbelt så holdbar som alm. handsker.  
Damer: S-M-L-XL / Herrer: S-M-ML-L-XL Vejl. 249,-
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Stærke tilbud fra Hjarbæk Fjord Golfcenter
– Når kun det bedste er godt nok. Se mere på side 17.

• 18 ugekurser med golf og højskole fra uge 16 

• 6 overnatninger inkl. helpension

• min. 4 X greenfee inkl. afslutningsmatch

• professionel golfinstruktion 

• Golf for singler (uge 19, 24 , 30 & 36)  og Golf & Bridge (21 & 26)

• udflugt, foredrag, højskolesang, smagsaften og musikaften

• økologisk køkken, højskoleliv, samvær og godt humør

• fri svømmehal, sauna, fitness, 3D-golfsim. og internet m.m.

PRIS FRA 4.895 KR. (+ EVT VÆRELSESTILLÆG)               

  GOLF OG HØJSKOLE GOLF OG HØJSKOLE 20212021                    

  NØRGAARDS HØJSKOLE  NØRGAARDS HØJSKOLE

 - golfuge af høj kvalitet 
 
- dygtige instruktører
  
 - stor højskoleoplevelse
    

   - fantastisk golfuge

     -  det var første gang 
           på højskole, men
             absolut ikke sidste

       

Læs mere på Læs mere på www.nrgaard.dkwww.nrgaard.dk
Bestil brochure på tlf. 86682300Bestil brochure på tlf. 86682300
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Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk

DRNIELSENSBITTER

INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS

Dansk kvalitet og en unik blanding af  8 forskellige urter har i årtier gjort

Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde

- både ude og hjemme.
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Hyggeligt samvær         
med andre golfspillere. 

Der er plads til alle          
på mine Golfskoler.

VIL DU OGSÅ 
GERNE BLIVE 

BEDRE TIL GOLF? 
Se mere på: 

www.jokgolf.dk
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Kansli’erne – klubkontorerne – i Sverige har haft travlt i år.

Vildt golf-boom 
i Sverige
Det er flot, at vi i 2020 er blevet mere end 6.000 
flere golfspillere i Danmark, men det antal 
blegner totalt i forhold til det golf-boom de har 
oplevet hinsidan i Sverige. 94.125 nye og tilbage-
vendte golfspillere er kommet til derovre. Ifølge 
Det Svenske Golfforbund er de 31.664 helt nye 
golfspillere, mens 62.461 er tilbagevendte golfere, 
som ikke var medlemmer af en svensk klub i 
2019. Godt 505.000 svenskere spiller golf nu. 

Et smukt brudepar (’lånt’ fra Nicolais Facebook-side)

Bryllupslykke
Der var glæde i Tinning-slægten, da Nicolaj 
Tinning og hans forlovede dressurrytteren 
Camilla Bekkevold lørdag 21. november blev gift. 
Den smukke brud har taget sin mands efternavn.

SIDEN SIDST

ved Mor ten Buckhøj
F o t o :  Ge t t y  Image s ,  Tr i s t a n  Jone s / L E T,  S ega f ,  DGU m . f l .

3 HELT 
KORTE

Brian Gay blev som 48-årig den ældste 
vinder på PGA Tour siden Davis Love III i 
2015, da han efter et enkelt omspilshul 
vandt Bermuda Championship

Martin Leth Simonsen leverede 
årets bedste placering, da han 
blev nummer 5 i Andalucía 
Challenge de España i Cadiz.

World Golf Awards har kåret 
José María Olazábal til Golf 
Course Designer of the Year 
for 2020.

’Golfbanen lukket’ – for altid.

Skjoldenæsholm dødsdømt
Det der engang var de to baner på Skjoldenæsholm 
Golfcenter mellem Ringsted og Roskilde er groet til, og 
i begyndelsen af november solgte centret ud af sine 
maskiner. Skjoldenæsholm Golf Center er dødsdømt og 
Christian Piil Andersen, der købte det i foråret har 
opgivet at videreføre golfbanerne. I stedet udlægges 
jorden til naturarealer og jagt, og klubhuset forventes 
udstykket til boliger. Trist. 

Er du skrap i Trackman-simulatoren, kan du blive dansk mester i simulatorgolf.

DM i simulatorgolf
Dansk Golf Union har i samarbejde med Trackman søsat et turneringstilbud for elitespillere 
og ungdomsspillere over hele landet, så man engang til februar vil være i stand til at kåre en 
dansk mester i simulatorgolf. Der spilles slagspil fra scratch i Trackman simulatorer over 
hele landet og turneringen starter 1. december. Vil man spille med, skal man være hurtigt 
ude. Tilmeldingen slutter på søndag 29. november. 

Senior-spillerne i Segaf spiller vinter tour.

Vinter Tour for seniorer
Danmarks bedste seniorgolfere stoppede ikke sæsonen selvom vi kom 
ind i september. I stedet afviklede man fire Vinter Tour-turneringer fra 
31. oktober til 22. november i hhv. Lyngbygaard, Furesø og to gange 
Ledreborg. Billedet er fra Lyngbygaard ved Aarhus, hvor vinderen blev 
Carsten Brandt fra The Scandinavian, Michael Brodersen, også fra 
The Scandinavian, vandt på Furesø. Lars Skjeldmose vandt hjemme på 
Ledreborg.

God afslutning på sæsonen for Niklas Nørgaard Møller.

Niklas bedste dansker
Grand Final på Challenge Tour afgør normalt hvilke 
15 spillere, der skal promoveres til den kommende 
sæsons European Tour, men på grund af corona var 
det ikke tilfældet i år, hvor alle bevarer deres kategori. 
Grand Final er dog alligevel en prestigefuld turnering 
at vinde og den ære fik tjekken Ondrej Lieser i år. 
Sejren gav han tilmed førstepladsen på ranglisten 
selvom han kun har spillet fem turneringer. Niklas 
Nørgaard Møller blev bedste dansker på delt femte-
plads og var længe i spil til sejren. Som nummer 20 på 
ranglisten blev han årets bedste dansker, mens Martin 
Leth Simonsen blev nummer 37. 

Putting Green til Haven, kælderen, 
eller virksomheden, Vi har det hele! 

 



www.enjoyresorts.dk

Vestergade 31, Havneby

DK-6792 Rømø

Tlf. +45 7475 5655

RØMØ

your golf

* Gælder ophold 2021 i APRIL & MAJ:
 i ugerne 14-17, 18, 20 og 21

Opholdsprisen inkluderer leje af feriebolig og 
slutrengøring. Fri adgang til pool, fitness, 
wellness afdeling (børn har adgang ifølge 

med voksne i udvalgte perioder) , lege- og 
aktivitetsrum. Fri adgang til internet i
ferieboligen. Ekskl. drikkevarer.  El- og 

vandforbrug afregnes efter 
forbrug ved afrejse 

Tilbuddet skal bookes senest 
den 31. december 2020

4 dages 

GOLF
Bo i 97 m2 feriebolig i 2 etager indrettet med køkken 

inkl. spiseplads og brændeovn,  2 soveværelser,  
badeværelse,  opholdsstue...  Opholdet er inkl.:

2 x aftensmad i Restaurant Ø Tirsdag: 2-retters 
menu og onsdag: onsdagsklassiker eks. stegt flæsk, 

4 x greenfee til Rømø Golf Links eller Pay & Play 
samt 25 minutters massage

Pris pr. person - tilbud:

1.595*
 
kr.

ENJOY GOLF

Rømø 
Golf 
Links
Rømø Golf Links ligger direkte ud til Vadehavet 

og Vesterhavet.  Banen er anlagt efter de gamle traditionelle skotske linksbaner. 

Golfbanen præges blandt andet af 13 søer, kuperede greens og gorsebeplantning med en fantastisk udsigt over havet og 

klitterne. Driving range, putting green samt indspilsgreen ligger lige uden for restauranten. Så du får rig mulighed for at øve alle 

facetter af dit spil. På Enjoy Resorts Rømø finder du forkælelse til både krop og sjæl med mange aktiviteter, som f.eks. 

wellness, pool, spaafdeling, bowling, aktivitetsrum for børnene, fitness, restaurant og 2 golfbaner. Enjoy Resorts Rømø  ligger 

midt i naturen tæt på vandet og med højt til himlen. Så der er god plads til masser  af samvær med dine nærmeste. 

Der er altid en anledning....

Fri
adgang til

2.600 m2

wellness

v/4 personer

Samlet pris for 4 personer: 
Normalpris: 8.575 kr.

Tilbudspris: 6.380 kr.
Ekskl. drikkevarer

i april & maj 2021
3 NÆTTER (tirsdag - fredag) 
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SIDEN SIDST

ved Mor ten Buckhøj

Robert MacIntyre har flere andenpladser, nu vandt han 
for første gang på European Tour.

MacIntyre bedst 
da det gjaldt
Aphrodite Hills på Cypern fik en vellykket 
debut som European Tour-venue med to 
turneringer to uger i træk. Den første turnering, 
der blev afviklet helt som normalt, vandt 
Callum Shinkwin efter omspil med Kalle 
Samooja fra Finland. Den anden turnering, 
Cypres Showdown, blev afviklet efter et nyt 
format med to cuts og nulstillede scores efter 
2. og 3. runde. Den unge skotske venstre-
håndsspiller, Robert MacIntyre, var bedst da 
det gjaldt i fjerde runde, hvor han gik -7 og 
vandt. Samlet set over fire runder, var han dog 
lige med Johannes Veerman, der nok ikke var 
helt så begejstret for formatet. 

Carlos Ortiz blev den tredje mexicanske vinder på PGA Tour, så nu får han 
råd til at købe sin kone nye bukser….

Tredje mexicanske PGA vinder
Da 29-årige Carlos Ortiz vandt Vivint Houston Open ugen før 
Masters, blev han den blot tredje mexicaner der vandt på PGA 
Tour. Men hvem var de to første? Nej, det var ikke Lee 
Trevino, som trods sin mexicanske baggrund er født og 
opvokset i USA, som amerikaner. Og nej, der er heller ikke 
den højest rangerede mexicaner på verdensranglisten, 
 Abraham Ancer. Vi skal langt tilbage i tiden. I 1970 blev 
Cesar Sanudo den første mexicanske tour-vinder i USA og i 
1974 og igen i 1978 vandt Victor Regalado. Med sejren 
 kvalificerede Ortiz sig til The Masters – bare ikke den ugen 
efter sejren, men først den til april.

Minjee Lee måtte i omspil med Celine Boutier for at 
sikre sig sejren i det kunstige lys i Dubai.

Dansede i kunstigt 
måneskin
Minjee Lee kom, sov, så og sejrede da hun var 
inviteret til Dubai Moonlight Classic som 
prominent gæst fra LPGA Tour. Efter at have 
rystet jetlag’en af sig vandt australieren, der 
var feltets højest rangerede spiller turneringen, 
der blev spillet om aftenen under kunstigt lys. 
Emily K. Pedersen blev nummer 41 og holdt 
fast i førstepladsen på Road to Costa del Sol.

Jack Nicklaus meddelte dagen før det amerikanske valg, at 
han støttede Donald Trump – det hjalp ikke.

Nicklaus’ støtte 
var ikke nok
En af de mest ikoniske golfspillere i verden 
nogensinde, Jack Nicklaus, tonede rent flag, da 
han dagen før det amerikanske valg gik ud med 
en klar opfordring til at stemme på den siddende 
præsident Donald Trump. Trods Nicklaus’ 
opbakning tabte Trump dog valget, og USA’s 
kommende præsident hedder Joe Biden. Mens 
Biden blev udråbt som vinder af valget, spillede 
Trump golf i Virginia, men den kommende 
præsident er også glad for spillet med den lille 
hvide bolde.
Læs artiklen om Joe Biden på side 42.

En gang PING, altid PING….

Livslang kontrakt
Golfudstyrsfirmaet PING og Bubba Watson har 
indgået en kontrakt, der gør Watson til 
PING-spiller på ’livstid’. De præcise detaljer om 
aftalen har man ikke offentliggjort, men PING’s 
chef, John K. Solheim, udtalere, at aftalen 
knytter selskabet og den dobbelt Masters-vinder 
sammen til lang tid efter Watsons forventede 
karrierestop. 42-årige Bubba Watson har aldrig 
spillet med andet end udstyr fra producenten fra 
Arizona, siden han fik sit første PING-sæt som 
otteårig.

Kings Course på Gleneagles skal være vært for Senior Open 
i 2022.

Senior Open til Gleneagles
Et af Skotlands og verdens bedste golfresorts Gleneagles 
er blevet udpeget som vært for Senior Open presented by 
Rolex i 2022. Turneringen skal spilles på Kings Course, 
som også har lagt fairways til både Ryder Cup (2014) og 
Solheim Cup (2019). Der er en vis sandsynlighed for, at 
både Thomas Bjørn og – måske – Anders Hansen er med 
til den tid. Anders er fyldt 50 år, Thomas gør det i 
begyndelsen af næste år. 

F o t o :  Ge t t y  Image s ,  Tr i s t a n  Jone s / L E T,  S ega f ,  DGU m . f l .

Hyggeligt samvær         
med andre golfspillere. 

Der er plads til alle          
på mine Golfskoler.

VIL DU OGSÅ 
GERNE BLIVE 

BEDRE TIL GOLF? 
Se mere på: 

www.jokgolf.dk



SØVN & COMFORT  |  Herningvej 76, 7500 Holstebro  

Tel: 97 42 02 77  |  sovn-comfort.dk

Først til mølle-princippet gælder, hvis du ønsker levering før jul.

DIT BEDSTE ÅR 
NOGENSINDE 
BEGYNDER MED 
EN HÄSTENS SENG 

Når du vågner og oplever, hvor godt du sov i din Hästens seng, vil du 

forstå værdien af den perfekte søvn. En Hästens seng er bygget af 

naturens fineste materialer - og et enestående håndværk.  

Du kan ikke se det. Men du vil helt sikkert mærke det. Døgnet rundt. 
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MASTERS

Verdens nr. 1 gav opvisning
Et kort øjeblik på sidste runde var Dustin Johnson kun et slag foran Cameron Smith, men vindermargin blev fem slag.

A f  S v end  No v r up
F o t o :  Ge t t y  Images

E
t rasende uvejr trak ind over 
Augusta netop, da æres-
starterne Jack Nicklaus og 
Gary Player slog deres drives 

torsdag i den coronaudskudte 
Masters. Så snart, de havde gjort 
deres pligt, lød hornet, mens 
fairways og greens i utrolig fart blev 
omdannet til søer og vandfald. 

Pausen blev på godt tre timer, 
men overrumplende bød november 
resten af ugen på strålende sol, der 
mod aften forvandlede nåletræerne 
til flammende bål.

Cuttet
Da spillet blev standset, havde nogle 
spillere stadig ti huller tilbage. Paul 
Casey førte i -7, men resten af 
tur neringen faldt han baglæns.  
Han delte, da runden var færdig 
fredag, med Dylan Fritelli og Dustin 
Johnson, mens Justin Thomas og 
Sungjae Im lå i -6, Cameron Smith 
var blandt spillerne i -5, Bernhard 
Langer og Tiger Woods lå i -4. 
Tigers bedste start i nogen Masters, 
men det varslede intet heldigt 
titelforsvar.

Heller ikke anden runde blev 
færdig før solnedgang, og cuttet blev 
først fastsat af det næstsidste putt 
lørdag formiddag. Da det ikke gik i, 
flyttede cuttet til par og reddede 
weekenden for ti spillere.

Johnson sprinter
Lørdag nåede man at færdigspille 
på den bane, der pga. fugten var for 
let med bløde greens. Desuden var 

slag ud blandt træerne for sjældent 
en stor udfordring, for der var 
oceaner af plads.

Naturligvis er Augusta National 
aldrig helt til grin, men Dustin 
Johnson tog fire slags føring med en 
runde i -7 og en samlet score på -16. 
Bag ham lå Abraham Ancer og de 
spillere, der på finaledagen var ene 
om at sikre lidt spænding, Im og 
Smith, i -12.

Et øjebliks spænding
Da Johnson søndag fik bogeys på 4 
og 5, var afstanden til Cameron 
Smith kortvarigt kun ét slag, men 
Johnson trak hurtigt fra igen, og 
Smith kunne koncentrere sig om at 
blive den første spiller i Masters’ 
historie, der har gået fire runder i 
tresserne. Det lykkedes, og han 
delte 2. pladsen med Im:
1. Johnson, USA -20. 2. Im, Korea 
og Smith, Australien -15. 4. Thomas, 
USA -12. 5. Fritelli, Sydafrika,  
Rory McIlroy, Nordirland -11. 7.   
Jon Rahm, Spanien, Cheng Tsung 
Pan, Taiwan, Bruce Koepka, USA 
-10.

Rørt og kortfattet
En fåmælt og stærkt rørt Johnson 
blev af Tiger Woods iklædt den 
grønne jakke i en ceremoni næsten 
uden tilskuere.

Dog: Hellere Masters end ingen 
Masters, men bortset fra, at man 
uden tilskuere havde bedre indtryk 
af banens forløb, savnede man 
stemningen og ikke mindst de 
voldsomme Augusta Roars fra et 
engageret publikum. Vi holder 
tommelfingre for, at der er Masters 
igen til april.

Få ord, perfekt familie, 
slut på stofmisbrug
Mærkværdige omstændigheder 
har gjort, at verdens nr. 1 ikke 
har domineret endnu mere i det 
seneste årti, især i majors.

36
-årige Dustin Johnson er 
umiddelbart et perfekt 
idol: Verdens nr. 1, sam-

levende med en af verdens smukke-
ste kvinder, som han har to ønske-
børn med.

  Han har vundet 26 gange på 
PGA, heraf to majors og seks 
WGC-turneringer, og han har 
vundet alle de PGA-trofæer, der 
findes. Han udgør sammen med 
Tiger Woods og Jack Nicklaus en 
trio, der har vundet i samtlige deres 
første 13 år som professionelle.

Hvorfor er han så ikke meget 
mere fejret af en kæmpe fanskare?

Stofmisbrug 
Johnson er født i South Carolina, 
havde en fornem amatørkarriere og 
var på vindende hold i Walker Cup 
og Palmer Cup, før han blev profes-
sionel sent i 2017 og omgående fik 
PGA-kort som nr. 4 på Q-school.

Han havde adskillige sejre bag 
sig, da han i 2010 mistede sejren i 
US PGA Championship, fordi han 
ikke var klar over, at han på 72. hul 
stod i sand, der var defineret som en 
bunker, og fik to strafslag.

På det tidspunkt havde han 
allerede dumpet en dopingtest for 
marihuana. Det skete siden to 
gange for kokain og menes at være 
årsag til, at han i 2014 tog et halvt 
års frivillig pause fra PGA, så han 
undgik at en karantæne. PGA 
melder ikke den slags offentligt ud.

Svigerfar
Måske var Johnsons svineheld hans 
forelskelse i Paulina Gretzky, som 

han mødte i 2009, men først officielt 
datede i 2013. Også her er intet 
officielt, men der er ikke anlagt 
 injuriesager mod dem, der påstår, at 
det var Paulinas far, der skred ind 
og meddelte, at Dustin måtte sørge 
for at blive ren, hvis det forhold 
skulle blive til noget. Måske er det 
en årsag til, at de ikke er gift, men 
samlevende.

Svigerfar er ikke hvem som helst. 
Canadiske Wayne Gretzky regnes 
stadig af de fleste som historiens 
bedste ishockyspiller.

Flere uheldige majors
Der har hvilet en forbandelse over 
Johnson og majors. som bl.a. har 
ført til, at han er den eneste, der har 
ført udgaver af samtlige fire majors 
efter 54 huller uden at vinde dem.

Pausen i 2014 kostede nogle 
majors, men han har også misset én 
Masters pga. en rygskade og en 
anden, da han i 2017 havde lejet et 

hus nær Augusta National, faldt på 
trappen og måtte melde fra.

Verdensranglisten
I samtlige sæsoner er han sluttet i 
top-10 på Order of Merit og har 
været på top-10 over de længst 
drivende på PGA.

Selv om han er gået glip af en del 
sejre, har han hele tiden haft et 
forbløffende bundniveau. I 2017 
nåede han toppen af Verdensrang-
listen og sad der i første omgang i 64 
uger. Siden har han været tilbage på 
tronen såvel i 18 som 19 og 2020. 
Han sidder der aktuelt og gør det 
nok et stykke tid fremover.

Dustin Johnson iføres den grønne jakke af Tiger Woods.

Paulina Gretzky og Dustin Johnson.

Dustin Johnson:
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MASTERS

Amatører med 
kuldkastede planer
A f  S v end  No v r up
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T
o amatører, Andy Ogletree og 
John Augenstein, klarede 
cuttet i Masters og kæmpede 
om at få den ærefulde præmie 

til bedste amatør. De havde det til 
fælles, at de havde regnet med at 
føre deres collegeteams gennem en 
fornem sæson, spille Masters i april 
og derefter turne pro. De planer 
ødelagde coronaen grundigt, og de 
chancer, de som amatører fik efter 
genoptagelsen af PGA-turneringer-
ne, var der ikke meget succes i.

 På Augusta kom Augenstein 
bedst fra start, spillede første runde 
i -3 og lå samlet i -6, til han på 
anden dags tredjesidste hul fik en 
quadruplebogey. Cuttet var intet 
problem, og Bernhard Langer, som 
han spillede med lørdag, roste ham 
og opfordrede ham til at turne pro.

Ogletree spillede de to første 
runder med Tiger Woods og var 
tydeligt imponeret. Efter fire huller 
lå han i +4, men så kastede han ner-
verne væk, klarede cuttet i -1 og 
sluttede som nr. 34 i -2.

Begge amatører overvejer et 
ekstra år på college, at spille Walker 
Cup til maj og derefter at blive 
professionelle. Ogletree med trofæet som bedste amatør.

Bernhard Langer lørdag med Rory 
McIlroy og John Augenstein.

MASTERS 
NOTER

BERNHARD LANGER virker fit som en 
40-årig, men er 63. Første dag spillede 
han ti huller i -3, men skulle anden dag 
ikke bare færdigspille, men ud på anden 
runde allerede 20 minutter senere, og 
det må simpelthen have været en barsk 
tur, selv om han aldrig klager. 
Resultatet blev et overmåde sikkert 
klaret cut i -3. Dermed er han den 
ældste i historien, der har klaret cuttet. 
Han var et år og en dag yngre end 
Tommy Aaron, der klarede cuttet som 
62-årig i 2000.

Det var næsten klassisk ’mand bider 
hund’, da TIGER WOODS på 12. hul, det 
andet i Amen Corner, fik en tier på et 
par-3-hul. Ugen forinden havde 
Mickelson sat en slags personlig rekord 
med en otter på et par-3-hul i Houston, 
så det har var sensationelt. På tv så 
man de første af Woods’ tre vandture, 
og så forlod den officielle dækning 
tragedien, som dog let kan findes på 
nettet. Et eller andet åg faldt fra Tigers 
skuldre, da det var sket, og han 
sluttede med birdies på fem af de seks 
sidste huller, så han trods alt kom 
under par samlet.

I sidste runde magede det 
sig sådan, at feltets længst 
og kortest drivende spillede 
sammen eller med andre ord 
BRYSON DECHAMBEAU, der 
lå i -3, og BERNHARD 
LANGER -2. I rundens løb 
sejrede kvalitet og råstyrke. 
Langer gik i -1 og sluttede 
som nr. 29 i -3, mens 
DeChambeau gik i +1 og blev 
nr. 34 i -2. Hvorfor satte man 
dog ikke penge på det?!

Langer og DeChambeau.

Woods græmmer sig.

Luftskibenes æra sluttede i første 
omgang med Hindenburgs katastrofe i 
1937. Der har i de seneste årtier været 
en del reklameluftskibe, bl.a. de 
’blimps’, der har svævet over PGAs 
turneringer og sørget for dejlige billeder 
og rædsom lyd ovenfra. Pga. droner er 
deres tid over golfbanerne forbi. 
Dygtige droneførere sørgede under hele 
Masters for fremragende billeder af 
såvel golf som natur. Ikke mindst, når 
det led mod solnedgang, og de mange 
nåletræer flammede i fantastiske 
kulører.

Drone over Augusta.

SUNGJAE IM satte i -15 rekord 
for debutantscorer i Masters 
og spillede så sikkert, at Leif 
Nyholm i kommentatorboksen 
udbrød, at - det må være 
kedeligt at være Im. Han ved 
hele tiden, hvor hans bold er.

Sungjae Im kan altid finde sin bold.

De fire længste drives i Masters blev 
alle målt på andet hul (i yards): 1. 
BRYSON DECHAMBEAU 380. 2. Jon 
Rahm 371. 3. Tony Finau 369. 4. Dylan 
Fritelli 367. Det femtelængste stod Phil 
Mickelson for med 365 på hul 9 første 
dag.

Sydafrikaneren Dylan Fritelli imponerede 
med sin femteplads, bl.a. takket være sin 
driver.

LEIF NYHOLM og HENRIK 
KNUDSEN kommenterede fra 
København, da de efter et fint 
vink fra arrangørerne ikke 
provokerede ved at tage til 
Augusta. Det gjorde de 
fremragende, fordi de fra mere 
end en snes års Masters 
faktisk kan hvert hul udenad, 
ikke mindst når det gælder de 
meget specielle hældninger på 
greens.
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Så fik Joachim 
B. Hansen sin 
første ET-sejr
I Joburg Open indfriede endeligt danskeren de forventninger, som VM-sølvmedaljerne i 
Eisenhower Trophy 2010 gav, og nu har alle holdets tre spillere vundet på European Tour.

A f  S v end  No v r up
F o t o :  Ge t t y  Images

J
eg troede ikke, jeg kunne vinde. 
Han slår jo så langt – men jeg 
holdt mig til min plan.

… sagde Joachim B. Hansen 
kort efter, at han efter 10 år som 
professionel endelig kom til tops 
efter en utroligt flot indsats på 
sidste rundes bag-9 i Joburg Open 
på den smukke – og vandrige - 
Randpark GC.

 Hansen var hele tiden med 
fremme. Nr. 10 i -4 efter første 
runde; nr. 4 i -9 efter en torden-
afbrudt anden runde, mens han på 
moving day avancerede til nr. 2 i 
-15, et enkelt slag efter det 20-årige 
kæmpetalent Wilco Nienaber. 
Spillerne på delt 3. plads var ladt 
tilbage i -11.

Tre slag bagud
Wienaber tog en voldsom føring med 
tre birdies i træk på finalerundens 
hul 4-6 og var før bag-9 i -19 foran 
Hansen -16. Nerverne meldte sig 
imidlertid så småt hos Wienaber, 
der flere gange reddede par på 
suveræn putting, mens Hillerød-
spilleren virkede usårlig. Han fik 
birdies på 10, 12 og 14 og var tæt på 
flere. Duellanterne nåede hul 17 
par-3 lige, og her slog Hansen fra 
189 m til midten af en lang, lumsk 
green

Nienaber slog tilsyneladende i 
vandet – men kun tilsyneladende. 
Bolden hang fast i de yderste 
græsstrå, men var kun svært 
spillelig, og resultatet blev en bogey, 
mens Hansen toputtede sikkert.    
Et slags føring.

På 18 formåede Nienaber ikke for 
alvor at lægge pres på. Danskeren 

sluttede med en glimrende ind og i 
fra en greenbunker, mens syd-
afrikaneren fik bogey. Dermed blev 
slutstillingen i toppen: 1. Joachim  
B. Hansen -19. 2. Wilco Nienaber 
-17. 3. Shaun Norris -16, mens 
spillerne, der delte fjerdepladsen,   
lå helt tilbage i -13.

Ti års rejse
Det tog 10 år som professionel for 
Hansen at vinde sin første ET-sejr, 
men han har flere gange været tæt 
på. Tre gange har han måttet forny 
sit kort fra Challenge Tour, hvor 
han vandt Order of Merit i 2018. 
Hans bundniveau var nu på plads. 
Han har altid kunnet lave kaskader 
af birdies, men nu blev der ryddet 
ud især i dobbeltbogeys.

Han har været usædvanligt 
farverig at følge med scorekort, der 
normalt rakte fra eagles til 

 dobbeltbogeys.
Han måtte vinde på et eller andet 

tidspunkt, men sejren kom alligevel 
uventet, efter at man i ti år havde 
ventet på, at de tre sølvvindere fra 
Eisenhower Trophy 2010 i Buenos 
Aires: Lucas Bjerregaard, Morten 
Ørum Madsen og Joachim B. 
Hansen, skulle vinde alle sammen.

Nu er det sket, og så ser vi gerne 
de to andre begynde at vinde igen, 
mens Hansen fortsætter. 

Vi gjorde det!
Efter turneringen var han stærkt 
bevæget og kunne knap sige noget, 
hverken til intervieweren eller sin 
kone Elisabeth og parrets to børn, 
som man fik billedforbindelse til. 
Børnene elskede at se deres far, 
begge forældre kunne knap sige et 
ord, men så fastslog Joachim 
 alligevel: – Vi gjorde det!

Joachim B Hansen 
med sejrstrofæet.

Wilco Nienaber lykønsker Hansen på 18. green. Afgørelsen falder, da Nienaber var så godt som i vandet på 17.

Danmark og 
European Tour

I
ndtil 2000 var Thomas Bjørn 
ene om at have vundet på ET, 
men at han viste, at det som 

dansker kunne lade sig gøre at 
klare sig, trak en hel generation 
af spillere med sig, og Joachim B. 
Hansens sejr i Joburg var den 39. 

danske, siden Bjørn vandt på 
Loch Lomond i 1996.

Joachim B. Hansen er den 12. 
dansker, der har vundet på ET. 
Tre og flere er vundet af 1. Tho-
mas Bjørn 15. 2. Thorbjørn Olesen 
5. 3. Søren Kjeldsen 4. 4. Anders 

Hansen 3, bl.a. Joburg Open.
De danske sejre er vundet i 16 

forskellige nationer. Sydafrika 
står sammen med England for 
tredjeflest: Spanien 6. Skotland 5. 
England og Sydafrika 4. Tysk-
land 3.
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GOLF OG HØJSKOLE

Se mere på www.ihs.dk/ugekurser

Nyd den smukke natur og faciliteterne 

på Idrætshøjskolen Sønderborg og gå 

op til 5 runder golf på Benniksgaard,  

Sønderborg og Nordborg golfklub.

Vi har stadig ledige pladser!

Har I booket jeres næste golfkursus?
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NYE STJERNER

Dem holder vi 
øje med i 2021

Efter et coronapræget 2020 håber vi, at 
næste år langsomt falder tilbage til det 
normale, og vi vil se på nogle af de spillere, 
der kan komme til at præge det.

A f  S v end  No v r up .  F o t o :  Ge t t y  Images

CAMERON SMITH

D
e australske amatørmesterskaber 
2013 var bemærkelsesværdige. 
Minjee Lee vandt hos damerne, 

mens 20-årige Cameron Smith 
sejrede blandt mændene for tredje år 
i træk. Dét var ikke overraskende 
– men han havde havde været 5 ned i 
finalen og vandt 3&2. Uden at vide 
det. Så langt bagud var hans mål blot 
at få spillet alle 18 huller, og han blev 
meget overrasket, da det ikke var 
lykkedes ham!

Samme år blev han professionel på Asian Tour, støttet af en ihærdig 
coach. Han drivede langt, men den bedste del af hans spil var faktisk 
det korte. I 2015 sluttede han ti gange i top-10, blev nr. 5 på Order of 
Merit og kvalificerede sig til US Open, hvor han sensationelt blev nr. 4.

Det førte til, at han fik PGA-kort og blev inviteret til Masters 2016. 
Han måtte på Q-school for at forny sit kort, men klarede det og har 
været fast inventar siden.

Den første sejr i USA var Zurich Classic 2017; en parturnering, han 
vandt sammen med Jonas Blixt. Parret havde ikke en eneste bogey på 
72 huller. I 2019 slog han Justin Thomas i sin single i Presidents Cup, 
mens han i år med sejr i Sony Open kvalificerede sig til Masters, hvor 
han allerede i 2018 var blevet nr. 5. Da han også har været nr. 20 i The 
Open og 25 i US PGA Championship, har han en imponerende major-
rekord; især efter at han senest delte andenpladsen i Masters som den 
første, der har spillet alle fire runder under 70.

Han er nu nr. 27 på Verdensranglisten, og vi må regne med, at han 
med sin store stabilitet vil være blandt de forreste fremover.

WILCO NIENABER

N
yheden gik verden rundt 21. november: 20-årige Wilco Nienaber 
fra Sydafrika havde drivet 401 m på første rundes hul 4 i Joburg 
Open. Det var ikke blot 90 m længere end hans – og Bryson 

DeChambeaus – årsgennemsnit. Det var i særklasse årets længste 
registrerede drive på nogen tour.

I interviewet efter sin sejr udtalte Joachim B. Hansen, at han ikke 
havde troet, han kunne vinde, - for han slår jo ret langt!

Heldigvis for danskeren er det ikke altid helt lige, og da nerverne 
krøb ind, vandt Hansen alligevel.

Der er ikke tvivl om, at Nienaber kommer blæsende tilbage. Som 
amatør vandt han et tocifret antal turneringer, spillede Eisenhower 
Trophy og vandt landets amatørmesterskab. I sin debut i Joburg Open 
klarede han cuttet med to 69ere.

Han overvejede at tage på college i USA, men da han ikke mente at 
kunne nå mere som amatør, 
turnede han pro midt i 2019 og 
blev lovende nr. 24 i Alfred 
Dunhill Championship på 
Leopard Creek.

I år blev han nr. 4 i Hero 
Open i august og nu altså nr. 2 i 
Joburg Open, hvor han adskil-
lige gange viste, at han kan 
mere end drive.

Før Joburg Open udfordrede 
Golf-TV ham: Kan du drive mere 
end 1000 yards på tre drives?

Det kunne han: 356, 355 og 
340,7 = 1051,7 yards (961,25 m)

STEPHANIE KYRIACOU

E
mily Pedersen har domineret LET i år, men hun har samtidig 
kunnet se, at en fremtidig udfordrer bliver australske Stephanie 
Kyriacou, der er kommet nærmere toppen for hver turnering.

Aussien kom efter store resultater som amatør med i årets første 
LET-turnering Australian Ladies Classic Bonville, og det kostede hende 
en masse penge, fordi hun ikke kunne modtage førstepræmien på 36.000 
€. Hun spillede i 63-69-62-65 og var i -22 otte slag foran nærmeste 
konkurrent. Hun var blot den 10. amatør, der sejrede på LET i dens 

42-årige levetid.
Så turnede hun pro, og 

en gennemsnitlig score 
på 1,06 under par har 
betydet, at hun har 
noteret 5. pladser i Czech 
Ladies og Lacoste Open 
de France samt 2. 
pladser i Ladies Swiss 
Open og Saudi Ladies 
Teams, såvel individuelt 
som i holdkonkurrencen. 
Dermed er hun Årets 
Rookie som nr. 3 på Race 
to Costa del Sol før 
finaleturneringen med 
en indtjening på godt 
84.000 € på få måneder.

Hun begyndte at spille 
golf som fireårig, har 
spillet turneringer, siden 
hun var 10, og 22. 
november forlod hun 
teenageårene med store 
forventninger til årene i 
tyverne.

BIANCA PAGDANGANAN

B
ianca Pagdanganan, født i Quezon 
City på Filippinerne, var allerede 
nationalhelt, før hun erklærede sig 

professionel med udgangen af 2019 efter 
at have sikret sig LPGA-kort.

Hun er født 28. oktober 1997 og 
begyndte at spille golf som 6-årig. Som 
15-årig vandt hun to filippinske dame-
titler, ikke mindst fordi hun hurtigt var 
blandt de længst drivende. Året efter 
vandt hun det nationale juniormester-
skab og i 2014 Philipine Open. 

Så besluttede forældrene Carmina og 
Samuel, at hun kunne tage på college i 
staten Washington. Hun flyttede efter to 
år til University of Arizona, hvor hun 
som Vildkat (wild cat) førte sit hold til 
sejr i Division 1 i 2018. Fordi hun lyste 
op og slog så langt, som en hest kan 
 sparke, fik hun tilnavnet Enhjørningen 
(the Unicorn).

Ved Asian Games 2018 vandt hun 
bronze individuelt og var på holdet, der 
tog guld i holdturneringen. Det resultat 

forbedrede såvel hun som holdet ved de Sydøstasiatiske mesterskaber i 
Indonesien i 2019. Selv vandt hun individuelt, og hun anførte det 
filippinske hold, der igen vandt guld ved at besejre Malaysia i finalen.

Pagdanganan har gjort sig nydeligt bemærket i sin rookiesæson, 
hvor hun efter en imponerende moden indsats blev nr. 3 i Drive on 
Champion ship sidst i oktober. Banen ligger ud til Lake Oconee, hvor 
tilskuere på snesevis af fartøjer af mange slags gjorde, at der var stort 
publikum trods coronaen. Hun sluttede i -14 efter Ally McDonald -16  
og Danielle Kang -15 med en stor del af verdenseliten på ydmyge 
placeringer.
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Golfophold 2021 
Vælg 1-4 overnatninger – efter eget ønske 

Opholdet indeholder
●   Overnatning i delt dobbeltværelse beliggende  

direkte på golfbanen.
●   Morgenmad
●   Fri greenfee – også på afrejsedagen 

Husk tidsbestilling i Golfbox

Virkelig dejlig golfoplevelse.Flot velholdt bane, fin velkomst,  lækker aftensmad og stort overdådigt morgenbord. Flot service.  Kommer gerne igen.

Go’ dag

HjArbæk FjOrd GOlFcenTer direkTe  ved liMFjOrden

Golfophold med middag 
Vælg 1-4 overnatninger – efter eget ønske 

Opholdet indeholder
●   Overnatning i velindrettede lejligheder beliggende 

direkte på golfbanen.
●   Morgenmad
●   2-retters golfmenu
●   Fri greenfee – også på afrejsedagen
     Husk tidsbestilling i Golbox

DANMARKS BEDSTE GOLFSKOLE…......??
Hjarbæk Fjord Golfcenter styrker samarbejdet med JOK Golfskoler i 2021
jens Ole kristensen har været PGA-Pro i over 30 år og har særdeles stor erfaring som træner.
erfaringen fra de mange år koncentreres nu i 3-dages golfkurser på Hjarbæk Fjord Golfcenter, hvor træning, golfspillet på banen,  
gastronomien og det sociale samvær går op i en højere enhed.

PRIS kun kr. 2.995 pr. person

Se mere på www.jokgolf.dk

Golfskolerne bestilles ved kontakt til jensole@jokgolf.dk, info@hfgc.dk  
eller på mobil 2441 3215.

Golfkurserne tilbydes på følgende datoer i 2021:
19/4 – 21/4
22/4 – 24/4
25/4 – 26/4
27/4 – 29/4
7/5 – 9/5
13/5 – 15/5

20/5 – 22/5
27/5 – 29/5
3/6 – 5/6
10/6 – 12/6
24/6 – 26/6
 8/7 – 10/7

12/7 – 14/7
22/7 – 24/7
 2/8 – 4/8
26/8 – 28/8
 2/9 – 4/9 

Få LEDIGE PLADSER
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TOURSTATUS

Status for 2020:
Fine enkeltpræstationer 
- få topplaceringer på ranglisterne
Den danske indsats i corona-
 året 2020 er en pose blandede 
bolsjer. Store enkeltpræstationer, 
men kun Emily Pedersen med 
i top-10 på en ranglistetop. 
Rasmus Højgaard kan dog 
stadig komme i top-10 på Race 
to Dubai.

A f  S v end  No v r up
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Verdensranglisterne
Lad os tage tingene helt fra toppen 
og starte med verdensranglisterne. 
På kvindernes Rolex Ranking ligger 
ikke mindre end tre danskere i 
top-100: 70. Nanna Koerstz Madsen. 
77. Emily Pedersen. 93. Nicole Broch 
Larsen. 

Koerstz Madsen er flyttet til USA 
for at satse maksimalt, og med 
tidligere andenpladser til alle 
medlemmer af den danske trio må 
den første danske LPGA-sejr ligge 
lige for. At Pedersen kan ligge som 
77 uden at have spillet på LPGA i 
år, er næsten naturstridigt. 

Hos mændene har vi otte danske i 
top-500, men kun Rasmus Højgaard 
som nr. 78 og Joachim B. Hansen 
som nr. 152 inden for top-300.

Mange danske spillere havde vi 
håbet at se højere, men intet er helt 

normalt i år, og vi kan gå ud fra, at 
de stramme betingelser for over-
hovedet at have været med kan have 
influeret indsatsen i mange 
 turneringer.

LPGA og PGA
På LPGA ligger Koerstz Madsen nr. 
69 og Nicole Broch Larsen nr. 95 
med to turneringer tilbage, som 
begge deltager i: Volunteers of 
America Classic og US Women’s 
Open.

Indtil videre har den danske 
indsats på PGA været skuffende. 

Sebastian Cappelen er nr. 125. Hvad 
der er årsag til, at Lucas Bjerregaard 
for tiden er en skygge af sig selv, skal 
vi ikke gætte om, men håbe, at han 
finder tilbage til sit bedste niveau.

LET og ET
Emily Pedersens sejr på Race to 
Costa del Sol endnu før sæsonfinalen 
er en fremragende præstation og har 
skaffet hende adgang til at spille US 
Women’s Open i december. Drømmen 
er naturligvis, at hun kan vinde og 
dermed være tilbage på LPGA.

Såvel Koerstz Madsen som Broch 

Larsen har kun spillet to gange på 
LET i år, Line Holmslykke er nr. 
101 og den sent indtrådte Line Toft 
Hansen nr. 120.

På ET ligger Rasmus Højgaard en 
smuk nr. 11 efter en flot sommer med 
en sejr og yderligere placeringer som 
2, 3 og to gange nr. 6. I efteråret har 
han formentlig gjort sig klar til 
større satsninger. 

Joachim B. Hansens sejr i Joburg 
Open sendte ham frem i top-50 som 
nr. 43, mens Jeff Winther, som 
meget gerne må blive den næste 
danske vinder på ET, ligger som 86. 
Han har en 3. og to 14. pladser og 
ind imellem det spil, som i fire 
runder i samme turnering kan 
betyde sejr.

Ellers skal vi helt tilbage som nr. 
136 for at finde Søren Kjeldsen, 
mens Thorbjørn Olesen ligger som 
160, men vi er trygge ved at tippe 
ham med i toppen i 2021.

Solheim Cup og Ryder Cup
I 2021 skal der spilles først Solheim 
Cup og derefter Ryder Cup indenfor 
en måned. Med udsatte olympiske 
lege bliver det et travlt år for 
verdens toppen.

Emily Pedersen står i øjeblikket til 
suverænt at tage den ene af de to 
pladser, der er fra LET, og så kan vi 
håbe, at Koerstz Madsen og/eller 
Broch Larsen kan avancere på LPGA 
eller få et captain’s pick.

På Ryder Cup-holdet er der ingen 
danske spillere i nærheden af de ni 
pladser, der besættes efter ranglister. 
Joachim B. Hansen ligger for tiden 
nr. 23 og Rasmus Højgaard nr. 51.

Dansk trio i top-100.

Joachim B Hansen er bedste dansker på Ryder Cup-listen. Rasmus Højgaard er klar til at klatre videre.
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EMILY

fantastiske år

GOLFBLADET har talt med EMILY KRISTINE PEDERSEN om 
karrierens op- og nedture, om det fantastiske comeback, 
sejrene og den lange vej tilbage til LPGA.

A f  Mor t en  Buck hø j
F o t o :  Tr i s t an  Jones ,  L E T

I 
forrige uge kronede 24-årige 
Emily Kristine Pedersen fra 
 Smørum en fantastisk 
2020- sæson, ved at vinde Aramco 

Saudi Ladies International og ugen 
efter gjorde hun det igen – vandt 
både individuelt og for hold i Saudi 
Ladies Team International. Dermed 
sikrede hun sig også, som blot den 
anden dansker, sejren på Ladies 
European Tours rangliste.

Det var en kulmination på et 
fantastisk comeback til kvinde-
golfens øverste hylde, i en mærkelig 
sæson, som både har budt på store 
glæder, men også på ærgrelser.

Det meste af dette interview er 
lavet inden sejrene i Saudi, mens 
Emily sad på et hotelværelse i 
Dubai, som en del af LET’s corona-
boble, og hvor tankerne om at vinde 
ranglisten fyldte mere hos andre, 
end hos hovedpersonen selv:

”Ranglisten har fyldt meget i de 
seks uger der er gået, siden vi sidst 
spillede turneringer. Der har været 
meget fokus på den. Ikke så meget 
fra mig selv, for selvfølgelig vil jeg 
rigtigt gerne vinde den, men der er 
stadig fire turneringer tilbage, og 
dem skal jeg gerne spille godt i. Mit 
eget fokus handler mest om at levere 
i de enkelte turneringer, om at være i 
’contention’ i tre af dem, og måske 
vinde en af dem. Men omgivelserne 

har meget fokus på ranglisten, 
og hver uge bliver jeg 
inter viewet om den 
fordi jeg fører. Der 
er bare stadig 
meget lang vej. 
Jeg kan måske 
vinde i Saudi, 
men vinder 
Julia (Julia 
Engström, 
svenskeren der 
p.t. ligger 
nummer to på 
ranglisten, red.) 
de andre, jamen så 
vinder hun jo 
rang listen selvom 
jeg måske har 

spillet godt. Så for mig er ranglisten 
ikke et mål i sig selv,” sagde 

Emily.
Hun vandt netop i 
Saudi, som hun 

næsten ’kaldte’ på 
forhånd, og da 
Julia Engström 
ikke var i nærhe-
den i hverken 
Dubai eller Saudi, 
var sagen næsten 

klar allerede inden 
de sidste to turne-

ringer.
Og formelt blev 

sejren på Road to 
Costa del Sol så sikret 
i fineste stil med 

EMILYS

Emily med trofæerne fra Saudi Arabien.
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endnu en sejr ugen efter. Sæsonfina-
len i denne uge er således en ren 
paradeforestilling, men Emily 
spiller naturligvis for at sikre sig 
endnu en sejr.

Hendes langsigtede målsætning 
er rettet mod at vende tilbage til den 
amerikanske LPGA Tour.

”Ja, det er jo det primære mål. Jeg 
havde en plan om at vende tilbage til 
LPGA i år, men den blev ligesom 
ændret, da de besluttede at aflyse 
Q-School. Min oprindelige målsætning 
var at spille som jeg egentlig har 
gjort i år, og ved at slutte i Top5 på 
LET så være sikker på at gå direkte 
til Final Stage på LPGA’s Q-School. 
Der var det så håbet, at jeg kunne 
vinde mit kort til LPGA tilbage. Men 

det bliver ikke til noget, så til næste 
år spiller jeg stadig på LET og 
forsøger mig måske på Symetra Tour 
i USA. Det har jeg ikke helt besluttet 
mig for endnu,” siger Emily.

Succes, succes, succes
Inden vi går videre i snakken om 
2020, om sejrene og om de gode 
resultater, der har fået Emily til 
igen at tro på tilværelsen som 
professionel golfspiller på højeste 
niveau, så spoler vi tiden en del år 
tilbage.

Emily Kristine Pedersens 
 karriere har på en lidt sjov måde 
kunnet inddeles i tidsserier á to år, 
ikke at hun selv har tænkt over det, 
i øvrigt. I 2013-14 nåede hendes 

amatørkarriere sin absolutte 
kulmination, og hun stillede som 
amatør op i kvalifikationsturneringen 
til Ladies European Tour i 2014, der 
blev spillet over fem runder i Marok-
ko. Her sikrede hun sig en fjerde-
plads i kvalifikationen og et fuldt 
kort til 2015-sæsonen på LET. 
Dermed turnede hun professionel 
ved årsskiftet, stadig blot 18 år 
gammel og gymnasieelev. Hun 
valgte at færdiggøre sin studenter-
eksamen samme forår, inden hun 
gav den professionelle golfkarriere 
fuld opmærksomhed. 

Allerede i sin første 
sæson på LET vandt 
hun – Hero Women’s 
Open i Indien. – en 
sejr, der banede 
vejen for at hun 
blev kåret til 
årets Rookie på 
touren. Året 
efter fortsatte 
hun den opad-
gående kurve,  og 
da 2016 var omme, 
havde hun kvalifice-
ret sig til verdens 
førende kvindelige tour, 
LPGA.

I 2017 og ’18 spillede hun på 
LPGA og det første år med så stor 
succes, at hun i august fik et cap-
tain’s pick til Solheim Cup af 
Annika Sörenstam. Det var hendes 
unge karrieres største oplevelse, 
men den blev også ind ledningen til 
en voldsom deroute, som vi skal høre 
meget mere om.

I 2018 mistede hun kortet til 
LPGA, og først mod slutningen af 
2019 begyndte Emily Kristine 
Pedersen igen så småt at vise lidt af 
det spil, der havde bragt hende frem 
blandt de førende i verdenseliten.

Selv siger Emily: ”Jeg har aldrig 
selv tænkt over, at min karriere har 
gået i toårs perioder. Jeg har mere 
tænkt på det som en konstant ud-
viklingskurve; fra amatørtiden, der 
blev bedre og bedre til LET og videre 
til LPGA, og så nedturen, der varede 
meget længere end jeg havde troet.”

Solheim Cup
Nedturen startede næsten den dag, 
Europas Solheim Cup-kaptajn 
Annika Sörenstam under British 
Open trak Emily til side, og fortalte 
hende, at hun skulle med til Solheim 
Cup.

”Altså, det var en fed fornemmelse. 
Det var det virkelig. Jeg vidste jo 
godt, at jeg var i spil til holdet, for 
der foregår en masse e-mailkorre-
spondance, og orienteringer og man 
får taget mål til tøj og den slags. 
Men at få den endelige besked var 
enormt fedt, og så var det også lidt 
surrealistisk, for alting gik så 
hurtigt. Vi skulle afsted allerede 
ugen efter, så jeg nåede på en eller 
anden måde ikke rigtigt at vænne 
mig til tanken,” siger Emily.

For mange var udtagelsen af den 
21-årige dansker en overraskelse, 
men den var ikke helt grebet ud af 
det blå.

”Det var uventet ja, men jeg var 
altså i rigtig fin form. I mange uger i 
træk havde jeg ligget i Top20 på 

LPGA, og jeg havde gode statistikker. 
I den periode var jeg den af alle 
spillerne på det europæiske hold, der 
havde det laveste scoringsgennemsnit. 
Det var berettiget at udtage mig,” 
siger Emily.

Desværre ramte hun med egne 
ord ’ikke ugen’ da Solheim skulle 
spilles. Hun spillede skidt, og tabte 
alle tre matcher hun var involveret 
i. Så selvom det – igen med hendes 
egne ord – var en ’fed oplevelse’, og 
enormt anderledes at spille en 
holdmatch, hvor publikum hepper 

på en som var det til en 
fodboldkamp, så blev 

det også et pres for 
den unge dansker.

”Ja, jeg syntes 
jo at det var et 
pres, fordi jeg 
havde fået det 
captain’s pick 
og fordi mange 
diskuterede om 
jeg havde 

fortjent det. 
Normalt går det 

kun ud over en selv 
når man spiller 

dårligt, men i Solheim 
går det ud over holdet. Man 

føler et ansvar, når man spiller 
dårligt, og det var svært.

Det at jeg spillede dårligt blev tolket 
som, at jeg var et forkert valg, og det 
gik mig på. Det mest irriterende var, 
at hvis jeg havde spillet som jeg godt 
kunne spille, så havde jeg fået point, 
men det gjorde jeg bare ikke. Havde 
jeg spillet mit bedste, og taget alle 
pointene, havde alle jo sagt, at det 
var fedt at Annika tog den chance 
med mig, men det gjorde jeg bare 
ikke. Det er en hårfin balance.”

De næste uger efter Solheim følte 
Emily, at hun havde noget at bevise, 
og det fyldte så meget i hendes 
bevidsthed, at det gik stik modsat. 
”Det fyldte alt for meget i de uger, 
tror jeg,” siger hun om det, der blev 
indledningen til en næsten to år 
lang spillemæssig og personlig 
krise.

Nedtur og vendepunkt
”Altså, det er lidt sjovt. For jeg syntes 
jo, at det var første gang i hele min 
karriere, at jeg spillede dårligt. I hele 
min amatørkarriere vandt jeg jo 
altid et eller andet. Jeg kunne spille 
dårligt i korte perioder, men vandt 
hvert år, og som professionel var det 
kun gået fremad og opad. Jeg havde 
aldrig sådan mødt et bump på vejen 
før, og da det skete, var jeg ikke i 
stand til at håndtere det.

Jeg tror bare, at hele min identitet 
var blevet ’golf’. Og nu havde jeg 
enormt svært ved at skille tingene ad. 

Så jeg følte, at når jeg spillede 
dårlig golf, så var jeg også et dårligt 
menneske. Derfor ramte det mig 
faktisk meget hårdt at jeg spillede så 
dårligt, og jeg var meget langt nede. 
Så langt nede, at jeg begyndte at gå 
til psykolog, og fortsatte med det i to 
år.”

Besøgene hos psykologen skulle 
vise sig at få en afgørende ind-
flydelse på Emilys liv.
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EMILY

”Det blev afgørende for mig at gå 
hos den psykolog, for det blev af-
gørende for, at jeg i dag kan adskille 
det at være ’Emily golfspilleren’ og 
’personen Emily’. Det kunne jeg ikke i 
lang tid. Hver gang jeg havde en 
dårlig dag på golfbanen, så gik det 
ud over hele resten af dagen, og flere 
dage efter. Jeg var fuldkommen 
styret af mit golfspil, og det var et 
rigtigt usundt forhold jeg havde til 
at spille. I dag kan jeg godt have en 
dårlig dag på golfbanen, og stadig 
have en god aften. Selvfølgelig 
påvirker spillet mig, for 
jeg bruger enormt 
meget tid på golf. 
80 procent af 
min tid, ja, 
100 procent, 
når jeg som 
nu er ude til 
turneringer, 
handler alt 
om golf, men 
for mig er det 
vigtigt, at det 
er blevet sådan, 
at når det i 
perioder ikke går 
godt, så kan jeg sige 
det er ’golfen’ der er dårlig, 
det er ikke mig, der er et dårligt 
menneske. Det er enormt vigtigt, at 
jeg nu kan arbejde produktivt med 
mit spil og ikke være i et følelses-
mæssigt traume,” siger Emily og 
tilføjer: ”Det gør, at mit arbejde med 
golf, og min træning, er blevet enormt 
meget bedre.”

Er ikke ’gennemsnit’
Og det fører os frem til i 
dag – i efteråret 2020. 
Emily har vundet 
LET’s rangliste, 
og fuldendt et 
fantastisk 
comeback, 
som startede 
med stabile 
præstationer 
i foråret 
inden corona 
satte en 
stopper for 
turneringsgol-
fen, og som for 
alvor fik positiv 
næring hen 
over sommeren, 
hvor Emily 
spillede mod amatøreliten i Helsingør 
– og vandt – og mod herrerne på 
ECCO Tour på Rømø – og vandt. 
Hun fortsatte den opadgående kurve 
med en andenplads i Ladies Scottish 
Open, en turnering, der var co- 
sanktioneret med LPGA og dermed 
hendes bedste resultat på LPGA 
Tour, fulgt af en 11. plads i Women’s 
British Open, hendes bedste resul-
tat i en major. Og igen fulgt af en 
sejr i Tipsport Czech Ladies Open, 
der cementerede hendes førsteplads 
på ranglisten. Et par uger senere 
blev hun nummer tre i Schweiz. 
Hendes august måned var helt 
fantastisk.

”Jeg så ikke selv amatørturneringen 
i Helsingør som et egentligt vende-
punkt, men det blev det måske lidt 
alligevel. Det var jo en turnering, 

hvor alt andet end en sejr til Nicole, 
Nanna eller mig på en måde ville 
være en katastrofe – vi er jo profes-
sionelle, og de andre er amatører - 
men jeg blev faktisk nervøs til sidst, 
da jeg pludselig stod med chancen for 
at vinde. Jeg grinte lidt af det i bilen 
på vej hjem, for det havde jeg ikke lige 
regnet med. Ugen efter vandt jeg så 
over mændene på Rømø, og selvom jeg 
også var nervøs til sidst dér, så var 
jeg alligevel bedre forberedt og var 
bedre til at bevare kontrollen.”

Det var Flemming Astrup, der 
havde inviteret de bedste 

kvinder til at spille med på 
ECCO Touren på Rømø, 

og det gav anledning 
til en del diskussion 
om hvorvidt Emily 
og de andre kvinder 
havde en uretfær-
dig fordel af at 
spille fra ’dame tee’. 
Den diskussion 

ville nok have gået 
den ’tidligere Emily’ 

på, ligesom kritikken 
i forbindelse med 

Solheim Cup gjorde det, 
men det var en mere afklaret 

og moden Emily, der nu mødte 
mændenes kritik.

”Ja, det er rigtigt. Der lod jeg mig 
ikke gå på af det. Jeg syntes bare at 
det var pisseirriterende at høre på, 
hvis jeg skal være helt ærlig. Det gik 
slet ikke ind og ramte mig. Jeg syntes 
bare det var ærgerligt, at vi skulle 
have den diskussion. Det var mere 
den fornemmelse jeg havde, end at 
de måske havde ret, og at det var 

uretfærdigt at jeg vandt.
Vi, altså Nanna og Nicole 
og jeg, forsøgte at forklare 

dem, at længderne vi 
spillede fra, var taget 
ud fra et gennemsnit 
for en elite herre- og 
en elite kvindegolfer. 
De fleste drenge på 
ECCO Tour, de slår 
sådan gennemsnit-
ligt langt, problemet 

er bare, at Nanna, 
Nicole og jeg alle tre 
ligger i Top5 i Driving 
Distance på LPGA 
Tour-niveau. Nanna 
blev nummer 5 sidste 
år og vi andre slår lige 
så langt, jeg slog 

måske endda lidt længere. Hvis du 
tager Top5 på PGA Tour, så er vi 
altså oppe i Bryson, DJ og Brooks 
Koepka, og de slår altså noget 
længere end drengene på ECCO 
Tour, så det var bare fordi vi er på et 
så meget højere niveau længde-
mæssigt end ’damegennemsnit’, at vi 
havde en fordel. De andre kvinder i 
feltet, der slår mere gennemsnitligt, 
de lå jo ikke deroppe. Jeg spillede 
sidste runde med Nicolai Højgaard, 
der jo slår svinelangt, og han var da 
ofte længere fremme end mig. Han 
havde hele tiden det samme eller et 
kortere jern ind, og så vandt jeg i 
øvrigt med ét slag, så det var jo slet 
ikke så urimeligt. Hvis vi havde 
spillet i samme turnering som 
Bryson eller DJ og havde samme 
længdeforskel, så er det ikke så 

sikkert, at jeg havde vundet,” siger 
Emily med et grin gennem telefonen.

Langdistanceforhold
Sommeren 2020 er blevet et vende-
punkt for Emily, og da hun spillede 
finalerunden i Scottish følte hun, at 
hun lige så godt kunne have vundet. 
”Jeg lavede mange fejl i den runde, 
så der føler jeg, at muligheden var 
der. Og det at spille i de store 
turneringer, og gå i bold med de 
største stjerner, var et kæmpe klap 
på skulderen, både for golfspilleren 
Emily og for mennesket Emily. Der 
har været perioder i de senere år, 
hvor jeg har været ved at give op, og 
har overvejet at søge ind på et 
studie. Min træner og jeg har talt 
om, om jeg nogensinde kom ud af 
dødvandet, om det var for sent, om 
jeg var kommet for langt bagud. 
Men jeg gav ikke op, og resultaterne 
hen over sommeren er på en måde 
en forløsning, og et bevis på at det 
ikke er helt væk og at jeg er på rette 
spor. Jeg skal stadig endnu længere 
frem, blive endnu bedre, og op og 
spille på et højere niveau. Jeg er slet 
ikke tilfreds endnu, men jeg er glad 
for at jeg nu er på rette spor.”

Til trods for sejrene på LET og på 
ranglisten, så kan Emily ikke spille 
på LPGA i USA til næste sæson. 
Hun har sikret sin spilleret flere år 
frem på LET, og vil måske prøve at 
spille på Symetra Tour i USA næste 
år, men det er dyrt, og beslutningen 
er ikke truffet endnu.

Noget der godt kunne trække 

hende i retning af USA er, at hendes 
kæreste, Oliver Brett, på tredje år er 
fast caddie for en af verdens bedste 
spillere, Danielle Kang, og ved at 
være mere i USA, ville Emily kunne 
være tættere på ham. Men det er 
ikke det afgørende:

”Når det her år er slut, har vi vist i 
alt set hinanden i 13 uger, så det er 
et lidt specielt forhold vi har. I 
starten, da vi mødtes, var det lettere 
fordi jeg spillede på LPGA, men vi 
har fundet en god balance i forhol-
det. Han forstår hvad jeg laver, og 
jeg har brug for en accept af, at golf 
fylder det hele. Jeg siger hele tiden, 
at det udelukkende er for min egen 
skyld, at jeg gerne vil tilbage på 
LPGA, det er ikke for hans skyld. 
Men vi har begge to en ret god accept 
af hvordan situationen er nu, og at 
det ikke altid skal være sådan. Vi 
tror jo begge to på, at jeg kan komme 
tilbage på LPGA, så vi kan få en 
lettere hverdag, og at vi så kan finde 
noget at bo i, i USA. Så på den måde 
er alting helt afklaret,” siger Emily 
Kristine Pedersen.

Dette interview er lavet dels før 41. 
pladsen i Dubai Moonlight Classic, 
dels efter sejren i Aramco Saudi 
Ladies International. I denne uge 
spiller hun sæsonfinalen på Ladies 
European Tour på Guadalmina- 
banen på Costa del Sol i Spanien. 
Uanset resultatet er hun den første 
danske kvinde siden Iben Tinning i 
2005, der vinder LET’s Order of 
Merit. 

I Women's Open leverede Emily 
karrierens bedste major-resultat.

Sæsonens første sejr på LET kom i Tipsport Ladies Czech Open, siden har Emily ikke set sig tilbage.
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DANSK BANE

Sønderborg

Afvekslende bane 
og smuk natur 
i Sønderborg
De 18. huller på Sønderborg Golfklubs bane er herlig afvekslende og 
ligger i et let kuperet terræn på kanten af et naturområde, hvor rovfugle 
og vildgæs flyver omkring.

A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  K l aus  H y b l e r

J
eg er kommet til Danfossland, 
nærmere bestemt øen Als og 
Sønderborg Golfklub, der ligger 
12 km øst for byen. I klubhuset 

møder jeg Jakob Haunstrup, der 
arbejder med sponsorer samt Bjarne 
Wulf, der har været baneudvalgs-
formand i 20 år.

”Vi er en meget social klub og har 
mange klubber i klubben. Selv i 
vinterperioden tropper der 80-90 
spillere op en gang om ugen,” siger 
Bjarne Wulf, der er godt tilfreds 
med at de ca. 700 medlemmer er 
ualmindeligt dedikerede til golf. Og, 
det gælder også når golfbanen, 
klubhuset og andre faciliteter skal 
have en overhaling. 

Der er altid noget at vedligeholde 
på det gamle klubhus i to etager, 
som oprindelig var gården 
Gundstrup, hvis historie går tilbage 
til 1682. Gården har været i famili-
en Winkelmanns eje siden ca. 1852 
og indtil golfklubben købte den.

Den 1. august 1999 blev banen 
indviet med golfklubben som for-
pagter og i 2011 lagde Sønderborg 
Golfklub 11 mio. kroner på bordet 
som ny baneejer.

Banens golfbanearkitekt Frederik 
Dreier skrev om projektet: ”Det 
bølgende terræn byder på en ikke alt 

for trættende vandring, et terræn 
uden store bakker, og udsigten over 
Miang Dam mod syd, giver ro og 
fred i sindet.”

Banens layout er siden ændret, 
idet nogle søer er blevet udvidet og 
der er kommet flere bunkers. Og 
udenfor er banen der flere store 
forandringer. Senest et solcelle-
anlæg, der kan barbere el-udgif-
terne ned til et minimum. De 
260.000 kr. som solcellerne har 
kostet er doneret af blandt andre 
Nykredit og Danfoss. En helt ny 
træningsbygning med 2. putting 
baner samt et område til Tackmann 
til 450.000 kr. er kommet i stand 
med penge fra DIF's foreningspulje 
samt fra Sønderborg Kommune.

Vælg mellem fire banelængder
Efter lidt opvarmning på driving 
rangen uden for klubhuset går jeg 
mod første tee. Ud af fire teesteder 

OVERNATNING PÅ HOTEL  BALT IC 

Sønderborg Golfklub tilbyder golfpakker inklusiv 
overnatning, aftenmenu og morgenmad på en stribe 
hoteller på Als. Man kan bl.a. bo på det smukke Hotel 
Baltic fra midten af 1800-tallet, som ligger med udsigt 
over lystbådehavnen i Høruphav, og Gendarmstien går lige 
forbi.  Værelserne er indrettet med antikke møbler og 
emmer af historie. Og, når det kommer til det kulinariske 
leverer køkkenet de ypperste smagsoplevelser.

Hul 11 er et godt bud på banens signaturhul.



SØNDERBORG 
GOLFKLUB

Gundstrup 2, 6400 Augustenborg
www.sonderborggolfklub.dk

GREENFEE: 
Hverdage  300 kr. 
Weekend 350 kr.
(Juniorer halv greenfee)

vælger jeg Tee 55 med samlet 
banelængde på 5.476 m. 

Åbningshullet er et par3-hul og 
banens næst letteste, og det går 
ganske godt med at slå over en 
green bunker til flaget, som ligger 
145 m fremme. 

På hul 3, et kort par4-hul, 
begynder banen at træde i karak-
ter. Det gælder om at lægge bolden 
midt i fairway så man i 2-slaget 
kan se green og har en god 
indgang over et kæmpe træ. 

Det er en fornøjelse at slå på de 
jævne fairways, og ligeså greens 
og greenområder. Man fornemmer 
at de tre faste greenkeeperne gør 
alt det rigtige for at holde kvalite-
ten i top på en bane, der er lagt 
direkte oven på et muldlag. Det 
kan selvfølgelig give problemer 
når det regner i stride strømme, 
men underlaget holder på vandet 
og som regel kan man selv i de 
tørreste perioder spille på grønt 
græs i Sønderborg. Dog med god 
hjælp fra det overfaldevand som 
klubben kan hente op fra den 
nærliggende sø.

Hul 4, et par 5, snor sig smukt 
som et udstrakt ”S” omkring to 
søer, der er forbundet med et 
vandløb på tværs af fairway. 
2- slaget over vandløbet skal sidde 
præcist og i indspillet skal man 
ikke tabe bolden til søen i venstre 
side. På Hul 5, banens længste 

par4-hul, kræves et godt drive for 
at slå over søen og dermed få 
mulighed for at nå green i 2. 
slaget. Det lader sig slet ikke gøre 
med dagens modvind. 

På siderne af fairways og 
omkring greens står rækker af 
træer, men de kommer ikke altid i 
spil, til gengæld giver de noget læ. 
Det er som at bevæge sig omkring 
i en park med buske, søer og 
snorlige træer, og det bliver ekstra 
understreget af 200 rododendron, 
som klubbens frivillige for nylig 
har plantet i bede overalt på 
banen. Der er tale om en gave fra 
en lokal planteskole, der fik 
planterne i overskud i forbindelse 
med en renovering.

Flotte huller på bagni
Hul 10 spiller lidt op ad i terrænet 
og fra tee på Hul 11 kan man nyde 
udsigten til et flot hulforløb, der 
spiller nedad med et par søer i 
spil. Man får et godt kig til 
naturområdet Miang Dam og på 
den anden side af vådområdet 
fortsætter landskabet i bløde 
bakker.

Hul 12, et par3-hul, falder 
super smukt ned mod en meget 
indbydende green. Her bør højde-
forskel og vindretning bestemme 
det jern du vælger. 

Bag-ni har flere levende hegn og 
træer i spil end på for-ni, og med 
lidt mindre plads til at lande sine 
drives.

Hul 13 er et herligt par5-hul, 
som går dogleg og spiller på kanten 
af det smukke naturområde med 
mose og siv, der er markeret med 
hvide pæle. Det aggressive drive 
kan blive belønnet med at komme 
langt frem på fairway, men man 
kan også let blive straffet i rough. 
Indspillet sker til en ganske stor 
eleveret green.

De to afsluttende huller lægger 
bestemt op til dramatisk. På Hul 
17 skal drivet sidde helst præcist 
over det levende hegn, der fylder 
noget af fairway, og det er lige-
ledes noget af en udfordring at 
placere drivet mellem tre bunkere 
på Hul 18, et par4-hul på 354 m. 
Herfra vil der være endnu en 
udfordring i 2. slaget til en eleve-
ret green med en lav græsbunker 
foran og to bunkers bagerst.

Man kan godt komme rundt i 
en pæn score på Sønderborg 
Golfklubs bane; hullerne er fair, 
og man bliver ikke fanget af 
strafområder, der ligger gemt, 
greens er lette at læse og sand-
slaget i bunkers er helt perfekt.

Sønderborg Golfklubs bane 
er omgivet af smuk natur.

foto

• Sammenklappelig. Kan ligge i bilens 
bagagerum lige til at tage med hjem og til at 
besøge nye golfbaner. Du er helt uafhængig.
• Kraftig, stabil motor
• Landsdækkende service

På en TRIO golfscooter er du altid i tæt 
kontakt med dine medspillere og følger 
med i deres tempo:
Langsomt, hurtigt eller baglæns.
Kurv og paraplyholder kan medleveres.

Golfklub - se her !!!

Har du svigtende “kondi”? Ingen scooter-garageplads i klubben? 
Problemer med booking- og leje? Vanskeligt ved at besøge nye baner?
Er det nogle af disse problemer, der blokerer for dine golfglæder, så...

GLÆD DIG !
- her er din løsning: 
 

Med en lille flåde af TRIO golfscootere til 
udlejning mister klubben ikke medlem-

mer fordi de har svigtende “kondi”.
Se de særlige modeller på hjemmesiden. 
Der er allerede flere golfklubber der udle-
jer TRIO golfscootere med stor succes.
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Bestilling og mere info:
Ring til Jacob på 4212 3831
eller se hjemmesiden
www.jacobgolf.dk

TRIO ta’-med-hjem
-golfscooter

Gør som Furesø Golfklub og NVG.
De har mange “Trio Professional”
til udlejning.
Se de særlige modeller på vores 
hjemmeside.

Med en 
TRIO golfscooter
er du i topform 
helt til sidste hul

• Sammenklappelig. Kan ligge i bilens 
bagagerum lige til at tage med hjem og til at 
besøge nye golfbaner. Du er helt uafhængig.
• Kraftig, stabil motor
• Landsdækkende service

På en TRIO golfscooter er du altid i tæt 
kontakt med dine medspillere og følger 
med i deres tempo:
Langsomt, hurtigt eller baglæns.
Kurv og paraplyholder kan medleveres.

Er det nogle af disse problemer, der blokerer for dine golfglæder, så...

ning: 
 

Med en lille flåde af TRIO golfscootere til 
udlejning mister klubben ikke medlem
mer fordi de har svigtende “kondi”.
Se de særlige modeller på hjemmesiden. 
Der er allerede flere golfklubber der udle
jer TRIO golfscootere med stor succes.

jem

• Sammenklappelig. Kan ligge i bilens 
bagagerum lige til at tage med hjem og til at 
besøge nye golfbaner. Du er helt uafhængig.
• Kraftig, stabil motor
• Landsdækkende service

På en TRIO golfscooter er du altid i tæt 
kontakt med dine medspillere og følger 
med i deres tempo:
Langsomt, hurtigt eller baglæns.
Kurv og paraplyholder kan medleveres.

Er det nogle af disse problemer, der blokerer for dine golfglæder, så...

 

Med en lille flåde af TRIO golfscootere til 
udlejning mister klubben ikke medlem
mer fordi de har svigtende “kondi”.
Se de særlige modeller på hjemmesiden. 
Der er allerede flere golfklubber der udle
jer TRIO golfscootere med stor succes.

Mail: jacobgolf@hotmail.com

undervisning • firmagolf • golfrejser • clubfitting • golfscooter

Med en personlig ID-Markør
har du optimale chancer for
at få dit jern retur, hvis du
i din iver for spillet glemmer
et under golfrunden...

Produktion og
eneforhandler:

Svend Dahl
Reklame

Svend Dahl Reklame
Gravensgade 15, 9600 Aars
Tlf. 40503795
TeeForYou@Mail.dk

www.TeeForYou.dk

Vores populære pitchfork har vi
forbedret ved at fremstille markøren
i metal. Markøren er efterfølgende
belagt med en iceresin, som gi’r den 
en spejlblank overflade.    

Pitchforken leveres i gaveæske incl. 
3 stk. markører med navn

Fås i hvid – pink – grøn – rød eller orange.

Bestil nu på:

TeeForYou@Mail.dk

for

 KUN 150.,-+ eksp. 35.-

Mærk dit golfsæt!

Pitchfork med markører

ID-Markøren, der kan forsynes med
den tekst, du måtte ønske, skrues i
enden af grip’et. Markøren er fremstillet
i metal og afsluttet med en konkav iceresin
for at beskytte etiketten.

ID-Markøren sælges i sæt

à 10 stk. Pris pr. sæt KUN 295,00 kr. + eksp. 60.-

Bestil nu på: TeeForYou@Mail.dk
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BEDST & 
VÆRST 
I ÅRET 
DER ER 
GÅET
På mange måder har 2020 været et annus horribilis, 
men for golfsporten har det ikke være så skidt endda.

A f  Mor t en  Buck hø j
F o t o :  Ge t t y  Images ,  Tr i s t an  Jones / L E T,  DGU m . f l .

E
t forfærdeligt år.

Sådan synes de fleste af os nok om 2020, som nu snart 
går på hæld. Covid-19, coronavirus, Den kinesiske 
syge… selv uønskede børn har mange navne.

Corona påvirkede hele samfundet siden det blev alvor i 
midten af marts, og mange erhverv og brancher er sendt 
helt i knæ af pandemien; rejsebranchen, hotel- og restau-
rationsbranchen og oplevelsesindustrien især. Det har 
også kunne mærkes i mediebranchen. Her på GOLF-
BLADET måtte vi opgive at udgive tre blade i foråret. 
Annoncørgrundlaget var væk, og klubhusene var 
lukket ned og spærret af. Vi havde ikke nogen 
steder at distribuere bladene hen.

Vi er udkommet igen siden midten af juni, men 
selvfølgelig langt fra i et omfang, som vi havde 
ønsket.

De professionelle tours blev stillet i bero. 
Ærgerligt for de mange af os, der godt kan lide 
at følge sporten på tv, men en regulær kata-
strofe for især de unge professionelle, som har 
dedikeret de bedste år af deres liv til at skabe 
en karriere i sporten. Man står pludselig i en 
meget speciel situation, når der hverken er 
penge fra sponsorer eller mulighed for at 
vinde præmiepenge. Bortset fra at det 
lykkedes at gennemføre en ECCO Tour og 
en Nordic League med oprykning til 
 Challenge Tour, så er netop avancement op 
gennem systemet suspenderet. Det påvirker 
mange golfspilleres karriere.

Golfsporten herhjemme har derimod haft et 
gyldent år. Medlemstallet er boomet til det højeste nogensinde. 
Så ikke alting har været helt forfærdeligt.

Vi har samlet en lille buket af hvad vi synes er det bedste 
og det værste, der er sket i golfverdenen i 2020. 

Medlemsboom

1
I flere år har flertallet af landets golfklub-
ber oplevet faldende medlemstal og deraf 
følgende vanskeligere økonomiske forhold.  

I år har det været anderledes. Medlemstallet 
har sat rekord med 154.808, og for første gang i 
mange år er antallet i tilgangen af fuldtids-
medlemmer større end tilgangen af flex-
medlemmer. Det er lidt svært at få hænderne 
ned af ren begejstring.

Rasmus Højgaard

2
Den 19-årige fra Billund er intet mindre 
end en åbenbaring i dansk og interna-
tional golf. Allerede inden 2019 var slut 

havde han vundet for første gang på European 
Tour, og i sommer vandt han igen. Den interna-
tionale golfpresse har for længst fået øjnene op 
for Rasmus, der er blevet udråbt til verdens 
bedste teenager. Alle porte står på vid gab for 
ham, og the sky is the limit. Bliv ikke over-
rasket hvis han er i Top50 i verden inden nytår, 
og derfor inviteres til The Masters i april.

Emily Kristine Pedersen

3
I dette blad bringer vi et stort interview 
med den 24-årige Smørum-spiller, der   
har overvundet en dyb spillemæssig og 

menneskelig krise, og i år har vundet fem 
turneringer og Ladies European Tours rang-
liste. At komme frem indenfor sin sport er  
altid stort, men at vende tilbage efter en stor 
nedtur, er endnu større.

Muskelmasse

4
Meningerne er delte. Er Bryson DeChambeaus 
transformation fra almindeligt veltrænet 
idrætsmand til en hvid udgave af tegne-

seriefiguren The Hulk godt eller skidt for 
golfsporten. DeChambeau vendte tilbage efter 
coronapausen 20 kilo tungere og med en fysisk 
styrke, der aldrig er set i golfsporten før. Han 

vandt Rocket Mortgage Classic som en 
aperitif til sin magtdemonstration ved US 
Open, hvor han smadrede alle USGA’s 
planer om at holde vinderscoren under par. 

Astrups initiativer

5
Da de forskellige professionelle tours 
lå stille, tog Flemming Astrup – igen 
– et beundringsværdigt initiativ og 

inviterede de bedste danske pro’er til 
Himmerland for at spille om det danske 
PGA-mesterskab. Meget få kunne ikke 
komme på grund af karantæneregler, 
og feltet blev derfor det bedste rent dan-
ske felt nogensinde. Astrup var heller 
ikke bleg for, som den første, at invitere 
Thorbjørn Olesen tilbage i varmen, og 
det blev til nogle fantastiske dage for 
spillerne, som blev transmitteret live 
på V Sport Golf, og hvor det eneste, der 
manglede, var tilskuere. Marcus 
Helligkilde narrede stjernerne og tog 
sejren. Det var også en god idé at 
invitere de bedste damer til at spille 

mod mændene på Rømø.

Medlemsboom og åbenbaringen 
Rasmus Højgaard.

Det bedste i

2020
1 2

5

3

4
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Made in Denmark aflyst

1
Det kunne naturligvis ikke være ander-
ledes, end at Made in Denmark i Himmer-
Land måtte aflyses, eller som det officielt 

hedder, udsættes til 2021. Et MID uden til-
skuere vil bare ikke være det samme, for mere 
end nogen anden turnering på European Tour, 
er den danske turnering en folkefest. Det har 
helt sikkert været en økonomisk bet for både 
arrangørerne og for HimmerLand, og vi må 
blot håbe og krydse fingre for, at corona er så 
meget på afstand når vi kommer til den sidste 
uge i maj, at turneringen kan gennemføres som 
normalt til den tid.

Golfbox gik i sort

2
Da golfklubberne alle åbnede igen, og 
danskerne havde så uendeligt med over-
skydende tid på grund af hjemsendelse og 

aflysning af planlagte ferier, var efterspørgslen 
efter starttider så stor, at Golfbox gik helt i 
sort. Klubsekretærer og golfmanagers græm-
mede sig og rev sig i håret over tabte greenfee- 
indtægter og massivt overarbejde fordi Golfbox’ 
vist nok forældede software ikke kunne klare 
presset. Midt i det hele sagde Golfbox’ mange-
årige direktør så op i uenighed med selskabets 
australske ejere.

DGU’s coronahåndtering

3
Elegant var det ikke, da DGU’s tidlige 
håndtering af corona-nedlukningen skabte 
mere splittelse end sammenhold blandt 

danske golfklubber og -spillere. Unionen var 
nok lidt hurtigt ude i deres totale knæfald for 
Danmarks Idræts Forbund, og aldrig har 
debatten på golf.dk været mere varmblodig og 
ophidset end i løbet af de første uger af corona- 
nedlukningen. Det skal siges til unionens ros, 
at de siden fik styr på det, og kommunikationen 
hen over sommeren frem til anden bølgens 
restriktioner kørte glimrende.

Lucas Bjerregaards resultater

4
Det er aldrig sjovt, når evnen til at gøre 
det man normalt er vanvittigt god til, 
delvist forsvinder. I næsten halvandet år 

har Lucas Bjerregaard været en skygge af sit 
gamle jeg og han er naturligvis ramlet ned af 
verdensranglisten. Det gode ved situationen er, 
at den næsten kun kan blive bedre, og vi 
krydser fingre for at Lucas kan lave ’en Emily’ i 
2021.

Ingen Ryder Cup – ingen penge

5
Som om det ikke var slemt nok, at The 
Open måtte udskydes til 2021, og derfor 
for første gang i fredstid ikke blev afviklet, 

så blev også den ultimative golfbegivenhed 
Ryder Cup udsat. Det er ikke bare lige en 
golfturnering, der skal skubbes et år, det er 
reelt også den eneste del af European Tours 
forretningsportefølje, som giver overskud, så 
touren bløder rent økonomisk. Med udsættelsen 
af 2020 Ryder Cup, bliver 2022 også rykket, og 
European Tour skal håbe på stor imøde-
kommenhed hos sine bankforbindelser og 
kreditorer.

Det værste i

2020
Et år uden Made in Denmark og

 Golfbox’, der gik i sort

1

35

4

2



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

SE MERE PÅ LUBKER.COM
ELLER RING

+45 3840 8000

Ekstravagant event med 
business & golf i centrum

KÅRET TIL 
DANMARKS 
3. BEDSTE

GOLFBANE

Top100 Golf Courses

2019

Company Day

Lübker Golf & Spa Resort tilbyder uforglemmelige Com-
panys Days til virksomheder, der ønsker ekstravagante 
oplevelser i skønne omgivelser sammen med kunder, 
medarbejdere eller forretningsforbindelser. 

Vi afholder golfevents og -aktiviteter til både små og større grupper, 
der ønsker at opleve den blændende Lübker Golf Course, lækker for-
plejning, enestående naturomgivelser og en service helt i top. Dagen 
kan evt. krydres med en gang afslapning i Lübker Spa.

Det er helt centralt for os, at jeres gæster trives og nyder hvert minut 
hos os. Derfor går vi hele vejen for at strukturere et program, der lever 
op til jeres forventninger og ønsker. Vi sikrer desuden, at alle overve-
jelser er tænkt ind i programmet, så I blot kan fokusere på at slappe 
af sammen med jeres gæster på dagen.

BOOK NU!

VÆR HURTIG – DER ER 
ALLEREDE NU FLERE 

UDSOLGTE DATOER I 2021

Forslag til program
• Brunchbuffet og mulighed for opvarmning på driving range
• Gunstart på 18-hullers mesterskabsbane
• Baneforplejning (sandwich, myslibar og vand)
• Frokostbuffet og præmieoverrækkelse 

Der er mulighed for aktiviteter, som tilgodeser ikke-golfere samt flere tilvalg  
– bl.a. golfbil, golfundervisning, middag i restauranten, adgang til spa og 
fitness samt overnatning i en lækker bolig. Kontakt os blot om jeres ønsker, 
hvorefter vi sammen kan finde frem til et indhold, der passer til jeres behov.
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ved Mor ten Buckhøj

Cobra har i tæt samarbejde 
med HP skabt verdens første 
3D-printede putter til 
kommercielt slag.

G
rænserne for hvad golfudstyrs-
producenterne kan, bliver hele 
tiden skubbet og med King 

Supersport-35 putteren, der blev 
lanceret i sidste uge, tager Cobra et 
gigantisk skridt.

Putteren er nemlig produceret 
med en 3D-printer. I et tæt sam-
arbejde med verdens førende inden-
for det område, HP, er det lykkedes 

at overføre de digitale modeller 
direkte til et konkret – og anvende-
ligt – produkt i HP’s superavancere-
de 3D Metal-Jet printer. Materialet 
er 316 stainless steel, og Cobra har 
samarbejdet med en af deres konkur-
renter, SIK Golf, så den patenterede 
aluminium-slagflade, der benyttes i 
SIK puttere også benyttes her. 

Det er ikke nyt, at man har lavet 

modeller på 3D-printere, men det er 
første gang, at 3D-printing benyttes 
som produktionsfremgangsmåde af 
produkter, der skal ud i almindeligt, 
kommercielt salg.

Cobra har en ambition om hjælpe 
golfspillere på alle niveauer til at 
blive bedre og få mest mulig glæde af 
spillet, og for at opnå det, siger 
selskabets marketing-direktør José 
Miraflor, er det afgørende at benytte 
den mest effektive forarbejdningspro-
ces. ”3D printning er en hurtigt 

voksende design-innovation, og denne 
banebrydende putter vil bidrage til at 
skabe en helt ny æra indenfor sports-
udstyrsindustrien,” forudser han.

King Supersport-35 putteren er 
foreløbigt kun tilgængelig i et meget 
begrænset oplag, blandt andet har 
Skandinavien fået 70 styk, som 
sælges for ca. 3.200 kr. 

Cobra og HP har angiveligt 
planer om at lancere yderligere to 
produkter i 2021, som også produ-
ceres på en 3D-printer.

Verdens første serieproducerede 
3D-printede golfkølle.

Ny ’rå’ bold fra Wilson Staff
Wilson har barslet med to nye bolde, den ene er en ’rå’ model.

W ilson Staff har lanceret to nye Tour-bolde, 
målrettet de bedste spillere. Den nye Staff 

Model, og så en Staff Model R, som er ret speciel. 
’R’ står for ’Raw’ og det er fordi det er en umalet 
udgave af Tour bolden. Ved ikke at male bolden, 
bliver dimples en lille smule dybere, og det forbed-

rer dens egenskaber både i forhold til 
længde, boldflugt og præcision.  

Både den almindelige Staff 
Model og Model R har en 

4-piece konstruktion, med 
en tyndere skal og en 
hårdere inderkerne end i 
tidligere modeller, og det 
forøger spin raten på 
jernslag. Begge bolde er 
målrettet professionelle 
og elite-spillere, men vi 

andre kan givetvis også 
nyde godt af egenskaberne. 

Prisen er 399 kr. pr. dusin.
Nye Wilson bolde, 
Staff Model og 
Staff Model R.

Det er jo tid til at finde på julegaven til 
golfspilleren, der har alt, og vi faldt 

over denne lille gadget nyhed fra Bushnell. 
Wingman GPS Speaker hedder den, og 

det er en lille højtaler, der kan 
monteres på golfbuggyen 

eller på din trolley, og 
som når den er koblet 

op med din mobil-
telefon via bluetooth, 

kan afspille lyd og 
både give dig 
afstanden til 
greenen, via 
GPS-funktionen, 
og kan afspille 

musik fra din 
personlige playliste. 

Det er måske ikke helt 
ideelt i turnering, men 

kan være rigtigt hyggeligt til 
en privat runde. Lyden hævdes 

at være supergod, og batteriet kan 
holde i mere end 10 timer. Prisen er 

149 £, men den kan ifølge den danske 
Bushnell-distributør, skaffes hjem på 
bestilling.

VERDENSNYHED

3D PRINTET 
PUTTER

Afstand og musik
Talende GPS-enhed kan 
fortælle dig længden til 
green – og spille dine 
yndlingssange.

Musik og GPS I én og samme enhed.



En unik  
oplevelse

Hold dit golfarrangement på  

et af Danmarks bedste golfanlæg

Club Manager Holger Westman

T: +45 75 65 80 18

E: hw@stensballegaardgolf.dk

W: stensballegaardgolf.dk

A: Stensballegaardvej 7, 8700 Horsens

Nyd en Company day,  
personaledag eller en  
Klub-I-Klub udflugt på en  
af Danmarks bedste baner  
med udsigt til Horsens Fjord.
Kontakt Club Manager Holger Westman  
og få et godt tilbud på dit favorit arrangement.  
Vi har rammerne til den perfekte dag.

3 sløjfer, 27 huller  
+ par 3 (9 huller)  

Top Professionelt  
Team

Naturskønt område  
ved fjorden 

Gode overnatnings-
muligheder 

Husk for øvrigt

Spil også  
rigtig golf hele  

vinteren!
#friskluftgørgodtheleåret

#altidpåsommergreens
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MIM teknologi i Cobras nye jern.

Sim sala MIM
Nyt jernsæt fra Cobra 
benytter en unik støbnings-
teknologi, der er det rene 
magi ...

Eksperterne taler om, at det 
ideelle tidspunkt at skifte 

til nye jern er netop nu, hvor 
sæsonen reelt er slut og man i 
stedet for at fokusere på 
resultater på banen, kan 
fokusere på processen på 
træningsbanen.

Processen er også i høj-
sædet i de nye jern, som 
Cobra lancerede i slutningen 
af oktober, King KING Tour 
MIM, som henvender sig til 
de bedre spillere. Ved at 
benytte en støbningsproces, 
der er meget lig den Cobra 
hidtil har benyttet i deres 
wedges, Metal Injection 
Molding (MIM), opnår man 
dels en præcision i udform-
ningen, dels en føling i jernet, 
som til fulde matcher et 
smedet carbonstål jern. I 
processen opvarmes en 
blanding af 304 stainless 
steel metalpulver og ind-
sprøjtes i en støbeform. I den 
følgende proces opvarmes 
metallet ved endnu højere 
temperaturer end ved en 
smedning, og det gør, ifølge 
Cobra, strukturen i det 
færdige metalhoved endnu 
tættere og mere præcist end 
en traditionel smedning. 

KING Tour MIM er et 
cavity back jern, tilsat tung-
stensvægte og en TPU-ind-
sats i slagfladen, som giver 
den bedre spiller en smørblød 
føling og en ideel boldflugt 
kombineret med en høj grad 
af tilgivelse. Et sæt med seks 
jern koster 7.999 kr., inkl. 
Cobras Connect teknologi i 
samarbejde med Arccos Golf, 
så alle slag registreres i 
Arccos Caddie App.

Klædt på til vinteren med FootJoy.

Det siges som bekendt at der ikke findes ’dårligt golfvejr’, kun 
’forkert påklædning’. Og sandt er det, at vi er kommet ind i en 

periode, hvor vejret godt kan være lidt ’udfordrende’. Men hvis  
man klæder sig fornuftigt på, så kan man sagtens spille golf hele 

vinteren. I FootJoys omfattende Efterår-vinter 2020 kollektion faldt 
vi over denne Hybrid Jacket, der er en smuk quiltet jakke med 

stretch fleece jersey, der holder på varmen. Også afvisende overfor      
let regn. Prisen er 1.599 kr. 

Golf møder after-skiing og bowlinghals hygge med Topgolf, der nu ejes fuldt ud af Callaway.

Topgolf er et kendt fænomen i USA, hvor 
man på en lang række Topgolf centre i 

bl.a. Arizona og Florida kan ’spille golf’ 
efter lidt samme princip som man tager i 
bowlinghallen eller spiller Pool med 
vennerne. En kombination af mad, øl, høj 
musik og – golf. Topgolf ejer også Top-
tracer, launchmonitor teknologien, som 
herhjemme kendes fra Smørum Golfcen-
ters range og fra tv-transmissionerne fra 
PGA Tour.

I Topgolf kan man med denne teknolo-
gi ’lege’ golf og spille ’golfspil’ mens man 
hygger sig og fænomenet har bredt sig 
over de senere år.  Nu har Callaway Golf, 
som i forvejen ejede omkring 16 % af 
aktierne i Topgolf overtaget hele 

Wilson lancerer nye Model CB jern
I begyndelsen af det nye år, vil de bedre spillere kunne købe 
Wilsons nye Staff Model CB jern.

Mens Wilson herhjemme er bedst kendt for at lave golfudstyr 
til gennemsnitsgolferen, så har det amerikanske udstyrs-

mærke en lang og glorværdig historie indenfor udstyr til de 
bedste spillere i verden. Wilsons nye Staff Model CB jern er et 
tilgivende cavity back-jern, som er en videreudvikling af deres eget 
Tour V6 jern, der spilles af deres staff-spillere på touren. Man har 
benyttet en smedet 8620 carbon steel i slagfladen, balanceret vægten 
med 20 gram tungsten i tåen af de lange- og mellemjernene, og så har 
man udviklet en Tri-Brace stabilizer, der skaber en strukturel forbindelse mellem 
toplinjen og den centrale impact masse, som Wilson udtrykker det. De nye jern kommer i handelen 25. 
januar og kommer til at koste 7.999 kr. for 4-PW.

Overtagelsen er 
en del af udstyrs-
gigantens vision for 
golfsportens fremtid

Callaway 
opkøber 
Topgolf

Rigtig påklædning
Nej, det har ikke noget med dress code at gøre. 
Det handler kun om vejret.

virksom heden, og det har de en helt særlig 
strategi med:

”Topgolf er det bedste, der er sket i golf 
siden Tiger Woods. Det ændrer spillet 
fuldkommen, og det vil blive en kilde til 
vækst i vores industri,” siger Callaway 
Golfs CEO, Chip Brewer, til amerikanske 
Golf.com.

Halvdelen af Topgolfs gæster er allerede 
golfspillere, men den anden halvdel har ikke 
prøvet golf før, og dermed bliver det en under-
holdende introduktion til sporten for rigtigt 
mange. Flere golfspillere betyder flere 
kunder til Callaway, og har de først prøvet 
Callaways jern hos Topgolf, er det sandsyn-
ligt at de også køber Callaway udstyr, når de 
hen ad vejen bliver ’rigtige’ golfspillere.

Wilson Staff Model CB 
– til elitespillerne.



Tag med til DA-Masters i Marrakesh, Marokko. Spil en spændende turnering over 
4 dage, arrangeret som en proturnering, med livescore, caddies, TV-dækning og 
CUT! 

Selv om DA-Masters er ”professionel turnering,” er det trods alt glade 

amatører i alle aldre og hcp, der deltager. Du får med sikkerhed mange 

venner på denne tur, der har været afholdt siden 2003! Hver dag er der 
aftergolf på hotellet, hvor vi hygger og fortæller om dagens runde. Ba-
nerne er Al Maaden og Montgomerie, der er i flot  stand og med en til-
pas sværhedsgrad, så alle kan være med. Hotellet er det 5-stjernede  

Palm Plaza. Marrakesh er Marokkos største by og fuld af spændende 
indtryk fra oldtid til det mest moderne, man kan forestille sig. 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 10.998 

Læs mere og tilmeld dig på: www.da-masters.dk 

Vedr. COVID19: Vi forudsætter, at Marokko igen er ”åben” til marts. Alternativt kan vi flytte til en af de åbne 
spanske el. portugisiske regioner. 

Arrangeres af Green Time Travel ApS, medlem af Rejsegarantifonden nr. 2572, AP Møllers Allé 9A, 2791  Dragør. Tlf. 20164547, hb@green-time.com 

DA-Masters d 6.-13. marts 2021 i Marrakesh, Marokko 

PRO-turnering for amatører Kr 150.000 i præmier  
m CUT, caddier, livescore og TV-dækning 
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Garmin S10 GPS 
Markedets mest solgte golf GPS-ur, 
der efterhånden er blevet næsten 
standard for alle golfspillere. 
Giver de mest basale mål til for-, 
midt, og bagkant af green, viser 
strafområder og har mulighed for 
at føre digitalt scorekort. 

Kr. 1.199,-

Rapsodo Mobile Launch Monitor 
Vi kan jo ikke alle have en Trackman, og hånden på hjertet; 
mindre kan gøre det. Rapsodo er en lille mobil launch 
monitor, der kobles op med ens telefon eller Ipad (bemærk! 
Virker kun med Iphone eller Ipad af nyere dato). Måler og 
gemmer dine slag, og giver de nødvendige informationer: 
Længde, Ball Speed, Club Speed, Smash Factor, Launch 
Angle og Launch Direction. Kan benyttes både ude og inde. 

Kr. 4.499,-

Hoptimist - Baby Bumble Golf
Den velkendte ‘hoptimist’ er tilbage. Her som 

golfbold, og den helt ideelle lille spøg til 
golfspillerens skrivebord. Skaber glæder og 

optimisme mens vi venter på solen, varmen 
og den nye sæson. 

Kr. 199,-

MotoCaddy M7 Remote DHC
El-trolleys er årets største hit i golfbranchen, og MotoCaddy 

M7 hører til blandt markedets bedste. Kan fjernstyres, så 
golfrunden bliver så afslappet som muligt. Har to 

motorer, og er derfor udstyret med et særligt kraftigt 
ultra-batteri. Downhill Control, ni hastigheder, 

USB-port og meget mere. 

Kr. 9.999,-

PuttOut puttetræner
Benyt vinteren til at blive en bedre putter! 

PuttOut puttetræneren passer til Putt-
Puts puttemåtte. Konstrueret på en 

måde, så bolden ruller tilbage 
medmindre du slår det perfekte 

putt. Træner præcision i både 
sigte og hastighed. 

Kr. 249,-

Ayaida drikkeflaske
Fødevaregodkendt drikkeflaske til både kolde og varme 

drikke. Holder drikken varm i op til 12 timer og kold i 
op til 24 timer. 100 % fri for kemi og hormonforstyrrende 

stoffer. Rustfrit stållåg med silikone. 500 ml. 

Kr. 179,-

JULEGAVE
IDEER
Vi har været en tur omkring Golfexpertens butikker og høstet inspiration 
til julegaveideer. Der er noget for enhver pengepung og enhver smag



Én kilometer ad gangen
Hvordan føles frihed? Er det, at man kan gøre
præcis, hvad man vil? Selv bestemme hasti g-
heden, målet, hvor længe man er om at nå det? 
Er det følelsen af, ikke at have travlt? At droppe 
slutmålet og bare se, hvor turen tager én hen? 
Eller er det, bare at tage ti ngene som de kommer 
– én kilometer ad gangen?

Med en Hobby autocamper er du kommet meget 
tætt ere på friheden ti l selv at vælge, hvor du vil 
hen, og hvor lang ti d du ønsker bruge på det.

Friheden ti l at gøre holdt, når du har lyst ti l det og 
blive der lige så længe, du synes. 

Forhandlere: Jan Heiselberg Automobiler, Esbjerg  ·  Silkeborg Caravan Center, Silkeborg.

Svendborg Camping Center, Svendborg  ·  Bije Friti d & Camping, Helsinge. Se også mere på www.hobby.dk

Den danske afgift 
på autocampere er

faldet markant, og du kan

nu få veludstyrede 

autocampere helt ned ti l

472.950,-
inkl. lev.omk.

Kom og se de nye Hobby autocampere på

Ferie For Alle 21.-23. februar 2020. Hal K stand 8050.



  

36

UDSTYR

ved Mor ten Buckhøj

Pure 2 Improve Practice Net Pro
Træningsnet, der kan slås op i din egen have – eller 
hvis du har højt til loftet i stuen. Nettet måler 300 cm 
x 180 cm x 200 cm, fæstnes i plænen med fire pløkker 
og har en skydeskive at slå efter. 

Kr. 1.499,-

Selfie Golf 
- mobilholder

Hvis du vil filme dit eget 
sving med mobiltelefonen. 

Fiks holder, der monteres på 
bag’en og et skaft eller en 

alignment stick, og som 
holder mobilen i korrekt 
position når du svinger. 

Fås i seks forskellige 
farvekombinationer. 

Kr. 279,-

Golfstriber af Morten Ingemann
GOLFBLADETs egen ’hustegner’, den aldeles uforlignelige 

Morten Ingemann, har igen i år samlet sine bedste golfstriber 
i en lille bog. Han kommer hele vejen rundt i golfverdenens 
skøre univers, på sin helt egen, ganske respektløse og meget 

morsomme facon. 

Kr. 149,-

Clicgear 4.0 golf trolley
Clicgear 4.0 er en opgradering af den populære 
3.5, hvor den øverste holder er gjort justerbar, og 
hvor alle elastiske stropper er erstattet med 
silikoneremme, som er lettere at justere. Med 
håndbremse, paraplyholder og holder til 
drikkedunk. Vægt 9,5 kilo. 

Kr. 1.799,-

FLERE JULEGAVEIDEER

JuCad Drive SL Titan 
Skal det være el-trolley deluxe, så skal det være tyske JuCad. Elegant 

tidløst design, der kan foldes sammen så den praktisk talt ingenting fylder. 
Lithium batteri med kraft nok til at køre 45 huller på en opladning, 

og mulighed for fjernbetjening. Stel og hjul vejer bare 5,9 kilo. 

Kr. 31.999,-

CS2 Ian Poulter - puttemåtte
Ian Poulter har bidraget til udviklingen af denne puttetræningsmåte, der 

måler 2,4 meter i længden og leveres med skinner, der giver dig mulighed for 
at perfektionere din svingbane. Kan indstilles med både højre- og venstrefald. 

www.golfexperten.dk/cs2-ian-poulter-puttermatte
Kr. 699,-

ECCO Biom Cool Pro
Herre golfsko fra danske ECCO. Udført i Yak-læ-
der og med Gore-Tex surround, der gør skoen 100 

% vandtæt. Biom-teknologi i designet fremmer 
fodens naturlige bevægelser, og inder- som ydersål 
garanterer optimal støtte og greb med underlaget. 

Kr. 1.499,-



    

    

Priserne gælder pr. person på dobbeltværelse.Tillæg for enkeltværelse kr. 300,- pr. nat.

    Tre overnatninger inkl. 3 x 3-retters gourmetmenu
3x stor morgenbuffet og 4x greenfee.

kr. 2698,-

    To overnatninger inkl. 2 x 3-retters gourmetmenu
2x stor morgenbuffet og 3x greenfee.

kr. 1998,-

En overnatning inkl. 3-retters gourmetmenu, stor
morgenbuffet og 2x greenfee.

kr. 1248,-

GOLF & GOURMET MARIAGERFJORD
Se mere på www.golfoggourmet.dk

SAMMENSÆT SELV DIN  GOLFOPLEVELSE  –  WWW.GOLFOGGOURMET .DK

Køb julegavekortet nu på
Priser 

fra 1.248,-

JULEGAVEN 
TIL ALLE GOLFSPILLERE

HOTEL AMERIKA

Tlf.    +45 98 54 42 00

Amerikavej 48   9500 Hobro   Tlf. +45 98544200   www.hotelamerika.dk

tilbyder 66 værelser og er et tip-top moderne 4               hotel 
beliggende i naturskønt område i Østerskoven i Hobro. 
Vi tilbyder bl.a. fri trådløs internet , parkeringspladser lige 
ved døren, tørrerum til golfbag og golf tøj hvis der måtte 
være brug for det.

www.hotelamerika.dk

HOTEL AA MØLLE

Tlf.    +45 98 57 57 22

ved Danmarks smukkeste fjord. Hotellet er omgivet af den 
skønneste natur, har adgang til egen strand og med Kastbjerg 
å bugtende sig gennem den gamle vandmølle.

www.aamolle.dk

Tlf.    +45 98 51 20 30 

Autentisk herregårdshotel i historiske rammer med unik 
beliggenhed midt i det fredede, naturskønne og stærkt 
kuperede landskab i Bramslev Bakker ved Mariager Fjord. Tæt 
på Hobro Golfbane og Hobro by. Gå-afstand til Danmarks 
smukkeste gåtur – PANORAMA-ruten.

HOTEL BRAMSLEVGAARD

www.bramslevgaard.dk
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GOLFEXPERTERNESCHRISTINA KULD, 
Golfexper ten Greve:
“Hvis jeg skal anbefale en god julegaveidé, 
så tror jeg det skal være en bog. Thomas 
Bjørns ”Mind Game”, der kom efter Ryder 
Cup, er virkelig interessant. Og Morten 
Ingemanns ’Golfstriber” er altid sjov 
læsning.”
Christina ønsker sig: Et nyt golfsæt, 
og jeg har kun Titleist i bag’en.

SIMON WILLER, 
Golfexper ten Tilst :
“Alle bør unde sig selv at spille med gode 
golfbolde, og vi har juletilbud på Titleist Pro V1 
bolde i år, så det er min anbefaling.”
Simon ønsker sig: Tv-værten Thomas Skovs 
bog ”Hvad enhver far bør vide”. Jeg bliver 
nemlig far for første gang omkring 1. februar. 

ANNI MADSEN, 
Golfexper ten Aalborg:
“Min personlige anbefaling er et 
Golf-GPS-ur fra Garmin. Det er jo 
nærmest uundværligt, og så findes 
de i alle prisklasser.”
Anni ønsker sig: Noget 
lækkert funktionstøj til 
golfbanen, for 
eksempel et 
godt regnsæt 
fra Abacus.

MARTIN ANDREASEN, 
Golfexper ten Odense:
“Den nye Titleist TSi driver er gaven til 
golfspilleren, der har alt og ikke kan få 
nok af det nyeste. Men et par vintergolf handsker 
er da også en god idé, hvis pakken skal være 
blød.”
Martin ønsker sig: Helt ærligt, så ønsker 
jeg mig at jeg snart kan komme på ferie 
i udlandet, det trænger jeg virkelig til 
efter dette år.

MICHEL WEEDFALD, 
Golfexper ten Herning
“Man skal huske at skifte wedges jævnligt, så jeg synes at en ny 
Cleveland RTX 4 ZipCore wedge eller to er en rigtigt god julegaveidé. 
Det er faktisk præcis hvad jeg selv ønsker mig.”

ANBEFALINGER



W W W . H I M M E R L A N D . E U
Lars Larsens Vej 1 | 9640 Farsø | 9649 6100

TILBUD PÅ
GOLFOPHOLD

1 x overnatning inkl. morgenbuffet i dob. værelse
1 x greenfee på valgfri bane

1 x 2-retters menu i Brasseriet
 

1190,-
 pr. person i dobbeltværelse

Spar 20%
med rabatkoden: HimmerLand2021

Scan koden med din 
telefon og kom direkte 

til opholdet

Tilbuddet kan bookes med ankomst søndag - torsdag i hele 2021
Skal bookes inden 31.12.2020

Opholdet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter



All Inclusive 
TourLinks er et modul opbyggede Putting Green system, 

i vores bedste kvalitet. Systemet er meget let at samle 

og kan lægges på næsten alle typer underlag. 

TourLinks Greens har indbygget kanter rundt om Greenen 

og er derfor også perfekt til montering i eller på græsplænen. 

TourLinks Greens er ekstremt holdbare og vejrbestandige 

og er lavet af 100% genbrugsplast som er UV beskyttet. 

Derfor giver vi 5 års garanti på alle vores TourLinks Greens.

Alle vores TourLinks Greens bliver leveret med tilskåret Turf, 

samt hulkopper og flag-pins med boldopsamler.

Se mere på Golfdesign.dk



TP 24-SQ: 
Længde ca. 353 cm. 

bredde ca. 235 cm. / huller 4 

Pris med Standard Putting Turf 

kr. 12.560, - / 

Pris med Pro Turf 

kr. 14.650, - inkl. moms.

TP 30:
Længde ca. 585 cm. 

bredde ca. 178 cm. / huller 2 

Pris med Standard Putting Turf 

kr. 14.895, - / 

Pris med Pro Turf 

kr. 16.985, - inkl. moms.

TP 54:
Længde ca. 520 cm. 

bredde ca. 353 cm. / huller 4 

Pris med Standard Putting Turf 

kr. 26.695, - / 

Pris med Pro Turf 

kr. 29.995, - inkl. moms.

TP 78:
Længde ca. 755 cm. 

bredde ca. 353 cm. / huller 6

Pris med Standard Putting Turf 

kr. 38.895, - / 

Pris med Pro Turf 

kr. 44.150, - inkl. moms.

Alle priser er excl. fragt og montering.
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BIDEN

Joe Biden og Barack Obama øver sig 
på  puttinggreen ved Det Hvide Hus.

Efter 18 hullers golf ses Joe Biden og Barack Obama i hyggeligt lag med de republikanske politikere 
John Boehner og John Kasich. Fra den gang hvor de to politiske sider kunne tale sammen.

Ny golfspiller i 
Det Hvide Hus

Joe Biden indskriver sig i en 
lang række af golfspillende 
præsidenter, når han tiltræder 
til januar.

Tek s t :  P e t e r  Bugge
F o t o :  Ge t t y  Images

D
onald Trump og Joe Biden 
kunne ikke blive enige om ret 
meget under den netop 
overståede valgkamp. Det 

skulle da lige være deres kærlighed 
til golf.

For når den amerikanske præsi-
dent skal have en pause fra jobbet 
som verdens mægtigste mand, sker 
det ganske ofte på golfbanen. Og det 
kommer ikke til at ændre sig, når 
Biden afløser Trump til januar.

Den 78-årige nyvalgte præsident 
er, lige som sin forgænger, en ivrig 
golfspiller. Han tog spillet op for 
omkring 20 år siden, og han skulle 
være ganske habil. Ifølge Golf 
Digest spillede han i 2016 til et 

handicap på omkring 10.
– Han elsker spillet og at spille. Og 

han respekterer det. Han promoverer 
bare ikke sig selv i samme grad som 
den nuværende beboer i Det Hvide 
Hus, siger golfarkitekten Robert 
Trent Jones Jr. ifølge Morning Read. 

Trent Jones er mangeårig ven af 
Biden-familien og fast golfmakker 
til den kommende præsident.

Medlem i to klubber
Joe Biden er medlem af to forskellige 
golfklubber i sin hjemstat, Delaware: 
Wilmington Country Club og 
Fieldstone Golf Club, som Biden selv 
kalder sin hjemmeklub. I delstatens 
golfunion står Biden registreret med 
et handicap på 6,7 – men det er to år 
siden, han afleverede sit seneste 
tællende scorekort. 

Når Joe Biden 20. januar over-
tager nøglerne til Det Hvide Hus, 
behøver han ikke bekymre sig om, 
hvor langt der er til nærmeste 
golfbane. Han skal nemlig bare gå 
få skridt ud i haven fra Det Ovale 
kontor, hvis han vil træne lidt. Her 
ligger en putting-green, som i første 
omgang blev etableret i 1954 af 
daværende præsident Dwight D. 
Eisenhower. Den er siden blevet 
flyttet og redesignet flere gange, den 
seneste er på næsten 140 kvm og 
blev indviet af Bill Clinton i 1995. 

Og efter sigende findes der sågar 
en golfsimulator i Det Hvide Hus, 
som Donald Trump har fået installe-
ret. Det skete ifølge Washington Post 
i 2019, da det amerikanske samfund 
var lukket ned, og det således var 
umuligt at spille golf udendørs.

Får præsidenten lyst til en hel 
runde golf, er der også kun et lagt 
drive til Andrews Air Force Field. 
Det er her, flyet Air Force One hører 
hjemme, men basen har også to 
golfbaner, og var et af Barack 
Obamas foretrukne golfanlæg, da 
han var præsident.

Kritik af præsidenter
Præsidenternes hang til golfspillet 
har gennem årene mødt en del 
kritik. For eksempel forsøgte John 
F. Kennedy at holde det hemmeligt, 
at han spillede det golf – og elskede 
det. Han mente dog ikke, det var 
godt for sit image, at han blev 
associeret med golf. Under præsident-
valgkampen i 1960 spillede han en 
runde på Cypress Point i Californien 
i al hemmelighed – og var rædsels-
slagen, da et perfekt slag på 15. hul 
var lige ved at gå direkte i hul. Han 
vidste, at han ikke ville kunne holde 
det hemmeligt, hvis han havde 
præsteret en hole-in-one. Kennedy 
regnes for øvrigt som den bedste 
golfspiller blandt alle de amerikan-
ske præsidenter gennem tiderne.

Barack Obama brugte også gerne 
sin sparsomme fritid på golfbanen 
under sin præsidentperiode. Ofte 
sammen med Joe Biden. Og Obama 
fik en del kritik for, at han brugte 
lidt for meget tid på golf og lidt for 
lidt på sit job. Hans hårdeste kritiker 
i den retning var ironisk nok Donald 
Trump – der bestemt ikke har noget 
at lade sin forgænger høre, når det 
handler om tiden tilbragt mellem 
tee og green. Og Trump var såmænd 
på golfbanen, da hans nederlag i 
præsidentvalget blev annonceret…

Det er svært at finde en ameri-
kansk præsident, der IKKE har 
spillet golf. Siden 1897 er der faktisk 
kun fire, der ikke er blevet grebet af 
spillet: Theodore Roosevelt, Herbert 
Hoover, Harry Truman og Jimmy 
Carter.

Den ivrigste det seneste århundre-
de må dog være Woodrow Wilson. Han 
var præsident fra 1913-1921, og i den 
periode spillede han omkring 1.000 
runder golf – det svarer til en runde 
næsten hver anden dag. En anden 
dedikeret golfspillende præsident var 
Dwight D. Eisenhower. I sin embeds-
periode besøgte han Augusta 
National, hvor han var medlem, så 
mange gange, at han har fået en sø på 
anlægget, Ike’s Pond, opkaldt efter sig. 
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Danmarks nok første 
guldsmed kun for mænd
Hvor går man(d) hen for at få 
skabt et unikt smykke – eller 
få omformet den signetring 
man har arvet? Svaret er 
M by Milas, der snart åbner 
kombineret værksted, butik og 
herreværelse i København.

M
ilas Jewellery i Kompagni-
stræde i København har 
gennem 25 år været stedet, 

hvor smykkedrømme gik i op-
fyldelse. Indehaver Minna Lund 
og hendes team af 8 guldsmed og 
lærlinge er specialister i at spore 
sig ind på kundernes ønsker og 
behov, og selvom der er en række 
faste kollektioner, så kan alt 
customizes til den enkelte – og 
hvert eneste smykke fremstilles i 
hånden. Når man kigger rundt i 
butikken i Kompagnistræde, så er 
det dog tydeligt, at der især er 
smykker til kvinder. Men det skal 
der laves om på nu.

“Den tid, hvor smykker kun var 
for kvinder, er slut. Mange mænd 
interesserer sig for smykker, men 
har ikke så mange steder at gå hen 
– og jeg må være ærlig og sige, at 
de nok også har været lidt overset 
her i Milas. Jeg har længe haft en 
drøm om at udvide og få mere 
plads, og nu bød chancen sig, og 
derfor åbner vi en helt ny butik 
med værksted – og den bliver en 

guldbutik til mænd ”, siger Minna 
Lund.

M by Milas i nabobutikken
Den nye butik hedder M by Milas 
og er simpelthen nabobutikken   
til Milas – lige på hjørnet af 
Kompagnistræde og Badstue-
stræde. Her er Minna Lund i fuld 
gang med at indrette en verden   
af guld og sølv , hvor stilen er 
klassisk, rå og maskulin.

Tager mændenes smykke-
drømme seriøst
Den nye butik byder på en grund-
kollektion med både unika og 
serier med alt fra armbånd, ringe 
og kæder, til manchetknapper og 
bæltespænder. Men som med alt 
andet hos Milas kan du få det 
skræddersyet, som du har lyst.

“Det bliver et sted, der tager 
mændene alvorligt. Kunderne kan 
komme herind og lufte deres 
smykkedrømme og få hjælp til at få 
dem indfriet. Det er et stort privile-
gium, som vi tager seriøst”, siger 
Minna Lund.

Hold øje med web og sociale 
medier for mere information om 
åbningen i slutningen af november.

Se mere på www.milasjewellery.dk 
og Facebook.com/Milas Jewellery
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Sct. Peders Kirkeplads 4 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 08 07 
vinhuset@hotelvinhuset.dk · www.hotelvinhuset.dk

-  i  h j e r t e t  a f  Næ s t v e d

 

VÆLG MELLEM GOLFKLUBBERNE:

Næstved golfklub 

Sydsjællands golfklub

Rønnede golfklub - Skovbo golfklub

Sorø golfklub - Trelleborg golfklub
1 OVERNATNING
KUN KR. - PR. PERSON    995,-
2 OVERNATNINGER
KUN KR.
PR. PERSON 1.695,-
3 OVERNATNINGER
KUN KR.
PR. PERSON 2.595,-

GOLF OPHOLD
PÅ HOTEL VINHUSET

1 - 2 ELLER 3 OVERNATNINGER

OPHOLDET INDEHOLDER:

1 x overnatning

1 x morgenmad pr. nat

1 x 3 retters middag 

i Restaurant Bytinget pr. nat

1 x greenfee pr. nat

Enkeltværelsestillæg 

kr. 350,- pr. nat

Weekendtillæg 

fredag og lørdag 

kr. 200,- 

pr. person pr. nat

Der ydes kun 

slutrengøring.
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RASMUS HØJGAARD

er pakket ind i 
træningsplaner

Rasmus Højgaards komet-
opstigning på Europa Tour er 
sensationel, men hvordan 
træner man for at komme 
dertil? Træner Martin Kold 
kender svarene. 
A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  F r ank  C i l i u s  og  Em i l  Ho r ns t r up

N
etop trådt ind på den store 
internationale golfscene 
vandt Rasmus Højgaard 
sin første europatourturne-
ring på Mauritius i decem-

ber 2019, og 8 måneder senere i 
august 2020 kunne han løfte trofæet 
på The Belfry i England. Læg dertil 
at han i samme periode spillede sig 
til en 2. plads, en 3. plads og to 6. 
pladser – og med en alder på 19 år 
er Rasmus Højgaard også noteret for 
at være den yngste spiller efter 
Matteo Manassero, som har vundet 
to sejre på Europa Tour. 

De store præstationer på golfba-
nen luner også rent økonomisk, 
Rasmus har tjent mere end fire 
millioner kroner i præmiepenge 
siden han turnede pro for to år 
siden.

Som træner for drengelandsholdet 
har Martin Kold været med til at 
tilrettelægge træningen for Rasmus 
Højgaard i knap seks år og dermed 
banet hans vej mod en karriere som 
professionel golfspiller. Og Martin 
Kold er forsat den træner, der sætter 
rammerne.

”I januar 2015 var Rasmus lige 
kommet ind i udviklingstruppen i 
Jylland og hen over det forår lærte 
jeg ham at kende ved vores sam-
linger. Jeg lagde hurtigt mærke til, 
at der var et par tvillingedrenge, der 
kunne noget ganske særligt, og jeg 
udtager både Rasmus og Nicolai til 
landsholdstruppen i foråret 2016. 

Der er en særlig drive i dem begge, 
et drive til at være den bedste. Jeg 

hæftede mig ved at 
Rasmus kunne noget 
med boldkontrol som 
ikke mange andre i 
hans alder kan. Som 
træner igennem mange 
år har jeg set utallige 
bolde flyve og unge 
talenter udvikle sig, 
men Rasmus viste både 
evnen til at tage beslut-
ninger og bakke op med 
boldkontrol. Det er 
nogle særlige færdig-
heder at have, specielt i 
en alder af 15 år,” siger 
Martin Kold.

Mental test
På træningssessionerne 
blev Rasmus Højgaard 
også testet på det 
mentale plan. Pilen 
pegede på, at Rasmus 
skulle arbejde med at 
blive mere tålmodig.

”Vi testede for 
hvordan man håndterer 
ubehag, og det viste sig, 
at Rasmus var god til 
at håndtere ubehag, 
når det gik godt, og 
også i modgang, men 
han var ikke så god til 
at håndtere, hvis noget 
var uretfærdigt eller i 
situationer, hvor han 
var utålmodig. Og det 
er ganske normalt for 
de drenge,” siger 
Martin Kold.

Når de fem lands-
holdstrænere i DGU 
mødes bliver der 
indimellem snakket 
om de enkelte spilleres 
potentiale, og lands-
holdstrænerne kunne 
ikke ud fra den første 
tid se, hvor langt 
talentet kunne række.

”Man skal ikke bilde 
sig ind at man kan spotte en Europa 
Tour-vinder. Vi har taget fejl mange 
gange før. Vi har selvfølgelig godt 
kunne se at Rasmus og Nicolai er 
dygtige golfspillere, men at kunne 
forudse at de kunne performe så godt 
og så hurtigt, er kun noget vi turde 
håbe på.”

Det alle kunne se, da Rasmus 
Højgård vandt sine to første sejre 
Europa Tour, var en ung mand med 
en særlig evne til at holde hovedet 
koldt, når det gælder. Rasmus vandt 
ved at producere eagle på tredje 
omspilshul på Mauritius og en eagle 
på næstsidste hul på The Belfry i 

England sendte ham i omspil, som 
han vandt på andet omspilshul. 

Træning i faste rammer
Rasmus Højgaards følger en 
trænings plan som er opdelt i en plan 
for vedligeholdelse, præstation og 
udvikling, fortæller Martin Kold.

Vedligeholdelsesplan: består af en 
serie af forskellige slagøvelse – 10 
gentagelser af hver, som gennem-
føres hver gang. Meningen er at 
skabe forudsætninger for og være 
sikker på at basis er i orden. Denne 
træning udføres næsten dagligt. 

Præstationplan: Brug af Track-
man og diverse test for at forbedre 

længdekontrol. Denne træningsform 
anvendes især i turneringsuger. 

Udviklingplan: Det handler om at 
sætte nogle mål, bl.a. at blive bedre 
til længdekontrol – og planen 
rækker to til tre år frem. 

Hvad angår fysisk træning 
samarbejder Rasmus med fysio-
terapeut Jacob Nees fra Golfklinik-
ken i Silkeborg Ry Golfklub.

”For Rasmus handler det om at 
fornemme hvor hans krop er henne, 
jo bedre form desto hurtigere kan 
han mærke sit sving. Når man har 
rejst, kan det tage længe tid at føle 
svinget. Den fysiske træning skal 
naturligvis også gøre Rasmus 
stærkere, så han kan slå længere og 
holde længere,” siger Martin Kold.

Anvender Edoardo Molinari’s 
program
Martin Kold anvender et særligt 
program udviklet af tour pro 
 Edoardo Molinari, når han skal 
analysere de slag, som Rasmus slår 
under sin træning.  Programmet 
som hedder Strokes gained bygger 
på Molinari’s mange års erfaringer 
med at analysere data og anvendes 
indtil videre af omkring 10 proer. 

Kort forklaret bygger programmet 
på Strokes gained, som registrerer 
hvor bolden bliver slået hen og 
sammenlignet med intended target 
(det sted man sigter efter) og det 
faktiske target (fx pinden). 

I en samlet oversigt kan man se, 
hvor mange slag en enkelt spiller 
vinder eller taber i forhold til resten 
af feltet (dvs. en gennemsnitlige 
PGA-spiller) i de forskellige dele af 
spillet såsom driving, approachslag 
og putting.

Indimellem bliver data analyseret 
af Edoardo Molinari .

”Programmet giver et rimeligt 
klart billede af, hvor trænings-
indsatsen skal forøges, og når vi 
efterhånden får opbygget et større 
datasæt kan vi se mere, og måske få 
bekræftet nogle ting som vi måske 
kun havde en anelse om.”

Mål om at komme i top-50
I øjeblikket ligger Rasmus Højgård 
nummer 80 på World Golf Ranking, 
men målet er at komme i top-50 i 
næste sæson, og dermed modtage 
invitationer til de helt store turne-
ringer.

”Det er vigtigt at holde fokus på de 
handlinger, der kan få det til at ske i 
stedet for bare at snakke om hvad det 
kan blive til. Det handler om i bund 
og grund at få gjort sine ting, og så 
må vi se om resultaterne også 
kommer”, slutter Martin Kold.

Martin Kold begyndte at træne Rasmus Højgård 
på Drengelandsholdet og gør det fortsat.

RASMUS HØJGAARD

Rasmus Højgård 
ligger som nummer 
80 i verden og har 
kurs mod top-50.
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er. I området omkring ISI har du mulighed for at vælge 
mellem hele 20 udfordrende golfbaner.
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PROTIPS

ved Knud Storgaard

Lavet i samarbejde med:

Sportsgrene der 
holder dit golfspil 

vedlige hen over 
vinteren

Årets ottende golftekniske spørgsmål 
lyder således: ”Hvilke andre sportsgrene 

kan jeg dyrke i vinterhalvåret, som kan 
være med til at forbedre mit golfspil”? 

V
i er jo gået ind i en tid, hvor 
rigtig mange golfere her i 
Danmark dropper at spille 
golf pga. vejret og det 

faktum, at rigtig mange baner er 
de rene mudderbaner. Hvis du 
hører under kategorien af golfere, 
der ikke spiller indtil start april, 
så er det klart, at dit golfspil 
sjældent vil blive meget bedre, med 
mindre du gør andet aktivt som 
kan have relevans for dit spil.  
Hvis du har mulighed, lyst og råd 
er der efterhånden rigtig mange 
steder rundt om i landet, hvor der 
er adgang til deciderede golf-
træningscentre/gymnastiksale, 
hvor der er gode muligheder for at 

Held og lykke med at holde gang i golfen hen over de kommende måneder, og jeg håber, når vi rammer april 2021, 
så er banerne ved at være fine, spillet er holdt vedlige og Corona var noget der hørte til i 2020.

 Golf-fitness Tennis /  Karate /  Bueskydning Bordtennis Yoga Styrke- Mountain Løb Svømning
  Padel / Taekwondo    træning bike
  Squash 

OTR ***** **** ** *** **** ** ** * * *
Koordination *** **** *** *** **** ** *** ** ** **
Fokus  **** **** ***** ***** **** **** *** *** ** ***
Mental ** **** **** **** **** **** ** **** **** ***
Styrke ***** *** **** **** ** *** ***** **** *** ****
Kondi *** **** *** ** **** ** *** ***** ***** ****
Smidighed og balance **** *** ***** *** *** ***** *** ** ** **
Prisleje *** *** *** **** *** *** *** *** **** ***
Samlet  29 29 29 28 28 25 24 24 23 22

spille og træne golf. 
 Alternativt kan du jo rejse til 

varmere himmelstrøg, som jo er det 
ultimative sted, at holde sin golf 
vedlige, med mindre du vælger at 
trodse sne og slud

   Hvis du ikke gider indendørs 
golf, rejser eller spille udendørs, er 
der jo mange andre sportsgrene, 
som kan være med til at vedlige-
holde og måske endda forbedre dit 
golfspil til sæsonstarten i april.

Nedenfor har jeg kigge på en 
række mulige sjove sportsgrene og 
vurderet dem på følgende 8 para-
metre, hvor 5 stjerne er meget 
relevant for golfspillet og 1 stjerne  
er mindre relevant: 

1.  Overførselsværdi og 
teknisk relevans for dit 
golfspil(forkortet OTR.)

2. Koordination

3. Fokus

4. Mental

5. Styrke

6. kondi

7. Smidighed og balance

8.  Prisleje                        
(1 stjerne er ”dyrt” og 
5 stjerner er ”billigt”)



40 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 5440 26 36 54

JULETILBUD 
Melder du dig ind nu for 5.500,- 

så har du spilleret til den 31.03.2022

Vi byder velkommen 

til vores nye træner 

Mads M. Nielsen
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PROTIPS

Ronnie Lindeskov
PGA professionel
Barsebäck Resort

F o t o :  Ge t t y  Image s

GOLF HACK III
Dansk produceret hacks til din vintergolf.

Hvad er hack eller bio hacking? 
For mig er et hack at tage mere 
kontrol og ansvar over min krop, 
hoved og eget liv ved at forsøge, at 
optimere kroppen og biologien med 
hjælp fra videnskab, teknologi og 
personlige eksperimenter - det 
gælder ganske simpelt om at finde 
frem til hvad der er mest effektivt 
og hvad der fungerer bedst for dig. 
Rationalet er, at man med viden-
skab og eksperimenter med sig selv 
som forsøgsperson, kan gøre sig selv 
til en bedre version både på golf-
banen og selvfølgelig også udenfor 
banen. De ”Bio hackere” som 
 inspirerer mig, bruger ofte nyeste 
teknologi til at indsamle og 
 bearbejde data og de bruger resul-
taterne til at få mere energi, blive 
stærkere, tænke hurtigere og 
ganske enkelt leve smartere og 
sundere. Det vil jeg her beskrive i 
min tredje Pro Tips artikel, i 
 Danmarks bedste golf medie, 
Golfbladet. Jeg vil dele hvilke hacks 
jeg selv bruger og ekspenterer med 
og håber det vil inspirere og moti vere 
dig til at udforske præcis hvilke golf 
hacks, der bedst kan hjælpe dig til 
både at spille bedre golf, leve 
 smartere og sundere.  

Joken på 1ste tee har i mange 
årtier været at spørge sin mod-
stander: ”..trækker du vejret ind 

eller ud i dit tilbagesving”? For at 
sikre at ens modstander tænker i sit 
sving og dermed helt sikkert får 
ham/hende til at spille dårligere. 
Det er ikke særlig god stil, men 
faktisk et rigtigt godt spørgsmål, for 
jeg tror på at vi kan vinde meget ved 
at træne vores vejrtrækning, øge 
vores lunge kapacitet samt forstå 
hvornår kroppen er mest effektiv.

Der er en vigtig baggrunds 
historie til min artikelserie, da jeg 
hvert år på denne tid ser spille 
 grupper og klubber i klubben blive 
mindre og mindre når banerne går 
over til restriktioner imod golfbil, 
el-vogn etc. Dette fjerner mulig-
heden for mange til at komme rundt 
på banen og de mister derfor kon-
takten til deres venner og følelsen 
med deres spil, der for nogen har 
være flere gange om ugen. Jeg har 
dagligt haft min gang i golfklubber 
gennem mere end 30 år og når 
foråret kommer, kan jeg se stor 
forskel på golfspillere der har spillet 
hen over vinteren og dem der 
desværre var nødt til at blive 
hjemme. Så jeg håber at jeg kan 
inspirere dig til at forlænge din 
sæson, så du ikke går glip af op-
levelser med vennerne pga fysikken, 
men kan fortsætte med at nyde 
verdens bedste spil.  

I dagens pro-tips skitserer jeg, 

hvordan dit vejrtrækningsmønster 
kan påvirke dit golfsving, hvordan 
dine vejrtrækningsmuskler ændrer 
den kinæstetiske sekvens, kraft i 
svinget og endda påvirke dine 
følelser. Du bemærkede måske også 
at man kunne høre flere af top-
spillerne bruge deres 
vejrtrækning til 
dette års Masters? 
- det var lidt lettere 
at høre nu hvor 
turneringen des-
værre blev spillet 
uden publikum.  
Hvis du vil høre mere 
om hvordan jeg har 
opnået mere frihed i 
mit sving og få mere 
indsigt i den mere logiske måde at 
trække vejret på i svinget, som jeg 
tidligere ikke var bevidst om, så læs 
med her:

Hvor meget er du villig til at 
 investere for at forbedre din golf? 
Som golftræner er det et meget 
spændende spørgsmål. Du har 
sikkert trænet på rangen, måske 
taget lektioner i din klub og søgt på 
YouTube uden det helt store held 
med at forbedre dit spil og lykkedes 
med at opnå et lavere handicap. 
MEN hvad nu hvis noget af ”det” du 
mangler er en helt grundlæggende 

ting, for at vi mennesker kan 
fungere og at dette var det samme, 
som kunne gøre en stor forskel for at 
opnå bedre spil og et lavere handicap? 
Hvad nu hvis det er så simpelt, som 
at lære at trække vejret, både mere 
og bedre? Du kan blive bedre til at 
trække vejret både imellem slagene 
for at blive mentalt klar til næste 
krævende slag eller med så stor 
lungekapacitet, at du ikke bliver 
træt eller forpustet op ad bakkerne 
på runden. Noget der kunne sikre 
du er effektiv i svinget for at lave dit 
bedste tilbagesving og bedste 
gennemsving for både retnings 
stabilitet og fart i svinget for mere 
længde. Svaret for mig har været at 
træne mine åndedrætsmuskler og 
dermed øge min lunge kapacitet!

”..Jeg trækker da vejret, når jeg 
spiller golf!”.. Det gør du, men 
hvordan trækker du vejret og hvor 
meget har du at gøre godt med? 
Hvor mange liter er din lunge-
kapicitet?

Lad mig spørge dig: trækker du 
vejret rigtigt for optimal ydeevne i 
dit sving? Topatleter indenfor andre 
sportsgrene er meget beviste om at 
vejrtrækningen er et af de vigtigste 
værktøjer der påvirker deres succes. 
Måden de trækker vejret på ved       
f.eks. slag i karate eller boksning 
ville slet ikke være effektivt, hvis 
vejrtrækningen var modsat og hvis 
man tillægger at vejrtræknings-
træning træner kroppens holdning 
indefra. For mit eget vedkommende 
har det betydet at den øverste del af 
min rygsøjle er blevet rettet ud 
gennem åndedræts træningen og 

nakken har derved 
bedre betingelser for 
at bevæge sig i mit 
sving. Jeg har altid 
undret mig over 
nakkestøtternes 
placering i min bil, 
da mit hoved altid 
har været for langt 
fremme, men idag 
sidder jeg mere lige 
op og ned, dvs. op ad 

nakkestøtten og brystpartiet er 
samtidigt blevet løftet, så træningen 
har faktisk øget min rotations 
mulighed fra 71 til 86 grader i mit 
tilbagesving! Det giver mig et 
længere sving, som både er lettere 
at svinge ned fra i timing og sam-
tidig skabe fart fra 1857 grader i 
sekundet målt på mine hænder til 
2028 dvs. meget større hastighed i 
svinget som bliver til længere carry 
på bolden.  

Joken på 1ste tee har i 
mange årtier været at 
spørge sin modstander: 
”Trækker du vejret ind 
eller ud i dit tilbagesving”?



Golfkursus på 
højskole ...for livsnydere

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med de fantastiske nordjyske golfbaner og opleve 
forkælelse for krop og sjæl med velsmagende mad, golf og højskole?  

Hvis ja, så vil fem dage på Aalborg Sportshøjskoles golfkursus i sommerperioden  
helt sikkert være noget for dig. 

 
På højskole og golf vil både begyndere og etablerede golfspillere få undervisning af erfarne 
golf-pro’er, som hver dag vil finpudse dine evner i den teknisk svære sport. Derudover får 
du mulighed for, at spille på nogle af de bedste golfbaner i Nordjylland sammen med de 

andre kursister.  

Pris 5.595 kr. pr. person incl. kost, logi, undervisning og greenfee.

Tilmeld dig allerede nu eller læs mere på  

www.sportshojskolen.dk/ugekursus/golfkursus

Aalborg Sportshøjskole

Annebergvej 55

9000 Aalborg

Tlf. + 45 98 13 13 11

www.sportshojskolen.dk

sph@sportshojskolen.dk

www.facebook.com/AalborgSPH

www.youtube.com/Sportshojskole

@aalborgsportshøjskole

>> Hvis du ønsker en aktiv og indholdsrig ferieuge, så kan vi anbefale ophold på Aalborg Sportshøjskole. Fin træning og  

spændende golfbaner, formidabel forplejning, skønne fysiske og underholdende aktiviteter. Kan varmt anbefales                  <<  

Susanne Larsen og Knud Larsen

Kursusuger
UGE 28 UGE 29 UGE 30

 der er alle
rede godt  

gang i tilmeldingerne
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PROTIPS

I en alder af 50 kan vores lunge-
kapacitet være reduceres med så 
meget som 50 procent. Dette 
 betyder, at jo ældre du bliver, jo 
sværere er det for dine lunger at 
trække vejret ind og holde luft. Når 
vi indånder mindre ilt, modtager 
vores krop og celler også mindre ilt, 
hvilket tvinger vores hjerte til at 
arbejde hårdere for at pumpe ilt 
gennem kroppen for at opnå det 
samme arbejde som vi kunne opnå 
som yngre. Så måske er det faktisk 
ret godt, at man bliver senior i golf 
som 50 årig, så man naturligt spiller 
en kortere bane, MEN hvad med at 
”hacke” denne udvikling og give din 
krops muskler samme energi, som 
da du var yngre? Du kan træne din 
lunge kapacitet til yngre end din 
alder, så du kan øve dig på at nå 
frem på et par 5 hul i kun to slag! 
Min egen erfaring med åndedræts 
træning har været helt magisk og 
den vil jeg gerne dele med dig. 
Systemet hedder Airofit og er en 
dansk opfindelse som kan reducere 
ind og udåndingen igennem et 
mundstykke, som du har i munden 
og som ”taler” med din telefon 

igennem BlueToth. Du ser “live” i en 
gratis Airofit app på din telefon, din 
vejrtræknings kvalitet og du tester 
din kapacitet. Når modstanden er 
hård, lærer kroppen at gøre det 
bedre. Åndedrætstræningen med 
Airofit systemet er både sjov, hård 
og motiverer mig 
til mere træning 
og ikke mindst 
muligheden for 
at øge min lunge 
kapacitet. 

Små ændrin-
ger i åndedræt-
tet kan resultere 
i store forbed-
ringer fysisk og 
mentalt. 
 Åndedrættet er 
automatisk og 
under ubevidst 
kontrol. Det 
centrale ved 
dette er, at vejrtrækning er en af de 
eneste dele i dit autonome nerve-
system (som styrer din krops 
stressrespons), som også kan styres 
bevidst. Dette er vigtigt i golf, for 
hvis din krop er under stress, kan 

det ændre den måde du trækker 
vejret på, som åndedræt ved ind-
ånding eller udånding og vejr-
trækning. Disse ændringer i dit 
åndedrætsmønster kan ændre 
 bevægelsesmuligheden både i dit 
golfsving og især ved putning. 

Skuespillere anvender bevidst 
vejrtrækningen til at få en emo-
tionel reaktion frem, for derved at 
virke mere overbevisende i deres 
skuespiller præstation, sagt med 
andre ord, kan vores vejrtrækning 
styre vores følelser hvilket påvirker 
vores evne til at kontrollere stress 
- de fleste spiller golf på en følelse, 
for at begrænse stres i svinget. Hvis 
du vil tage kontrol over dit sving, 

din krop og dit 
spil vil jeg 
anbefale dig at 
træne dine 
vejrtræknings-
muskler.  

Mellemgulvs-
musklen 
(Diafragma) er, 
hvor 70% af din 
vejrtrækning 
skal komme fra. 
Problemet 
opstår når vi er 
bekymrede, 
triste, bange 
eller vrede og jeg 

har bestemt set alle disse følelser på 
golfbanen, så ændrer vi vores 
åndedrætsmønster og anvender 
mellemgulvet mindre. Den gode 
nyhed er at som enhver anden 
muskel i kroppen kan denne styrkes 

og trænes. Derfor er netop denne 
muskel vigtig, for når præstations-
niveauet stiger, øges stress og den 
kan vi ”tæmme” indefra. 

Teknikken: Indånding hjælper 
med at øge dit indre tryk og aktivere 
din core stabilitet (thoraxmobilitet, 
dit ribbensområde), som er vigtigt 
for at generere kraft gennem din 
kerne og vil hjælpe med kraft-
overførsel fra din underkrop og op 
gennem torso til dine arme, hvilket 
er bedst at gøre i tilbagesvinget. 
Udfordringen med vejrtrækning i 
golf, som let sker når du svinger, er 
at man holder vejret. Sker dette 
spænder du dine muskler, som 
stopper eller begrænser bevægelses-
muligheden, her svinger du svagest 
og langsomt. Kan du derimod 
ramme en eksplosiv udånding i 
nedsvinget, inden køllen udløses 
mod bolden, så er kroppen mest 
effektiv for både fart og præcision. 

Det ideelle åndedræt i et golfsving 
er at du har indånding i tilbage-
svinget og kraftig udånding halvvejs 
i nedsvinget, men jo større lunge-
kapacitet du kan bygge op og jo bedre 
sus du kan have på ind og udånding 
jo mere effektiv kan du gøre kroppen 
og det er denne måneds GOLF 
HACK! Jeg har selv oplevet effekten 
af min træning fra 1.8 liter i lunge 
kapacitet til nu mere end 4 liter. 
Resultatet giver mig mere overskud 
i slutningen af runden og det er 
svært at måle værdien af, men det 
føles fantastisk og som en ekstra 
energi bonus udover min oplevelse i 
svinget. Jeg har ikke tænkt at den 
kedelige gæst, Corona skulle have 
spalte plads i mine Pro tips artikler, 
men jeg tror på at jeg er bedre stillet 
med +4 liters lunge kapacitet i 
forhold til mit udgangspunkt på kun 
1.8 liter, hvis jeg skulle bliver 
smittet... og det er endda et resultat 
jeg har opnået på bare 5 ugers 
træning! - nu har jeg trænet i 10 
uger og jeg vil ikke undvære min 
daglige 2-6 minutters AiroFit golf 
hack træning en eneste dag!

Hvor lang tid skal du træne dine 
vejrtrækningsmuskler? Din Airofit 
app styrer din træning og med bare 
2-6 min. om dagen gør du en stor 
forskel. Programmet du træner efter 
er skræddersyet til dine ønske, 
behov og forudsætninger.  Find ud 
af hvad der fungerer bedst for dig, 
så når din krop har brug for at 
arbejde på højeste ydeevne, bliver 
det ikke maksimeret med stress-
hormoner og spændinger i kroppen. 
Så træk lige vejret ,-) det er her vi 
spiller vores bedste golf!

Håber du får en fantastisk sidste 
del af 2020 sæsonen og en magisk 
jul...måske håber du ligesom jeg, at 
der ligger et nyt hack under træet. 
Dette bliver desværre sidste Protips 
i år, men måske vi ses i SIMgolf 
eller på banen. 

Husk at følge 
mig for flere 
Protips på 
instagram!

Før Airofit træning

Efter Airofit træning 
Fra K motion målinger



Golfskoler I ind- og udland
-Intensiv træning på små hold

Golfskoler i Danmark
- Du får træning, golf, overnatning, mad og hyggeligt selskab 

   Masser af kvalificeret træning, i både det korte og det lange spil
     Vi træner om formiddagen og spiller 18 huller om eftermiddagen

   Jens Ole går med dig ude på banen og giver dig gode råd
   Du har mulighed for, at teste det nyeste golfudstyr på banen
   Vi bor på Hjarbæk Fjord eller Hotel Munkebjerg
   Vi hygger sammen om aftenen, på Hotellet med god mad
   Du kan også deltage uden overnatning, hvis du ønsker det

Jeg har lavet disse Golfskoler i de sidste 7 år med stor succes
7 hold er allerede udsolgt, så tøv ikke med at tilmelde dig.....

Send en mail med tilmelding allerede idag, jensole@jokgolf.dk

3-dages Golfskoler i Danmark
- Nivå, Vejle eller Hjarbæk Fjord

  3 runder golf på super gode baner
  2 dages ophold på hotel/lejlighed inkl. morgenmad
  2-retters middag eller buffet 
  Træning 6-7 timer på Driving Range 

  Frie bolde på Driving Range
  Course management. Jens Ole giver gode råd på banen

Priser fra kr. 2.995.- (Evt. enkeltvær. tillæg)

Max. 9 deltagere på alle mine hold

Jeg har stort set hold i hver uge fra april-september

Golfskoler i udlandet 2021
Bestil trygt din rejse hos mig, du skal ikke betale før vi ved om rejsen kan gennemføres
   01. marts Grækenland 8 dage fly - hotel - 2 middage - 5 runder golf - træning - transfer 
   12. marts Portugal 8 dage fly - hotel - halvpension -  5 runder golf - træning
   20. marts Portugal 8 dage fly - hotel - morgenmad - 5 runder golf - træning - transfer
   11. april Portugal 8 dage - fly - Hotel - 2 middage - 5 runder golf  - træning

PGA Pro Jens Ole Kristensen TLF. 24 41 32 15 www.jokgolf.dk

ADGANG TIL

ALLE BANER

I DANMARK

FOR KUN 649,-

Få et Fleksmedlemskab med DGU-kort i 
Trelleborg Golklub ved Slagelse + 2 
Greenfee billetter til vores 18-hulsbane.
(Værdi kr. 800,-)

Bestil på +45 5850 5200 / www.trelleborggolf.dk
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KAN GRATIS GOLF 

GI’ MENING

Gratis bet
yder i al

 sin enkelthed ’andre beta
ler’, så j

a, måske kan
 ’gratis g

olf’ give m
ening.

ONSDAGSSNEGLEN

af Mor ten Buckhøj

J
eg stødte på en artikel i et engelsk golfblad om at 
man i Saudi Arabien tilbyder gratis golf til kvinder. 
Ja, I læste rigtigt. Gratis, kvinder – og Saudi 

Arabien.

Ørken-og oliestaten med det blakkede ry når det 
kommer til ubetydeligheder som menneskerettigheder 
og med et nærmest middelalderligt syn på kvinder har 
indledt en charmeoffensiv i golfverdenen. 

Man står bag turneringer på både European Tour og 
Ladies European Tour, og i foråret kom det frem, at 
det var saudiske oliemilliarder, der ville finansiere 
drømmen om en ny og anderledes World Tour i golf. 

Den idé blev ikke positivt modtaget af hverken PGA 
Tour eller de allerstørste aktive stjerner og siden da 
har der været meget, meget stille omkring den.

Men så kom LET-turneringen og med den denne her 
idé om at tilbyde 1000 kvinder at spille gratis under 
navnet The Ladies First Club.
Nu ved vi jo godt, at ordet ’gratis’ helt grundlæggende 
betyder at ’andre betaler’. Og i Saudi Arabien er det jo 
nok ret lige meget hvad det koster. Nogle meget rige 
baneejere kan grundlæggende gøre hvad det passer 
dem, og tage den pris de ønsker.

Men kan ideen om ’gratis golf’ give mening ud fra en 
dansk kontekst?

Vi kender allerede lidt til det i forbindelse med de 
efterhånden mange ’fritspilordninger’, hvor man – 
mod et beskedent årligt beløb – spiller ’gratis’ i diverse 
nabo-eller venskabsklubber. 

deltag i debatten - følg                           på facebook

Men ellers kan det vel ikke give mening. Eller kan 
det?

Hvad nu hvis man tilbød, at for hvert voksent 
fuldtidsmedlem, kunne ét barn under 15 år spille 
gratis. Så kunne mor og far melde sig ind i golf-
klubben og få børnene med ’gratis’. Når jeg skriver 
gratis i anførselstegn, så er det jo fordi pengene skal 
findes et sted. Spørgsmålet er hvor?
Man kunne måske finde en sponsor, der var villig til 
at sponsorere klubbens juniorer på netop den måde. 
Eller kommunens børne- og ungeforvaltning, der 
gerne vil have de unge ud og dyrke noget idræt i 
frisk luft?

Man kunne lade alle klubbens medlemmer spæde 
til i form af en hundredekrone-seddel mere i kontin-
gent pr. år – ud fra devisen om, at jo flere juniorer, 
desto bedre fremtid for vores golfklub. Noget for 
noget. Alting har en pris.

SPONSORER OG OFFENTLIGE MIDLER
Når man kigger rundt i golfklubberne, møder 
man meget, meget få af ’anden etnisk her-
komst’. Ifølge Danmarks Statistik var der i 
tredje kvartal 2020 518.000 borgere, der er 
indvandrere eller efterkommere af ind-
vandrere fra ikke-vestlige lande (og 298.000 
indvandrere/efterkommere fra 
vestlige lande). Det er en 
gruppe, som man i sam-
fundet taler meget om at 
integrere bedre, og der 
findes i hvert fald et 
stort potentiale i den 
befolkningsgruppe. 
Kunne der ligge et 
pænt offentligt 
tilskud og vente 

på, at man i golfklubberne tilbød dem, eventuelt blot 
børn og unge under 18 år, et ’gratis’ medlemskab i 
en given periode?

Nok er golf en sport, der dyrkes af mange ældre, 
men jo langt fra af alle ældre. Kunne man også her 
forestille sig, at det offentlige system så en fidus i at 
finansiere, eller være med til at finansiere, at man 
tilbød ældre over 70 år et eller flere år med ’gratis 
golf’, eventuelt begrænset til par3- eller ni-hullers-
bane, ud fra den dokumenterede påstand om, at ’golf 
forlænger livet’? 

Når golfklubber søger sponsorater, er det mit klare 
indtryk, at man nogle gange har lidt svært ved at 
definere klart, hvad man som sponsor ’kan få ud af 
sponsoratet’, for hånden på hjertet, det går jo begge 
veje. Er man sponsor for en fodboldklub, kan man 
invitere sine kunder og forretningsforbindelser til 
kamp 15-20 gange om året, men det er begrænset 
hvor mange runder golf man kan få tid til at tage 
kunderne med på. Ved at koble et sponsorat op på et 
samfundstjenstligt tiltag som for eksempel ’gratis 
golf’ til børn, indvandrere, kronisk syge, handicap-

pede, ældre, arbejdsløse eller hvad ved jeg, 
så kunne man i mine øjne score et stort 

plus i goodwill-bogen. Og er der noget 
sponsorer godt kan lide, så er det at 
få positiv omtale på grund af 
almennyttige formål.

Det er da værd at bruge de lange, 
kolde vintermåneder indtil græsset 

igen bliver grønt, og greens atter 
ruller jævnt, til at tænke 

lidt over, om man 
kan få noget godt ud 
af et projekt med 
’gratis golf’.

God jul og 
godt nytår!



v

NY PADELBANE?

KONTAKT: PADELHAL.DK
TOMMY BAY-HANSEN: 61 70 61 72
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ved Svend Novrup

VIN

Skaarupøre Vingård: 
Et tempel for 
velsmag og 
livsglæde

I 2002 anlagde Bente og Carsten, 
der til daglig arbejdede med 
socialpsykiatri, deres vingård på 

det husmandssted nordøst for 
Svendborg, de havde erhvervet i 
1984.

De plantede 100 vinstokke og 
stod to år senere med de første 
egenproducerede gyldne dråber: De 
lovede godt!

Siden har de udbygget til 2300 
vinstokke, har ombygget udbygning-
erne til Vintønden, der er et lille 
eventyr med borde, diske, hylder og 
skabe i træ fra en svunden tid. 
Siden 2009 har de været erhvervs-
avlere og har eksperimenteret sig 
frem til et forbløffende antal 
 produkter: 

Hvidvin, rosé og især mousserende 
rosé, dessertvine a la portvin, mjød 
sammen med en biavler, mousserende 
æblevin med biodynamiske æbler 
fra Mette Meldgaards Frugthaven 
på Strynø, kaffelikør med bønner fra 
det lokale risteri Zozozial. De 
samarbejder med Skarø Is og 
forsøger at gøre alt så biodynamisk 
og økologisk som overhovedet 
muligt.

De tilbyder rundvisninger og 
vinsmagninger og i den sammen-
hæng fx en Fynsk Tallerken med 
lokale topprodukter: Fasanpaté, 
dådyrkølle, ost fra Gundestrup 
Mejeri og hjemmebagt brød af mel 
fra økomølleriet.

Selv om de aldrig har ofret en øre 
på reklame, er deres ry vokset, så 
vandrere, cyklister, golfspillere, 
vinelskere og andre fra hele verden 
er blandt de besøgende, der nyder at 
gæste et sted, hvor tiden synes at 
stå stille, mens man nyder at være 
sammen.

Læs mere om Skaarupøre 
Vingaard på golfbladet.com eller på 
hjemmesiden skaaruporevin.dk

Bente og Carsten foran Vintønden.

Jesper Rye Jensen

Vesterhave 
Vingaard er smuk, 
mangesidig og 
økologisk
V

ed Karrebæksminde ligger 
vinmarker med 15.000 
stokke ud til Smålandshavet. 

På rundvisning eller vinsmagning 
viser vinbonden Jesper Rye 
Jensen (foto: Jan Jensen), tidligere 
kåret som Danmarks bedste 
vinmager og vingård, selv rundt 
og fortæller om de druetyper, han 
bruger til sine vine.

Hvordan han laver dem, er en 
hemmelighed, men den fine smag 
har han netop fået bekræftet, da 
fire af hans vine af eget mærke 
Lagune på en tysk kongres med 
vine fra 30 nationer fik tildelt én 
guld- og tre sølvmedaljer.

I 1997 købte Jesper og hans 
hustru Irina Vesterhavegaarden 
pga. dens overvældende herlig-
hedsværdi. I 2002 stod en nybyg-
get udgave klar, og året efter blev 
plantet 3000 æbletræer.

I 2010 blev han anbefalet at 
producere vin, og det kom til at gå 
stærkt. I 2011 blev plantet 600 
stokke. I 2013 stod produktionshal 
og vinkælder klar. For kun fem år 
siden var de første rødvine klar i 
2015! Og i 2017 blev der skabt en 
pergolaplantage med forbillede i 
Valpolicella.

Hylderne har stort udvalg: 
Hvidvin, rosé, mousserende rosé 
og rødvin, tre slags rødvin, likør, 
Æbledram, hedvin, gin, mjød, 
æblemost, honning mm. Hvor det 
overhovedet er muligt, er produk-
terne 100% økologiske, og Vester-
have er økocertificeret.

Ideelt for klubber i klubben kan 
op til 35 overnatte, fx efter at have 
spillet en bane og nydt en fem 
retters gourmetmiddag med 
tilhørende vine.

Se mere om Vesterhave 
Vingaard på golfbladet.com eller 
på hjemmesiden vesterhave- 
vingaard.dk

Skøn vin, romantik og humor i 
Hedegaardens Vingaard
E

n journalist kaldte Hedegaardens 
Vingaard for Chateau Skødstrup 
efter et vellykket besøg hos den 

62-årige sygeplejerske Simon Hede-
gaard med de fine vinprodukter og 
den spøjse humor. Som bl.a. har givet 
sig udslag i, at hans portvinslignende 
hedvin hedder Pårtvin, og at han 
pointerer, at når hans julesnaps får 
klokkerne til at ringe, er det sådan 
nogen klokker, der sidder i et kirke-
tårn. 

Hedegaarden stammer fra 1830 og 
er en af få gårde, der aldrig har været 
underlagt herregården Vosnæsgaard. 
Måske, fordi den har været ejet af 
frihedselskende personer med fantasi 
og initiativ.

Hedegaard ville efter årtusinde-
skiftet udfordre sig selv. At det blev 
med vinavl skyldes, at han i 2004 
besøgte 4-5 vingårde i tilbuddet Åben 
Vingaard, og året efter plantede han 2500 vinstokke.

- Livet som vinbonde er fantastisk. 90% af tiden tilbringes i marken, 
hvor man ikke kun passer sine planter, men også nyder blæst, dufte, 
fasaner, rådyr og rovfugle. 

Hans nysgerrighed gør, at han konstant produktudvikler. I gård-
butikken finder du ti forskellige druevine, ti forskellige frugtvine og     
35 forskellige kryddersnapse.

Omgivelserne, vinrankerne og det perfekte festlokale Gildestuen gør, 
at der jævnligt fejres glædelige begivenheder på gården. I september fx 
et bryllup med vinudsmykning. 

- Mere romantisk kan intet være, konstaterer Simon.
Helt aktuelt er produkter fra Hedegaardens Vingaard inkluderet i 

adventskalenderen 8541 Skødstrup sammen andre lokale produkter.

V
inens navn er kongelig, men den dyrkes i fællesskab af en flok 
andelsvinbønder på en lille vinmark i Harløse ved Hillerød. Sådan 
har det været, siden en gruppe vininteresserede nordsjællændere 

for 20 år siden sammen stiftede andelsforeningen Frederiksborg Vin.        
I dag har den 160 andelshavere, der arbejder sammen om at dyrke druer 
til rødvin og rosé og producere vinen i vingardens lille vineri. 

Druerne er de røde Rondo, Bolero, Regent og Léon Milot, og om nogle 
år føjes hvidvin til produkterne, når marken med den grønne drue 
Solaris er kommet i vækst.

Der produceres gennemsnitlig lidt over 1.500 flasker vin årligt. Alle 
opgaver udføres som frivilligt arbejde og bindes sammen af glæde og 
hygge ved det sociale samvær.

Søndag d. 6. december er der mulighed for at besøge vingården på 
Harløsevej 164, 3400 Hillerød og få en hyggesnak med vinbønderne, der 
gerne viser rundt i vinmarken og fortæller om arbejdet i vineriet. Her er 
der juleåbent i tiden 11-15 med smagsprøver og salg af vin og gavekort til 

rundvisning. Begge 
dele oplagte jule- eller 
værtsgaver.

Besøg, gavekort og 
rundvisninger kan 
også bestilles ved at 
sende en mail til fbv@
frederiksborg-vin.dk 

Læs mere om Frede-
riksborg Vin på www.
frederiksborg-vin.dk/  
-  her finder du også en 
ansøgningsblanket, 
hvis du kan tænke dig 
at blive medejer og 
deltage i det spændende 
arbejde som dansk 
vinbonde.

Besøg fællesskabet hos 
Frederiksborg Vin

Simon Hedegaard.



Nænsomt håndplukket, 
håndsorteret og lagret vin
S

iden Tove og Thorbjørn 
Risgaard i 2006 overtog den 
smukke hovedgård Neder 

Kjærsholm, har vinproduktion 
været en af de tre hovedsatsninger. 
Ved siden af en gårdbutik med salg 
af bl.a. antikviteter, marmorfigu-
rer og glaskunst og det romantiske 
selskabslokale Annekset, hvor op 
til 70 kan fejre deres glædelige 
begivenheder, er der produceret vin 
af forbløffende kvalitet.

Det skyldes ikke mindst den 
store omhu, hvor Krasimir med 30 
års erfaring i branchen passer de 
6000 vinstokke på markerne, 
hvorefter plukning og sortering 
sker med kun hænder i aktion.

Derefter behandles saften af 
Thorbjørn Risgaard med hjælp fra 

vinmagere som Abi Duhr fra 
Luxembourg og Jacques Marquette 
fra Champagne i Frankrig, og 
endelig lagres vinen; hvidvin i 2-3 
år og rødvin i 5-7 år.

Der produktudvikles hele tiden, 
så der i dag foruden rød-, hvid- og 
rosévin sælges mousserende vine, 
druebrændevin, mousserende 
æblevin, solbærrom og solbærlikør.

Flere af vinene hedder Dicte 
efter ejernes barnebarn, som også 
overrakte blomster til Dronning 
Margrethe, da majestæten for to 
år siden gæstede Neder Kjærs-
holm – hvorefter hun som gave 
modtog en bog, hvis indhold viste 
sig at være to flasker Dicte vin.

Læs mere på golfbladet.com eller 
på hjemme siden nkvingaard.dk

Social B&B med vingård på vej
G

æsterne forlænger gerne 
ferien eller kommer tilbage til 
Helle og Hans Münter’s Bed 

& Breakfast på Koruplund på 
Djursland, hvor de har fundet en 
niche med luksus og forkælelse i 
hyggelige omgivelser.

Helle er professor i iværksætteri, 
mens Hans til 2016 var oberst-
løjtnant i flyvevåbnet. Skønt 
jævnaldrende blev han pensionist 
15 år før hende, og det gjorde det 
muligt at realisere drømmen om 
en udvidet version af B& B.

Da en enkelt vinplante på en 
sydgavl producerede så mange 
druer, at de kunne drikke drue-

saft i ugevis, og en glemt flaske til 
jul viste sig at være gæret og 
indbydende, udvidede de drømmen 
med en vingård, så gæsterne 
kunne komme på vingårdsophold.

I 2015-16 håndplantede de 3000 
vinstokke. Mens 2018 var fanta-
stisk for etablerede avlere, var det 
ekstremt tørre år en katastrofe for 
Koruplund, hvor planterne tørrede 
ud, så man skulle begynde forfra; 
men målet er i sigte med hjælp fra 
to spanske ønologer med vinfortid 
i Spanien, Californien og New 
Zealand, så gæsterne oplever en 
’vingård i vorden’, mens de bor 
med vinduer og balkoner ud mod 
vinmarker, skov og sol.

De bliver modtaget med mous-
serende vin og chokolade og kan 
vælge at spise med værtsparret 
om aftenen. Der serveres også 
afternoon tea i Champagnehytten. 
At det er billigere, jo længere man 
bor, benytter cyklister, vandre-
fugle, kort- og golfspillere sig 
talrigt af. Nu længes ægteparret 
blot mod også at byde på selv-
produceret vin. 

Læs mere på www.koruplund.dk

I ndho l de t  p å  d i s s e  s i de r  e r  sponso r e r e t .

Spil golf ved 

Himmelbjerget

Altid et besøg værd 

mail: hgc@himmelbjerggolf.dk - tlf. 87983100

 

 

 
 

”Vinden går frisk over Limfjorden vande” og med 
en placering ved indsejlingen til Limfjorden kan 
dette give en ekstra udfordring på banen. 
 
Tag udfordringen op - kom og spil en privat 
runde eller deltag i en af vores åbne turneringer 
i juli/august 2021, og nyd bagefter lidt lækkert i 
Golf Cafe´en. 
 
Der afvikles åbne turneringer den 19., 21., 23. 
og 24. juli 2021, og tirsdag den 24. august 2021 
afvikles Åben damedag. 
 
Tilmelding via GolfBox 
 
Er der familiemedlemmer der ikke spiller golf 
har de muligheden for at lege med den lille 
drilske golfbold på en af Nordjyllands bedste Pay 
& Play baner. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nordmandshage 40 

9370 Hals 
2926 5854 
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Vinbonden Søren viser rundt.

KELLER IS  V INGA ARD

Kellerisvej 78, 3490 Kvistgaard
Tlf. 22 46 39 30 
Mail: shj@kellerisvingaard.dk 
Website: kellerisvingaard.dk 

Følg Kelleris Vingård på instagram

VIN

ved Svend Novrup

Den skeptiske 
franskmand 
fik et chok 
- og gav sig
To franskmænd var på vej rundt til samtlige verdens 
vinproducerende lande for at skrive om dem. 

T
il deres overraskelse var 
Danmark blandt dem, og 
heldigt havde de valgt Kelleris 
Vingaard ved Humlebæk som 

et af deres mål. Her så de først den 
smukke, eleverede bygning, der med 
sine tårne tåler sammenligning med 
et lille fransk vinslot, og her fik de 
en oplevelse, de ikke havde drømt 
om.

Bygningens udseende er arkitek-
tens fortjeneste. Da han sidst i det 
forrige årtusinde lavede tegninger 
til ombygning af gården og fik at 
vide, at Susanne og Søren Hartvig 
Jensen planlagde at dyrke vin, 
udbrød han: - Så skal der da også 
tårne på.

Susanne og Søren havde mødt 
hinanden i gymnasiet. Efterfølgende 
beskæftigede hun sig med økonomi, 
og han blev maskiningeniør. Deres 
respektive jobs førte i flere omgange 
til udstationeringer i både Europa, 
USA og Østen, og i deres ferier 
elskede de at rejse efter storslået 
natur og skøn vin, ikke mindst i 
Australien.

At lave egen vin blev de inspireret 
til, da de på udstillingen ’Mit hjem 
er mit slot’ på Ledreborg 1999 løb 
ind i manden bag bogen om vinavl i 
Danmark, Jens Michael Gundersen. 
En ildsjæl, der med sin entusiasme 

har fået snesevis af danskere i gang 
med det, der syntes utopisk så langt 
nordpå.

Så gik det løs
Hovedhuset til Kelleris Vingaard 
blev opført i 1900, hvor københav-
nere efter anlæggelsen af Kystbanen 
i 1897 byggede sommerboliger med 
udsigt over Øresund.

Susanne og Søren erhvervede 
ejendommen i starten af 90érne. Da 
en nabogård kort efter skiftede ejer, 
og den nye ejer ville frasælge et 
stykke landbrugsjord, købte de det. 
Det ligger ideelt på en sydvendt 
skråning, og i 2001 plantede de de 
første 1000 vinstokke. Halvdelen 
var af sorten Rondo, som de allerede 
året efter var sikre på, at de ville 
satse på, og de efterfølgende 3000 
stokke var alle af denne sort.

Danmark var i 2000 blevet 
optaget blandt de EU-producerende 
vinlande, og det klare mål for 
Susanne og Søren var såvel livs-
stilen som vinbonde som ambitionen 
om at producere kvalitetsvin. Om 
det lykkedes, ville de først opdage i 
2006, for Søren insisterer på, at 
hans vin skal lagres og har anskaf-
fet egetræsfade fra Ungarn, USA og 
Frankrig.

Da så mange forsikrede ægte-
parret om, at fremstilling af god vin 
i Danmark var en utopi, valgte de 
Utopia som navn til deres vine; og 
da de senere fremstillede deres 
første dessertvin, og en eventmager 
forbløffet konstaterede, at med den 
havde de ramt ’bull’s eye’ (lige i plet), 
blev BullsEye dens navn.

Den første årgang
Høsten fra 2005 lå i Gundersens 
vineri i Hvidovre. I 2006 lejede Søren 
et lokale på Statens Planteavls-
station, hvor de første flasker blev 
klar – og kvaliteten var åbenlys.

Så åbenlys, at den første Utopia- 
rødvin vandt rødvinskategorien til 
Dansk Vinskue 2007, og da det 
allerede omtalte besøg af fagfolk fra 

Frankrig fandt sted, fik de dén i 
deres glas.

De snusede, studerede farve, lod 
den glide blidt over ganen – og fik et 
chok! Så vidunderlig vin mente de 
ikke, det var muligt at producere i 
Danmark.

 - Det var noget af en start, husker 
Søren med et smil, og året efter 
havde han sågar færdigbygget sit 
eget underjordiske vineri med tanke 
og fade under store hvælvinger. Nu 
var Susanne og Søren rigtige 
vinbønder med alt under samme 
tag.

Tre roller
En livsstil, hvor man udfylder tre 
roller: Man er vinbonden, der skal 
passe og pleje sine planter – ofte 
mere end nødvendigt sydpå, fordi 
nogle af de sorter, man bruger i 
Danmark, typisk er mere vildt-
voksende, så de skal trimmes og 
beskæres oftere. Man er ønologen, 
der skal kende til og foretage 
vinfremstillingsprocessen; og ikke 
mindst skal man afsætte sine 
produkter, så indsigt i salg og 
marketing er man også nødt til at 
have.

Samtidig er det en livsstil, hvor 
parret hver dag er i pagt med 
naturen; i år har de fx haft 11 rådyr 
fast gående blandt de 4200 vin-
stokke, der står i en længde på 6 km 
og leverer saft til op til 8000 flasker 
vin om året. Siden 2015 også 
 mousserende vine med navnet 
RENÉE, lavet efter champagne-
metoden med anden gæring på 
flasken, hånddrejet og hånd-
degorgeret. De er opkaldt efter 
Sørens ’piger’, hustru og to døtre, 
der alle hedder Renée til mellem-
navn efter svigerfaderen Renée 
Jacobsen, som desuden er en 
 uvurderlig hjælp i mark og vineri.

Årgangene varierer meget fra år 
til år. De årgange, Søren ikke er 
tilfreds med, destillerer han og 
bruger vinspritten til vingårdens 
hedvin. Derved går intet til spilde, 

og alle Utopia-vinene er 100 % 
fremstillet af råvarer fra egne 
marker. 2018 var drømmeåret, såvel 
i mængde som kvalitet, og der er 
også tidligere årgange på lager til at 
sikre salg, servering og smagninger 
for kunder og gæster til rund-
visninger og arrangementer.

Gæster, der omfatter alle former 
for private personer, forsamlinger, 
klubber og fejringer, og som der 
naturligvis er mange golfspillere 
blandt; ligesom der er en del 
 udlændinge … som de to over-
rumplede franskmænd.

Vil du smage eller købe Kelleris 
Vingaards produkter, forhandles de 
bl.a. af Kjær og Sommerfeldt og kan 
desuden købes i webshoppen på 
Kelleris Vingaards hjemmeside; 
men naturligvis er det allerbedste 
selv at bruge en dag i Utopia – 
 stedet, man normalt kun drømmer 
om, og som det er et paradoks at 
finde i Nordsjælland.

I ndho l de t  p å  denne  s i de  e r  sponso r e r e t .
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RUNDT OM GOLF

Gaven til 
den artige 
golfer
H

ar man hele året ført sig på 
greenen i den rette sports ånd, 
så sku’ der være en chance for 

at finde tegneren Morten Ingemanns 
nye bog ’Julestriber’ i ens julesok. 

I ’Julestriber’ handler det selvsagt 
mere om Sankt Nikolaus end om 
Jack Nicklaus, men skal man tro 
GOLFBLADETS hus tegner gennem 
mere end ti år, Morten Ingemann, så 
er selv Julemanden en ivrig golfspil-
ler. Ingemann er nok bedst kendt 
som manden bag Ekstra Bladets 
succesrige tegne seriestribe ’Og det 
var Danmark’. Morten Ingemann, 
som selv er bidt af en gal golfkølle, 
har haft ekstra travlt igennem det 
skæbnesvangre år 2020. Tilbage i 
starten af året, mens danskerne 
endnu ikke var helt sikre på om 
Corona var en øl eller en virus, 
startede Ingemann Forlaget Zebra. 

Det er sket i kompagniskab sammen 
med to gamle venner, Forlags- og 
trykkeridirektør Torben Salomon og 
 Martingchef Linda Dinesen. 

Stejl læringskurve
’Forlaget Zebra er blevet så godt 
modtaget alle vegne, og det er vi 
virkeligt taknemmelige for,’ fortæl-
ler Linda Dinesen. ’Det første år har 
været en spændende tid, med mange 
store udfordringer og meget nyt, 
som har skullet læres, ’fortsætter 
hun. For et lille, nyt og meget iderigt 
forlag, med kun en håndfuld med-
arbejdere, har læringskurven været 
stejl. 

Forlaget Zebras tredje tema- 
udgivelse, ’Julestriber’, følger op på 
’Golfstriber’ og ’Lægestriber’. Den er 
beviset på, at der i en kold tid er 
ekstra stort behov for Morten 

Ingemanns skarpe, 
humoristiske og satiriske
blik på nationen. Julen er muligvis 
tiden, hvor man hygger sig bedst. 
Skulle det imidlertid gå hen og blive 
for meget, så er ’Julestriber’ en 
effektiv sikkerhedsventil i form af 
Ingemanns skæve, skælmske og 
grovkornede vinkler på den ikke 
helt ustressede højtid. 

Spil og plakater
2021 tegner allerede nu til at blive et 
endnu mere travlt år for Forlaget 
Zebra. ”Vi er ved at strømme over af 
ideer til aktiviteter for næste år – 
ideer som rækker ud over det at 
producere flere temabøger. Vi vil 
begynde at lave spil, plakater og en 
række andre sjove ting,” oplyser 
Linda Dinesen.

JULESTR IBER

Af Morten Ingemann, Forlaget Zebra

148 sider, ill.   Pris 149,95 kr.

Kan købes hos landets boghandlere 
samt på www.forlagetzebra.dk

Følg os på Facebook og 
Instagram @forlagetzebra

Centervej 48 - 3600 Frederikssund - Tlf: 47 31 40 15 Mobil: 26 88 63 70 - frederikssundpejsecenter.dk

SJÆLLANDS STØRSTE PEJSECENTER

Følg os på

Fejerens egen butik

Professionel 
rådgivning & 

montage

ALT I ET

VARM
HELT

INDENI

VI ER
MILJØ

BEVIDSTE

780 m2

Følg os på
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Mink og golf

VOLSTRUP

A f  Mor t en  Buck hø j
F o t o :  GOL F BL ADE T

D
er holder mange biler på 
parkeringspladsen ved 
Volstrup Golfcenter, men der 
er ingen mennesker på 

banen. Vejret er blevet novemberag-
tigt med regn og blæst, og golf-
spillerne har søgt ly indendørs i det 
store indendørs golfcenter, som 
Jeppe Ugilt lige har udvidet for 
halvanden million kroner med fire 
nye simulatorer. Stemningen er høj i 
båsene, hvor både medlemmer og 
gæster udefra fylder godt op. 

Det gør Jeppe Ugilt glad at se de 
mange mennesker i centret, men 
vejret udenfor matcher bedre den 
sindsstemning af tristhed og vrede, 
som Jeppe og hans familie føler i 
øjeblikket.

Volstrup Golfcenter har efter-
hånden 15 år bag sig, men mange år 
inden man anlagde golfbane på 
nogle af Volstrups jorder udenfor 
Hobro og frem til begyndelsen af 
november måned var minkavl 
hjørnestenen i familien Ugilts 
forretning. Tilbage i 1950’erne 
anlagde Jeppe Ugilts farfar den 
første minkfarm i Nørager syv 
kilometer fra Volstrup, og siden kom 
en mere til på selve Volstrup gård. 
Jeppes far Erik overtog driften, og 
for omkring 15 år siden blev et 
flydende generationsskifte indledt, 
så Jeppe stille og roligt er ved at 
overtage den familieejede gård og 
alle aktiviteterne.

Jeppe har anlagt golfcentret, og 
har startet en god forretning med 
rullegræs. En større svinebedrift 
blev udfaset og nedlagt samtidig 
med at golfcentret blev bygget.

I alle årene har minkavlen 
imidlertid været en hjørnesten i 
bedriften lige indtil …. 

”… Onsdag den 4. november kl. 
16,” siger Jeppe Ugilt. 

Dato og tidspunkt står lysende 
klart for ham. Det var den dag 
statsministeren gik på tv, og fortalte 
at alle mink i Danmark skulle 
aflives på grund af risikoen for at 
coronavirussen kunne mutere 
blandt minkene.

”Jeg var inde i Hobro for at cykle 
mountainbike med en af mine 
venner, men sagde til ham at jeg 
måtte droppe turen. Jeg havde en 
fornemmelse af hvad der ville 
komme, og ville følge med i presse-
mødet,” siger Jeppe. ”Jeg vidste ikke, 
at budskabet ville være så vidt-
gående, og vi blev sat i en slags 
choktilstand.”

Allerede torsdag morgen gik 
Jeppe Ugilt og hans ansatte i gang 
med at aflive de 32.500 dyr på 
familiens to minkfarme. ”Når 
landets statsminister stiller sig op på 
pressemøde og fortæller at det er 
nødvendigt at gøre noget, så går jeg 
ud fra at det er grundigt bearbejdet 
og bydende nødvendigt”. Vi gik i 
løsningsmode og begyndte afliv-
ningen af pligt, men også i en 
tilstand af arrigskab og adrenalin,” 
siger han og anfægter ikke nød-
vendigheden af at aflive dyrene. Det 
han i dag anfægter, er hele proces-
sen, som han kalder ’kritisabel’ og 
behandlingen af minkerhvervet, 
som han kalder for ’modbydelig’. 
Men det er politik, og Jeppe Ugilt 
håber nu blot, at politikerne på 
Christiansborg forhandler sig frem 
til en rimelig kompensation for ham 
selv og hans mange kolleger.

Skal nok komme videre
Det er mere på det personlige plan, 
at aflivningen af familiens mink, og 
tvangsnedlæggelsen af hele mink-

erhvervet rammer ham og familien 
hårdt.

”Min far er 75 år og har arbejdet 
med mink hele sit liv. I 17 år var han 
formand for Kopenhagen Fur, som 
nu snart må lukke. Det er ikke let for 
ham at se det erhverv han har viet 
hele sit liv til, forsvinde på et øjeblik. 
Og jeg tænker især meget på alle de 
medarbejdere, som mister deres 
arbejde. Her på Volstrup er med-
arbejderne som en del af familien. 
Nogle af dem har været på gården 
hele mit liv,” siger han. ”Det er ikke 
vores livsgrundlag, der er blevet taget 
fra os. Vi har mange ben i vores 
forretning, så vi skal nok komme 
videre, men vi har mange medarbej-
dere, som har arbejdet med minkene 
om vinteren og med golfbanen og 
rullegræs-produktionen om som-
meren, som vi ikke kan garantere 
den samme mængde arbejde frem-
adrettet. . Det gør mig virkelig ondt,” 
siger han.

”Minkavlen var grundlaget for at 
vi i sin tid kunne anlægge golfcentret, 
men det har altid været meningen, at 
golfcentret skulle kunne hvile i sig 

selv, og forrente sig selv, og det gør 
det også, så umiddelbart får det ikke 
betydning for golfcentret, at mink-
avlen er forsvundet. Vi har også 
dambrug, fiskesø, vindmøller, 
rullegræs og udlejning af ferie-
lejligheder, og andre aktiviteter. Vi 
finder nok på noget nyt. Men der er 
ikke mange jobs her på egnen, og det 
rammer derfor dem urimeligt hårdt, 
der mister deres arbejde,” siger Jeppe 
Ugilt, der havde håbet, at man 
havde kunne beholde de raske 
avlsdyr.

”Vi har før haft sygdom i bestan-
den, også da vi havde svin. Dengang 
opstod der salmonella, og mange dyr 
måtte aflives. Det er erhvervet vant 
til, og det kan håndteres. I mink-
branchen har man med held udryddet 
sygdommen plasmacytose, som også 
en overgang truede erhvervet. Det 
har altid tidligere været muligt at 
komme videre, men det er det ikke 
nu, og det synes jeg er ulykkeligt. 
Især fordi lovgrundlaget ikke var på 
plads, og fordi man traf beslutningen 
uden at inddrage parter, der har 
indsigt og viden om faget,” siger han 
med en stilfærdig, indestængt 
vrede.

Coronaen har præget hverdagen 
på Volstrup meget i år. Familien 
driver selv golfklubbens restaurant, 
og har haft mange aflysninger og et 
stort tab i foråret. Men siden da har 
golfsæsonen også på Volstrup været 
god med en stor stigning i antallet 
af spillede runder blandt både 
medlemmer og greenfee-gæster.

De seneste uger har været særligt 
barske for Jeppe, hans familie og de 
ansatte på Volstrup, men han 
bevarer fatningen og forfalder ikke 
til sentimentalitet eller selv-
medlidenhed. Han føler afmagt og 
vrede, men forsøger også at se 
positivt på fremtiden for golfcentret.

Indtil begyndelsen af november var der titusindvis af sunde mink i husene bag Jeppe Ugilt. 
I dag er de alle aflivet og tre generationers minkavl er slut.

Familien Ugilt har investeret halvanden million kroner i indendørs golfcentret med fire nye simulatorer, 
og en udendørs padel-bane.

Volstrup 
meget 
påvirket af 
minkgate
Volstrups ejer føler chok, afmagt og vrede over at have måttet aflive 
alle sine mink, men golfcentret bliver ikke påvirket, lover han. 
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RUNDT OM GOLF

M
ed Skechers golfsko på fødderne, 
sikrede Emily Kristine Pedersen 
sig sejren til Saudi Ladies 

International. Fire dage efter vandt 
Emily The Saudi Ladies Team Inter-
national.

Siden sommeren 2017 har det 
amerikanske skomærke Skechers og 
Emily Kristine Pedersen samarbejdet 
tæt. Emily træner og spiller turneringer 
i Skechers golfsko. Skechers golfsko er 
kendt for det lette, stabile og komfor-
table design i høj kvalitet. 

Med hovedkontor i Manhattan 
Beach, Californien, designer og udvik-
ler Skechers livsstils – og performance-
produkter indenfor fodtøj, tøj og tilbe-
hør til kvinder, mænd og børn. Mærket 
er kendt for sin stil, innovation, 
 kvalitet og ikke mindst komfort. 
Skechers forhandles i mere end 170 
lande og virksomheden vækster stadig 
kraftigt i flere markeder. 

Skechers golfsko forhandles i  diverse 
golfstores, i Skechers konceptbutikker 
samt på www.skechers.dk

Sejrede i Skechers

Komfort og klassisk design mødes 
i denne golfsko til herrer. Overdel i 
skind, støddæmpende mellemsål 
og komfortabel indersål. Vandtæt. 
 Grip-Flex ydersål uden spikes. 
Vejl. udsalgspris kr. 1.299, - 

Vandtætte golfsko til herrer med 
slidstærk Grip-Flex ydersål 

uden spikes. Støddæmpen-
de mellemsål og komfor-

tabel indersål. 
Rummelig pasform. 
Vejl. udsalgspris kr. 1.199, -

Bliv inspireret til julegaverne med Skechers golfsko

Komfortable, 
vandtætte og lette 
golfsko fra Skechers i 
skind til damer. Den 
støddæmpende indersål 
og den slidstærke 
ydersål uden spikes, 
giver masser af komfort 
til mange timer på 
golfbanen.
Vejl. udsalgspris kr. 1.099,-

Hotel såvel som golfbane
egner sig også godt

til større grupper

Tilbuddet gælder ophold med
ankomst mandag og torsdag i

april og maj 2021

Forårsgolf på Ærø Golbane til spotpris!
4 dage, 3 nætter, 2 runder golf, færgebillet og hotel med halvpension

HUSK
Færgebilletten

Langeland - Ærø t/r
er inkluderet i
opholdsprisen

Bo på hyggelige og moderne Ærø Hotel
Med 100 værelser, indendørs swimmingpool,
hyggelig foyerbar, venligt personale og god mad,
er Ærø Hotel en god base, for et dejligt ophold på Ærø.

Pakken indeholder: 3 nætter i std. dobbeltværelse ∙
Halvpension (morgen- og aftensmad) ∙ 2 runder golf
på Ærø Golfbane ∙ Færgebillet t/r for bil og passagerer
med ÆrøXpressen (sejler fra Langeland til Ærø og retur)

Pris pr. person DKK 2.095,-
tillæg for enkeltværelse DKK 900,-

Gælder ophold med ankomst

mandag og torsdag

i april og maj 2021

Ærø HotelRing 6253 2406
eller bestil på
aeroehotel.dk
Annoncekode: G48 Egehovedvej 4  l  5960 Marstal  l  info@aeroehotel.dk
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VINTERREGLER

DM DAMER OG 
HERRER
Kvalifikationsrunde: Fra 1. december 
2020 til 31. december 2020, begge dage 
inklusiv. De 65 bedste herrer og lige, samt 
de 25 bedste damer og lige, kvalificerer sig 
til begge finalerunder.

Finalerunde 1: Fra 4. januar 2021 til 31. 
januar 2021, begge dage inklusiv.

Finalerunde 2: Fra 4. februar 2021 til 28. 
februar 2021, begge dage inklusiv.

SIMUL ATORTOUR U25
Runde 1: Fra 1. december 2020 til 10. 
januar 2021, begge dage inklusiv.

Runde 2: Fra 15. januar 2021 til 28. 
februar 2021, begge dage inklusiv.

DGU afholder DM i simulatorgolf
Fra 1. december til 28. februar 
afvikles DM i simulatorgolf for 
Damer og Herrer samt for 
ungdomsspillere under 25 år i 
tre forskellige rækker.

T
urneringerne som sker i sam-
arbejde med Trackman er 
målrettet elitespillere og 

ungdomsspillere i hele Danmark. 
Det er første gang at DGU afholder 
DM i simulatorgolf.

DM’erne bliver afviklet i slagspil 
uden handicap, gennem en selvstæn-
dig kvalifikationsrunde med cut og to 
efterfølgende finalerunder. Den 
samlede score i de to finale runder 

afgør, hvem der kåres til Danmarks 
dygtigste simulatorspiller i henholds-
vis Dame- og Herrerækken.

Der spilles på virtuelle baner med 
Trackman-simulatorer. I Dame- og 
Herrerækken spilles kvalifikations-
runden Wentworth West Course, 
London, første finalerunde spilles på 
Hudson Golf Club, New York, mens 
den finalerunde spilles på Rungsted 
Golfklub, Sjælland.

SimulatorTour U25 er en turne-
ring, hvor ungdommen skal prøve 
kræfter med tre forskellige ni-
veauinddelte rækker. Der indgår to 
runder i hver række, hvor spil-
formatet er tilpasset den enkelte 
målgruppe. SimulatorTour for U25 
er ligesom DM'erne en landsdæk-
kende turnering, hvor vi finder 
Danmarks bedste ungdomsspiller i 
de respek tive rækker.

Man kan tilmelde dig turneringen 
via Golfbox, og du kan afvikle dine 
runder hvor du har lyst, hvornår du 
har lyst og med hvem du har lyst til. 
Så længe du følger afviklings-
perioder, benytter en TrackMan og 
er logget ind med din personlige 
profil.

Der må spilles alle de prøverunder, 
som spilleren ønsker, både forud for 
kvalifikations- og finalerunder.

Turneringsstart                              
1. december 2020
Deadline for tilmelding er den        
29. november 2020, og det er gratis 
at deltage i turneringen. 
Dog skal prisen for spil i simula-
toren af regnes med den enkelte 
Trackman facilitet, som selv 
 fastsætter prisen for spil på 
 simulatoren.

Vinteren er tid for 
lejeforbedringer
Orienterer du dig inden runden om klubbens midlertidige 
 Lokalregel om lejeforbedringer, herunder hvor på banen du må 
lægge op og hvor du må placere bolden fra dens oprindelige sted?
A f  K l aus  H y b l e r
F o t o :  P r i v a t

D
et er værd at kende Lokal-
reglen for lejeforbedring i sin 
klub eller på den bane, hvor 
du spiller green fee. Der er for 

eksempel stor forskel på om der er 
spilles med lejeforbedring indenfor 
et scorekort eller lejeforbedring 
indenfor en køllelængde. Og, hvis 
man ikke kender klubbens midler-
tidige Lokalregel (E-3) koster dét: I 
Hulspil ”tab af hul” og i Slagspil ”2 
strafslag.”

Den midlertidige Lokalregel kan 
man normalt finde på et opslag i 
klubhuset samt ved 1.tee, eller på 

klubbens hjemmeside. 
Særligt i vinterhalvåret kan 

golfbanen være i en stand at den 
forhindrer fair play for spillerne, og 
når det er tilfældet må en golfklub 
eller turneringskomité altid indføre 
spil med lejeforbedring. Det kræver 
en offentliggørelse af en midlertidig 
Lokalregel, og formålet er desuden 
at kunne fortsætte med at spille 
handicaptællende runder.

Midlertidig lokalregel (E-3):
“Når en spillers bold ligger i en del 
af det generelle område, klippet til 
fairwayhøjde eller lavere, må 
spilleren tage lempelse uden straf én 
gang, ved at placere en bold i et 
lempelsesområde der: har et reference-
punkt ved boldens oprindelige sted i 
det generelle område, ikke nærmere 
hullet. Bolden må renses.”

I den midlertidige Lokalregel skal 
man angive størrelsen på lempelses-
området, såsom en køllelængde, 
længden på et scorekort eller 15 
centimeter fra referencepunktet. 

”Hvis der er behov for det kan 
man indføre en midlertidig lokal-
regel. Den skal følge den ordlyd som 
er tilgængelig i Golfreglerne. Det er 
vigtigt, at man husker, at det kun er 
på fairway eller lavere klippet 
områder, og runden vil være handi-
captællende. Runden kan derimod 
ikke være handicaptællende, hvis 

Vinterregler 
betyder at vi ikke 

kan handicap-
regulere, men det 
forhindrer ikke at 

nyde en dram.

V INTERREGLER

Når man spiller efter vinterregler spiller 
man ikke efter golfreglerne og kan ikke 
handicapregulere.

Vinterregler er oftest kendetegnet ved:
• Der skal/må tees op på fairway
•  Der må lejeforbedres overalt på 

banen
•  Der spilles til vintergreens og med 

store huller

der må lægges op i semirough eller 
rough,” siger regelekspert Nick 
Hüttel Olesen, DGU.

Det er dog vigtigt at understrege, 
at brug af en lokalregel om leje-
forbedring skal begrundes i midler-
tidige problemer på banen, som 
forhindrer fair play for spillerne. 
Den midlertidige lokalregel skal 

ophæves, når de pågældende 
 problemer er ophørt”

Skulle klubben ønske at stille 
krav om spil fra måtter eller 
 lignende fra fairway for at beskytte 
banen, så forhindrer det ikke i sig 
selv, at der kan spilles handicap-
tællende runder. Dog skal en 
 tilhørende lokalregel være indført. 



SINE GOLF 
På sine har du mulighed for at træne Golf lige uden for hoveddøren på skolens egen driving range. Vi træner hver dag og i vinterperioden flyttes træningen til de bedste vinterfaciliteter i Danmark: ECCOs Sportsfarm. Skoleåret igennem deltager vi i golfturneringer i ind- og udland og hvert år rejser vi til Atlanta i USA for at træne og samle inspiration.  
På Sportsefterskolen SINE har vi høj faglighed og 7 forskellige sportslinjer 

Drømmer du om et efterskoleår hvor du: 
ü Får daglig træning i din favoritsport

ü Deltager i turneringer i hele landet
ü Rejser ud i verden og oplever New York, Beijing, Liverpool, Bangkok, Aspen eller 

Atlanta

ü Lever tæt med andre unge i et unikt fællesskab
ü Kommer på skirejse til Østrig

ü Kan udforske dit fulde faglige potentiale i en Cambridge-klasse 
Så er Sportsefterskolen SINE helt sikkert noget for dig.

SPORTSEFTERSKOLEN SINE
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ved Svend Novrup

KLUBNYT

Roskilde 
Golfklub har 
fremragende 
tegner
På Roskilde Golfklubs 
 hjemmeside kan du finde en 
serie fremragende tegninger 
af Jan Hoffmeyer under 
fane bladet Tegnerens Golf-
klub. Den tidligere zonetera-
peut og massør begyndte for ni 
år siden at spille golf sammen 
med sin kone, og at han har 
fanget golfspillets facetter og 
tidsånden fremgår flot af 
tegningerne. Den seneste er 
en kommentar til coronaen og 
findes herunder med tilladelse 
fra Hoffmeyer.

Skleroseramte Erik Kolmos er et fint eksempel på, 
hvad man kan få ud af et spille golf ikke trods, men 
med, sin kroniske sygdom.

Bliv klar til at 
tage jer af 
handikappede
DGU har sendt invitation ud til 
workshops for personer, der tager sig 
af forløb med golfspillere, der lider af 
kroniske sygdomme. Det er muligvis 
det sted, hvor der er størst mulighed 
for medlemsekspansion samtidig med, 
at man deltager i et vigtigt arbejde, 
ofte sammen med sundhedssystemet.

Vi kan gå ud fra, at man også 
behandler arbejdet med spillere, der 
er under genoptræning efter at være 
ramt af slagtilfælde, blodpropper etc.

Solcelleanlæg på 
Sønderborg GK
Med støtte fra Nykredits Fond, Danfoss, Sydbank og 
Sønderborg Kommune har Sønderborg GK kunnet indvi 
et solcelleanlæg til en værdi af 300.000 kr. Anlægget vil 
spare klubben for 1/3 af el-udgifterne og producere 30.000 
kw årligt. På billedet sættes det sidste element på plads 
af formand Gerhard Bertelsen (tv) og baneudvalgs-
formand Bjarne P. Wulf. Bertelsen oplyser i øvrigt, at der 
er flere lignende initiativer på vej. Billedet er taget af 
chef greenkeeper Hans Jacob Tækker.

Hvorfor må man 
ikke spille fra sin 
foretrukne tee?
Jeg overværede en dag, at fire mænd ankom 
for at spille en runde som  greenfeegæster.   
I hvilken klub kan være ligegyldigt.

En af de fire spurgte i receptionen, hvor 
lang distancen var fra det korteste teested 
og fik at vide, at det var lige godt 5000 m.

- Kan du skrive scorekortet ud fra den? 
Jeg vil gerne spille derfra.

Reaktionen fra hans tre medspillere var 
omgående og ikke til at tage fejl af:

- Skal vi hente et lyserødt tylsskørt til dig?
- Jeg har altid vidst, at der var noget 

feminint i dig.
- Hvorfor spiller du ikke fra mand folketee?
Det var en pinlig forestilling. Hvorfor kan 

en spiller ikke få lov til at spille derfra, hvor 
han får en god runde uden risiko for at blive 
mobbet?

Også samarbejde 
i Odense
Odense GK har indgået aftale om sponsor- 
og netværkssamarbejde med ishockey-
klubben Odense Bulldogs, og det betyder 
bl.a., at klubbens medlemmer ved fore-
visning af DGU-kort får rabatter på 
Simgolf og bowling samt på drikkevarer 
under bowlingspil.

Flot samarbejds-
vilje Nordenfjords
Da selv kommunegrænserne blev lukket 
under minkkrisen, viste de nordjyske 
klubber et meget fornemt eksempel på 
samarbejde. De medlemmer, der ikke 
kunne komme til deres hjemklub uden at 
passere en kommunegrænse, blev tilbudt 
at spille den golfklub, der måtte være i 
deres egen kommune, uden vederlag.

Sådan!
De deltagende klubber fortjener 

 hædrende omtale: 
- Frederikshavn Kommune: Sæby GK
-  Hjørring Kommune: Sindal GK & 

Hirtshals GK
-  Brønderslev Kommune: Brønderslev GK 

& Dronninglund GK
-  Jammerbugt Kommune: Øland GK & 

Aabybro GK
-  Thisted Kommune: Nordvestjysk GK
-  Læsø Kommune: Læsø Seaside GK
-  Aalborg Kommune: Aalborg GK & 

Ørnehøj GK
-  Mariagerfjord Kommune: Mariagerfjord 

GK.



Ny tee hul 4

Indspilsgreen

Banearbejde på Odense GK
Efter flere baneforbedringer er der nu kun et enkelt blindt hul tilbage på 
Odense GKs 18 hulsbane, og det bliver der for tiden rådet bod på, når 
teestedet på 11. hul hæves.

Der er flere ændringer på vej. Banens mest ujævne teested, som man 
har fundet på hul 4, bliver sløjfet, og der anlægges et helt nyt teested. På 
hul 8 nedlægges to barske bunkers, der var blevet for svære at undgå, 
når man samtidig skulle tage hensyn til nye, voksende træer.

Den sidste ændring vil glæde mange, der har fundet renden foran 
tredje green uretfærdig, fordi den ofte straffede gode slag. Da der i 
forvejen er såvel en sø foran tee som endnu en rende på tværs af fairway, 
bliver renden foran green simpelthen sløjfet.

Yderligere er klubben i gang med at anlægge en ny indspilsgreen.

Claus Toftgaard (tv) 
hædrede H. C. Johannsen

Klubhuset med nyt tag

67 deltog med fulde sikkerhedsforanstaltninger i generalforsamlingen i 
Haderslev GK, der i 2021 fejrer 50 års jubilæum. Formanden Claus 
Toftgaard gik af og blev afløst af Hans Hoier Nielsen. Som Årets Profil 
blev valgt H. C. Johannsen, der ikke mindst har ydet en stor indsats i 
kaninklubben og som mentor.

Klubben har nu fået de 100 nødvendige gaver på hver 200 kr., så den 
kan søge momsrefusion. Desuden er arbejdet med klubhusets tag blevet 
færdigt, så man, som det ses på billedet, igen ser det i sin normale 
tilstand.

Haderslev får 
ny formand 
og nyt tag - 
før jubilæumsår

TILBUD 1:
3 x green-fee, 2 x overnatning 
m. morgen Ta’-selv-bord, 
2 x 2 retters diner. Pris pr. person 
på dobb. værelse  Kr. 1.875,-

Kroen er ideel som udgangspunkt
for at spille golf på gode golfbaner 
i nærheden: Brande, Blåvandshuk,
Henne, Esbjerg, Give Gyttegård,
Holsted, Jelling, Kaj Lykke, Varde,
Vejen, Breinholtgård, Royal Oak,
Ribe, Skærbæk Mølle eller Åskov.
Eventuelt tillæg forhør venligst på kroen.

TILBUD 2:
Spil golf søndag eftermiddag 
og mandag:
2 x green-fee, 1 x overnatning 
m. morgen Ta’-selv-bord, 
1 x 2 retters diner. 
Pris pr. person  Kr. 950,-

NÆSTVED 

GOLFBANE

W W W . N A E S T V E D G O L F . D K
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TEATER/SCENE: 

•  Aveny-T: ”Mit navn er Greta”. 
 Fra 7. januar.

•  Betty Nansen Teatret: 
 ”Billedet af Dorian Grey”. 
 Fra 16. januar.

•  Teatret Svalegangen, Aarhus: 
”Valgaften”. Premiere 30. januar.

I BIOGRAFEN: 

•  ”Honest Thief”. 
 Premiere 3. december.

•  “The Midnight Sky”. 
 Premiere 10 december.

•  “Peter Kanin hopper hjemmefra”. 
Premiere 17. december.

KONCERTER: 

•  Tivolis Koncertsal, København: 
”Tivolis juleshow”. (pop). 

 3. -4. december.

•  Turné: Amazing Christmas (klassisk, 
jazz, soul). 

 Fra i aften til 20. december.

•  Musikhuset Aarhus: 
 Dreamers Cirkus (folkemusik). 
11. december.
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F o t o :  K a r o l i n e  L i ebe r k i nd ,  R o l f  K onow,  N i e l s  F abæk og  PR - f o t o s

Kampen om et barn
Det store talent Fanny Louise Bernth, som mange vil kunne huske fra 
tv-serien ”Herrens Veje”, har hovedrollen som den fattige tjenestepige 

Gruche, der tager sig af en guvernørs glemte spædbarn, da guvernøren 
halshugges og hans kone flugter uden deres barn. Senere vender moderen 

tilbage, og Grusche må kæmpe for at beholde barnet. En klassiker om krig, 
moral og kærlighed af Bertold Brecht.

ØSTERBRO TEATER, REPUBLIQUE: “DEN KAUKASISKE KRIDTCIRKEL”.
 Spiller fra 5. december-23. januar.

Alle dyr er lige
“Alle dyr er lige, men nogle dyr er mere lige end andre!” Det er det 
klassiske citat fra George Orwells samfundskritiske romanklassi-
ker ”Kammerat Napoleon”, som nu er dramatiseret til scenen og 
opføres af Odense Teater i teatersalen på Odeon. Der indledes en 
magtkamp mellem alle dyrene på gården, da den gamle præmie-or-
ne dør, og grisen Napoleon vinder kampen og starter et diktatur 
blandt dyrene. Med bl.a. Malene Melsen, Claus Riis Østergaard og 
Freja Klint Sandberg. 
ODENSE TEATER, ODEON: “KAMMERAT NAPOLEON”. Spiller fra 5. december til 12. januar. 

Dansk actionkomedie
Danske film har trukket et kæmpe læs for de 
krise- og coronaramte biografer det seneste 
halve år, og en af de film, som for alvor kommer 
til at trække publikum i biografen, er Anders 
Thomas Jensens stjernespækkede action-kome-
die ”Retfærdighedens ryttere”, der har Mads 
Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann 
og Nicholas Bro i hovedrollerne sammen med 
det unge talent Andrea Heick Gadeberg. Det 
bliver decembers store bio-hit. 
“RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE”. I biograferne nu.

Guldbryllup med drama
En anden dansk film, som også forventes at få et stort 

December-publikum, er Søren Kragh-Jacobsens guldbryl-
lupsfilm ”Lille Sommerfugl”, der har Karen-Lise Mynster og 
Jesper Christensen i rollerne som guldbrudeparret Ernst og 
Louise. Bedst som festen er i gang, begynder familiehemme-

lighederne at vælte ud af skabene og lægger en dæmper på 
den ellers så gode stemning. 

“LILLE SOMMERFUGL”. I biograferne fra 3. december.

Mestermøde
I sidste uge slog kunstmuseet Aros i 
Aarhus dørene op for vinterens store 
udstilling ”Jorn/Kirkeby”. De er begge to 
af Danmarks mest betydningsfulde 
billedkunstnere i efterkrigstidens euro-
pæiske kunsthistorie. Udstillingen tager 
udgangspunkt i deres maleriske produk-
tion, med et særligt fokus på sammen-
ligneligheder indenfor det frivole maleri, 
klassicismen og selvfremstillinger. 
AROS, AARHUS: “JORN/KIRKEBY”. 
Udstillingen vises til 5. april.



Vilvorde

Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Køgevej 131 - 4000 Roskilde 

www.rts.dk

Læs mere på rts.dk

EUD erhvervsuddannelser

Eux erhvervsfaglig studentereksamen

Htx teknisk gymnasium

AMU Kurser og efteruddannelse



Drømmer du også om  
en green, der bare spiller...

Gør golfbanen til din levevej...
Golfanlægget er golfklubernes ansigt ud af til.  Kunne du tænke dig at have ansvar 
for at vedligeholde en rigtig god bane - en bane, der bare spiller?

Uddan dig til greenkeeper. Du kan starte uddannelsen på Roskilde Skole, Vilvorde. 
Vi giver dig et aktivt skoleforløb med højt til loftet, engagerede lærere og høj faglighed. 

Som greenkeeper arbejder du med:
• Anlæg af golfbaner

• Pleje og vedligehold

• Pasning af planter, træer og buske, vandhuller m.v.

• Græsklipning

Uddannelsesstart: januar, august og oktober. Grundforløb 2 starter til oktober.

Se mere på rts.dk eller ring til Claus Cornelius på 24 28 80 30

ÅBENT HUS26. JANUAR2019
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REGELQUIZ

ved Brian Nygaard Oswald

”NISSEN NIELS”: 

JULE-REGEL-QUIZ
Vind chokolade (og regelbog!).

Så er det tid til årets sidste regel-quiz, 
nemlig en jule-regel-quiz om Nissen Niels! 

”Nissen Niels”
1)  Nissen Niels er i vældigt julehumør og slår et fantastisk slag fra teestedet på          

hul 1 – bolden ender midt på fairway.

2)  På fairway taber han uheldigvis sin nissehue ned på bolden, således at bolden 
flytter sig ½ meter (uden dog nu at ligge hverken værre eller bedre end før).         
Han genplacerer bolden og slår til den - den ender fint på green. 

3)  På green opdager han en pebernød liggende lige foran bolden (i spillelinjen).          
Han tager den straks op og spiser den (!), og holer derefter puttet!

HVAD ER NISSEN NIELS’ SCORE PÅ HULLET??

D
u skal gætte Nissens Niels’ score på et hul 
(altså det samlede antal slag inklusiv 
 eventuelle strafslag).

I anledning af julen udlodder jeg to af min 
førstehjælps-regelbog (værdi 200 kr.) som præmie:

1)  Èt eksemplar til den, der kommer tættest         
på den rigtige score. (Der trækkes lod om 
eksemplaret hvis der er flere, der har det 
rigtige svar.)

2)  Ét eksemplar ved lodtrækning blandt alle,       
der deltager.

Nå ja, måske jeg også lægger lidt julegodter med   
i pakken med bogen :-) 

Mail Nissen Niels’ samlede score til mig på       
bno@golfrules.com senest den 14. december 2020 
for at deltage i konkurrencen. 



airofit.com
airofitsolution

airofit_sport
airofit

Training your respiratory muscles 
gives you a faster, stronger and 
more efficient core, as well as better 
flexibility in your upper body.

This gives you more freedom and 
tempo in your swing for a longer and 
more precise carry! 

Buy now and get our special

10% DISCOUNT
by visiting 
airofit.com/FOCUSFLOW

      Free Worldwide Shipping

      45 Day Money-Back Guarantee

More info at:

SCAN TO  

LEARN MORE

BOOST  YOUR  GOLF 

PERFORMANCE 

WITH AIROFIT
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RACE TO DUBAI

CHALLENGE TOUR - ROAD TO MALLORCA

VERDENSRANGLISTEN

LET - RACE TO COSTA DEL SOL

LEGENDS TOUR

ROLEX STANDINGS

Stillinger & ranglister  pr. 23.11.2020

Dustin JOHNSON USA 12,76

Jon RAHM Spanien 10,29

Justin THOMAS USA 9,48

Rory MCILROY Nordirland 7,53

Collin MORIKAWA USA 7,42

Webb SIMPSON USA 7,31

Bryson DECHAMBEAU USA 7,28

Xander SCHAUFFELE USA 7,16

Patrick REED USA 6,36

Tyrrell HATTON England 6,21

 Rasmus HØJGAARD Danmark 1,78

 Joachim B. HANSEN Danmark 1,11

 Jeff WINTHER Danmark 0,62

 Lucas BJERREGAARD Danmark 0,55

 Niklas N. MØLLER Danmark 0,50

 Thorbjørn OLESEN Danmark 0,46

 Sebastian CAPPELEN Danmark 0,41

 Nicolai HØJGAARD Danmark 0,30

 Martin SIMONSEN Danmark 0,25

 Søren KJELDSEN Danmark 0,24

 Benjamin POKE Danmark 0,23

 Marcus HELLIGKILDE Danmark 0,21

 Lasse JENSEN Danmark 0,19

 Jeppe HULDAHL Danmark 0,17

Jin-Young KO Sydkorea  7,79 

Sei YOUNG KIM  Sydkorea   7,38 

Nelly KORDA USA  6,59 

Danielle KANG  USA   6,40 

In BEE PARK  Sydkorea   6,18 

Brooke HENDERSON Canada  5,81 

Nasa HATAOKA Japan  5,71 

Minjee LEE Australien  5,25 

Sung HYUN PARK Sydkorea  4,99 

Hyo-Joo KIM  Sydkorea   4,90 

 Nanna K. MADSEN Danmark  1,72 

 Emily K. PEDERSEN Danmark  1,61 

 Nicole BROCH LARSEN Danmark  1,23 

 Malene K. HANSEN Danmark  0,06 

 Linette L.T.  HOLMSLYKKE Danmark  0,02 

 Line TOFT HANSEN Danmark  0,02 

Ondrej LIESER Tjekkiet  116.345 

Marcel SCHNEIDER Tyskland  98.500 

Pep ANGLES Spanien  92.688 

Richard MANSELL England  84.534 

Matt FORD England  69.948 

Christofer BLOMSTRAND Sverige  69.649 

Santiago TARRIO Spanien  65.688 

Hurly LONG Tyskland  65.241 

Alexander KNAPPE Tyskland  63.811 

Kristian KROGH JOHANNESEN Norge  59.903 

 Niklas NØRGAARD MØLLER Danmark  32.661 

 Martin SIMONSEN Danmark  25.891 

 Martin OVESEN Danmark  10.196 

 John AXELSEN Danmark  9.470 

 Nicolai KRISTENSEN Danmark  7.758 

 Nicolai HØJGAARD Danmark  5.239 

 Benjamin POKE Danmark  3.113 

Philip PRICE Wales  2.888 

James KINGSTON Sydafrika  2.526 

David SHACKLADY England  2.196 

Jean-Francois REMESY Frankrig  2.137 

Peter FOWLER Australien  2.132 

Barry LANE England  2.124 

Josë COCERES Argentina  2.021 

Peter BAKER England  1.661 

Clark DENNIS USA  1.655 

Markus BRIER Østrig  1.558 

 Steen TINNING Danmark  579 
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 Emily PEDERSEN  Danmark  949

Julia ENGSTRÖM Sverige  416 

Stephanie KYRIACOU  Australien  324

Manon DE ROEY Belgien  283 

Georgia HALL  England  255

Anne VAN DAM  Holland  234

Azahara MUNOZ  Spanien  210

Sanna NUUTINEN  Finland  208

Alice HEWSON  England  197

Laura FÜNFSTÜCK  Tyskland  191

 Nanna K. MADSEN  Danmark  101

 Nicole BROCH LARSEN Danmark  27 

 Linette L.T. HOLMSLYKKE Danmark  22 

Patrick REED USA  2.428 

Tommy FLEETWOOD England  1.968 

Collin MORIKAWA USA  1.882 

Lee WESTWOOD England  1.793 

Victor PEREZ Frankrig  1.714 

Aaron RAI England  1.679 

Louis OOSTHUIZEN Sydafrika  1.646 

Tyrrell HATTON England  1.453 

Lucas HERBERT Australien  1.332 

Paul CASEY England  1.249 

 Rasmus HØJGAARD Danmark  1.218 

 Joachim B. HANSEN Danmark  638 

 Jeff WINTHER Danmark  388 

 Søren KJELDSEN Danmark  211 

 Thorbjørn OLESEN Danmark  159 

 Benjamin POKE Danmark  127 

 Martin SIMONSEN Danmark  115 

 Nicolai HØJGAARD Danmark  71 

 Thomas BJØRN Danmark  45 

 Niklas N. MØLLER Danmark  40 

 Lucas BJERREGAARD Danmark  34 



 Navn HCP Turneringer Resultat Værdi
 

Nr. 1 Blumensaadt Hans H. 13,4 20 6100 10.998 Deltagelse i DA-Masters 2021

Nr. 2 Andersen Bent 19,5 16 6100 10.998 Deltagelse i DA-Masters 2021

Nr. 3 Petersen Jimmy 16,4 21 5500 4.500 

Nr. 4 Nielsen Henrik S. 7,2 14 5500 4.500 

Nr. 5 Nielsen Kim Korsgaard 7,9 11 5100 3.500 

Nr. 6 Andersen Allan 19,6 15 5000 3.000 

Nr. 7 Larsen Jacob 15,7 6 4506 2.500 

Nr. 8 Norlander Søren 14,2 4 4400 2.000 

Nr. 9 Jørgensen Per 9,5 6 4110 1.500 

Nr. 10 Eriksson Brian 16,4 6 4005 1.000 

Hele ranglisten kan ses på green-time.com

GREEN TIME

WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP LANDSFINALEN PÅ LÜBKER:
Hcp. 0-5: Thomas Egholm Mouritzen, Mollerup Golfklub
Hcp. 5-10: Anders Jørgensen, Silkeborg Ry Golfklub
Hcp. 10-15: Søren Norlander, Midtsjællands Golfklub
Hcp. 15-20: Jacob Larsen, Århus Ådal Golfklub
Hcp. 20-25: John Beider, Hørsholm Golfklub

RACE TO MEXICO – WORLD AMATEUR GOLFERS INVITATIONAL, LANDSFINALE PÅ LÜBKER:
1. Per Jørgensen, Værebro og Brian Eriksson, Ishøj

VINDER AF DE TRE BEST FRIENDS FOURSOMES, DER HAR VUNDET REJSERNE TIL MAROKKO:
Lübker Golfresort: Tommy og Birgitte Knudsen, Lübker Golf Resort
Barsebäck Golfresort: Mette Tønder og Morten Berger, Outrup Golfklub
Simon’s Golf Club: Jan Christensen, Norddjurs og Søren Norlander, Midtsjællands

DE TRE VINDERPAR I DA-FIRMAMASTERS I LANDSFINALEN PÅ SVENDBORG, DER SKAL 
MED TIL PRAIA D’EL REY I PORTUGAL:
1. Dansk Vejsikring, Hans Blumensaadt og Henrik Nielsen
2. Brdr. Andersen, Bent Andersen og Allan Andersen
3. Golfmind, Henrik Hermann og Rene Vedøe

Se alle resultaterne på green-time.com

Brian Eriksson og Per Jørgensen vandt Race 
to Mexico – WAGI.

Thomas Mouritzen (th) vandt a-rækken i WAGC og 
en af de fem rejser til Mexico. Henrik Bergqvist, 
Green Time tv.

De tre vinderhold i DA-Firmamasters. Nr. 2 fr.v. Bent Andersen og Hans Henrik Blumensaadt, yderst th. var også de to der kæmpede om 1. pladsen på ranglisten.

Succes for Race to 
DA-Masters Ranglisten
E

ventfirmaet, Green Time, der 
udover at arrangere co-days 
for firmaer også står for 
bredde-turneringerne, DA- 

Masters, Best Friends Foursome, 
Gangstergolf, World Amateur 
Golfers Championship, Race to 
Mexico og DA-Firmamasters, havde 
I år oprettet en rangliste på tværs af 
alle turneringerne.

”Vi ville gerne belønne de del-
tagere, som deltog i flere af vores 
turneringer og samtidig kunne vi se, 
at der var mange, som deltog i 
eksempelvis WAGC, selv om de havde 
kvalificeret sig til Landsfinalen, og 
dermed give dem lidt ekstra at spille 
for”, fortæller indehaveren, Henrik 
Bergqvist, og fortsætter: ”det varede 
lidt, før spillerne helt forstod, hvad 
det gik ud på, men derefter skal jeg 
love for, der gik sport i det og især i 
toppen, blev der kæmpet hårdt for 
placeringerne!”

Og det er heller ikke småting, der 
blev spillet om. Vinderen af Race to 
DA-Masters Ranglisten vinder 
gratis deltagelse i DA-Masters (en 
uge i Marokko, med turnering ”just 
like the pros”), mens top 20 vinder 
gavekort til Mulligan Golfrejser.

Fordi 1. pladsen blev delt og det 
var første år for ranglisten, blev de 
to bedste inviteret med til DA- 
Masters i Marokko d. 6.-13. marts 
2021.

Men det er langtfra de eneste  
rejser, der er delt ud i Green Times 
 turneringer i år! De fem række-
vindere i World Amateur Golfers 
Championship skal repræsentere 
Danmark ved Verdensfinalen i 
Mexico d. 15.-23. oktober 2021.
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World Golf Award Prisen i 
2020 til golfbane i Spanien
E

n golfbane på Costa Blanca er 
blevet præmieret. Spaniens 
”nykårede” bedste golfbane 

ligger i Orihuela Costa, Alicante. 
Las Colinas Golf & Country Club 
vandt World Golf Award prisen i 
2020. Corona eller ej, så fortsætter 
golfspillet I Europa, og nu løsner det 
jo op fra udenrigsministeriet, med 
region opdelingen i de Sydeuropæiske 
lande, så det bliver muligt at rejse 
på golfferie i foråret 2021.

 Las Colinas Golf & Country Club 
i Campoamor, ligger lige syd for 
Alicante, har en meget høj standard 
og man er ikke gået på kompromis 
med design, interiør, kvalitet eller 
miljøvenlighed i det hele taget. Hvad 
enten du er feriegæst i de flotte og 
moderne lejligheder/villaer, eller du 
blot er kommet for at spille den 
smukke 18-hullers golfbane en 
enkelt gang, er du sikker på en 
kvalitetsoplevelse af de helt store. 
Der er mulighed for kombination 
med et golfophold i enten Mojacar 
eller Aguilas, og med 1 spillerunde 
på denne fantastiske bane inden 
hjemrejsen fra Alicante, banen ligger 

jo ikke så langt fra Alicante luft-
havn, så man kan spille denne bane, 
som en perfekt afslutning på en golft-
ur, hvis man ikke ønsker at booke et 
længere ophold her på dette resort.

 Spændende bane, uanset handi-
cap. Banen er en 18-huller par 71 

mesterskabsbane, med brede 
fairways og til tider udfordrende 
greens. Der er hele 5 tee-steder, 
hvor banen fra sort tee er 6.377 
meter og fra rød tee 4.615 meter.

De første 9 huller har forholdsvise 
korte par 3 og 4 huller og kun et 

enkelt men langt par 5 hul, som til 
gengæld kræver, at man har styr på 
sine slag, da greenen er omkranset 
af både vand og bunkers. Hul 10 til 
18 er noget længere og hullerne er 
udfordrende og sjove at spille.

Overalt har man en dejlig udsigt, 
både til middelhavet og det smukke 
landskab omkring banen.

Her findes også tennisbaner, 
fitness, cykeludlejning m.m. samt fri 
adgang til Beach Club, som ligger 
på resortets private strand på La 
Glea stranden.

 Der er handicapbegrænsning for 
mænd på 28 og kvinder 36.

Las Colinas Golf & Country Club 
er unik mesterskabsbane, og helt 
sikkert et besøg værd.

Golf og Gourmet 
Mariagerfjord
Nu kan du selv sammensætte den perfekte kombination af golf 
i smukke omgivelser og nyde et forrygende gourmetmåltid i det 
hyggelige Mariagerfjord område.

G
olf og gourmet er et særligt 
tilbud til dig, der vil gå 18. 
huller på en af de flotteste 

golfbaner i Danmark og nyde 
forplejning på et af fire skønne 
hoteller i selv samme område.

Du kan booke overnatning på 
Hotel Bramslevgaard, Hotel 
 Amerika eller Hotel Aa Mølle og 
nyde forplejning i særklasse, når   
du ikke får frisk luft på de natur-
skønne golfbaner.

Book en eller flere overnatninger 
på et valgfrit hotel, hvor du er 
garanteret en gourmetmenu om 
aftenen, som du sent vil glemme. 
Du kan vælge at bo ved smukke 
Bramslev Bakker ved Mariager-
fjord, hvor Hotel Bramslevgaard 
byder hjerteligt velkommen. Du 

kan også sikre dig overnatning på 
Hotel Aa Mølle, hvor sanserne får 
en herlig oplevelse i den omkring-
liggende natur. Endelig tilbydes 
du også at overnatte på Hotel 
Amerika, der med sine 4 stjerner 
og placering ved Østerskoven i 
Hobro vil forkæle dig med en 
oplevelse i topklasse.

Vælg selv om du vil spille golf i 
Mariagerfjord Golfklub, Volstrup 
Golfcenter eller Hobro Golfklub. 
Uanset hvilken golfbane du 
træder ud på, kan du se frem til 
mange timer i selskab med et 
billedskønt naturområde, hvor 
fjord, skov og mark danne ramme 
om en uforglemmelig oplevelse.

Sammensæt selv din golfople-
velse på www.golfoggourmet.dk



Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde  .  Tlf. 86 37 36 05      www.kaloegolf.dk

3 DAGES GOLFSKOLE  .  BO PÅ DET NATURSKØNNE FUGLSØCENTER  .  VI SPILLER OG TRÆNER I KALØ GOLF CLUB

TAG MED PÅ EN LÆRERIG 
3 DAGES GOLFSKOLE 
I KALØ GOLF CLUB
Undervisningen vil omhandle generel svinganalyse ved hjælp af Trackman, spil på bane 

med PGA pro’en, samt undervisning i det korte spil på og omkring green. 

Alt sammen i en hyggelig atmosfære hvor hygge, det at have det sjovt, og naturligvis det 

at blive bedre til at spille golf er vores fælles formål. Jeres kompetente PGA Pro 

underviser spillere på alle niveauer og har altid dig og dit sving i fokus. 

HER BOR DU
Du skal bo på det naturskønne Fuglsøcenter, som 

ligger i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge.  

GOLFBANEN DU SPILLER PÅ
Kalø Golf Club har 18 skønne huller som er skåret 

ind i landskabet og med en fantastisk udsigt 

ud over Aarhus bugt. 

GOLFSKOLEN INDEHOLDER:
 

3 x Spil på 18 huls-banen

3 x Undervisning ved PGA Pro 

(8 timer i alt)

3 x frokost i Kalø Golf Club 

2 x overnatning 

2 x morgenmad 

2 x middag/aftensmad

(ekskl. drikkevarer)

PRIS PR. PERSON 2995,- 
tillæg for enkeltværelse 550 kr.

07/04 – 09/04 2021
05/05 – 07/05 2021
19/05 – 21/05 2021
26/05 – 28/05 2021
16/06 – 18/06 2021
23/06 – 25/06 2021

Læs mere om vores golfskole og 

book online på www.fuglsoebillet.dk 

eller kontakt os på tlf. 86351355, 

du kan også kontakte Kalø Golf Club 

på 86373605 eller mail 

kontor@kaloegolf.dk. 

Senior klubber vender ofte tilbage til denne bane, som ligger med  smuk udsigt over Limfjorden   

 

Match Tour med overnatning, 
mad og 2 x Greenfee  

fra kr. 995  Min 30 deltagere. Tillæg for enkeltværelse.   

Endagstur med Greenfee og  3 stk. håndmadder              
fra kr. 250 pr. person. Mulighed for Gunstart. Min. 12 perso-

Bestil inden 
1.3.2021 og 
få gratis    
præmiepakke 
med i prisen.  
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FRA KLUB TIL KLUB

D
et hele startede i 1970, hvor en gruppe 
initiativtagere på en stiftende general-
forsamling den 18. november besluttede at 

oprette en golfklub, som dengang kom til at 
hedde Værløse Golf Klub. Den første bane 
havde 9 huller på et lejet område i Værløse. 
Men forholdene - og naboernes holdning til 
banen - var sådan, at man i 1977 følte sig 
tvunget til at forlade området.

 Man oprettede så en ny bane med 9 huller 
på den nuværende beliggenhed ved Bastrup Sø 
med klubhus på Stenbækgård - og navnet 
ændredes til Mølleåens Golf Klub efter åen, 
hvis begyndelse løber hen over banen. Klubben 
havde dengang ca. 450 medlemmer. 

 Banen blev i 1988 udvidet til 18 huller, og 
efter nogen omlægning og mange løbende 
forbedringer har den udviklet sig til en meget 
attraktiv, varieret og velholdt bane i meget 
smukt terræn og med passende udfordringer 
for både begyndere og elite og med et velfunge-
rende 19. hul, hvor man kan hygge sig med et 
glas og en bid brød efter runden.

 Et dejligt sted at være, en stor glæde for de 
nu lidt over 1.000 medlemmer og en spændende 
oplevelse for de mange greenfee spillere, som 
årligt gæster klubben. 

 Det var planlagt at fejre fødselsdagen med 
en stor jubilæumsuge og -fest i august, men 
Corona-restriktionerne har tvunget klubben til 
at udsætte festen til 2021.

T
eam Fisk, unikke 38.  års DK/SVE Ryder Cup match der altid spilles 
fast hvert år i maj/juni,  men pga. Coronan ændret til en sen efterårs 
spændende 3 dages golf dyst i det nordtyske, og på det gamle hæder-

kronede  golfslot Schloss Krugdorf med deres egen spændende 18 hullers 
bane rundt om slottet med 10 danske og 10 svenske golfere.

Årets 3x18 huller match blev spillet med 2 dage på slottets bane og så 
med 1 golf dag i Polen på den fantastiske mesterskabsbane Binowo Golf 
& Country Club.

Efter en meget tæt 3 dages match blev landskampen vundet med kun 
1 point af Danmark.

Årets vinder af den grønne jakke - guld medaljen samt navn i vandre-
pokalen blev en tidligere vinder fra DK i 2007 blev Thomas Pinderup fra 
Odense Eventyr GK med 99 point

Årets "Team Fisk" Putting Champ i en "Shoot out" blev "helt dansk" 
mellem to rutinerede spillere fra Helsingør GC, hvor  Leon Peistrup 
vandt guld medaljen foran Fin Nielsen

B
estyrelsen i Værebro Golfklub i Stenløse, 
som er en af de største foreninger i Egedal 
kommune med over 1.200 medlemmer og 

10 arbejdspladser, overvejer i øjeblikket, om den 
på klubbens næste generalforsamling skal 
anbefale medlemmerne, at klubben køber 
golfbanen og de tilhørende bygninger af den 
nuværende baneejer. Bestyrelsen i golfklubben 
er derfor i gang med at undersøge mulighederne 
og især de økonomiske forudsætninger. 

Det er golfklubbens egne medlemmer, som 
via deres kontingent betaler for drift og vedlige-
holdelse af golfbane og klubhus. Dette koster 
udover masser af frivilligt arbejde golfklubbens 
medlemmer 5 mio. kr. årligt. Andre foreninger i 
Egedal får via kommunen stillet faciliteter i 
form af boldbaner, klubhuse og haller til rådig-
hed, og det er kommunen der driver og vedlige-
holder faciliteterne. En kommune har dog 
mulighed for at hjælpe foreninger, der selv ejer, 
driver og vedligeholder jord og bygninger, ved at 
fritage foreningen for grundskyld. En under-
søgelse foretaget af Dansk Golf Union viser, at 
de fleste danske kommuner har fritaget golf-
klubber og andre foreninger for grundskyld, når 
de selv ejer og vedligeholder deres faciliteter. 

Det gælder bl.a. i alle vores nabokommuner 

Mølleåens 
Golf klub
Perlen ved Bastrup Sø er fyldt 50 år

Team Fisk 38. udgave af DK/SVE ”Ryder Cup”

Værebro Golfklub 
overvejer køb af golfbane

jf. de oplysninger klubben har modtaget, men 
det er endnu ikke gældende i Egedal kommune, 
hvorfor golfklubben har indsendt en ansøgning 
til Egedal kommune. - En sådan fritagelse vil 
være helt afgørende for Værebro Golfklubs 
muligheder for at overtage jorden og selv drive 
bane og faciliteter, oplyser klubbens formand 
Jeppe Pedersen. Ved en fritagelse for grund-
skyld vil kommunen sidestille foreninger, som 
selv ejer jord og bygninger og selv driver og 
vedligeholder faciliteter, med de foreninger, som 
får kommunale idrætsfaciliteter, spejderhytter 
m.v. stillet til rådighed af kommunen, som 
desuden hvert år bruger millioner af kroner på 
at drive og vedligeholde disse faciliteter.

Da Værebro Golfklub inden et eventuelt køb 
af den jord, som klubbens bane ligger på, er 
nødt til at kende de økonomiske forudsætninger 
for et sådant køb, kontaktede klubben allerede 
for et år siden Egedal kommune, for at få en 
forhåndsgodkendelse af, at kommunen vil 
fritage golfklubben for at betale grundskyld, 
hvis jordkøbet bliver en realitet. Ansøgningen 
er dog endnu ikke behandlet i Egedal kommu-
ne, men klubben har erfaret, at ansøgningen er 
på dagsordenen på økonomiudvalgets møde den 
18. november.



UNDER ARMOUR MATCH PLAY PANT  

TILBUD                                     PRIS-
BASKER

UNDER ARMOUR MATCH PLAY PANT  

TILBUD                                     PRIS-
BASKER

SPAR
299,-

VI HAR FLYTTET ALLE GOLFVARER 
PÅ 1. SAL - KOM OG PRØV TRACKMAN

Fun Sport

Sjællandsgade 10

7100 Vejle

T. 7572 2877

support@funsport.dk

www.funsport.dk

      WWW.FUNSPORT.DK
       - din outdoor-/golf- og skibutik

Tilbudene gælder t.o.m 31. december 2020 – så længe lager haves. Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

BESØG VORES BUTIK I VEJLE – STOR PARKERINGSPLADS  

GOLFSKO 
  NYE KAMPAGNE TILBUD

ECCO BIOM   
HYBRID 3 GORETEX
FØR 1.599,-

NU 999,-

ECCO BIOM 
HYBRID 3 DAME
FØR 1.500,-

NU 1.199,-

BIOM G3
BOA GORETEX
FØR 1.999,-

NU 1.350,-

PRO SL 
FØR 1.599,-

NU 1.199,-

SPAR
600,-

SPAR
301,-

SPAR
649,-

SPAR
400,-

CLIC GEAR B3 
  • 14-VEJS TOP

• RUMMELIG

• FORET LOMME 

FØR 2.199,-

NU KUN 

1.099,-

 

FÅ STK. FØR 2.700,-

NU KUN
1.999,- 

WILSON KØLLER DEMO
LAUNCHPAD + D7
DAME + HERRE

 SPAR 50%

CLIC GEAR ROVIC
      MANGE FARVER

   NU KUN
 1.399,- 

SPAR
300,-

AXGLO TRI-LITE
• ULTRA LET, FOLDES NEMT

• BREMSESYSTEM

• KAN HØJDEJUSTERES

SIM MAX 
10.5 + 12

BACKTEE VINTERBUKS 
DAME + HERRE

TAYLORMADE 
SPYDER X PUTTER

• 27 HULLERS BATTERI

• FOLDES NEMT, DOWNHILL BRAKE

• MODEL 2019, FÅS I SORT EL. HVID

FØR 1.700,-  

NU KUN 1.299,-

FØR 2.199,-  

NU KUN 1.749,-

FØR 3.799,-  

NU KUN 2.999,-

FØR 800,-  

NU KUN 650,-

FØR 6.500,-  

NU KUN 4.999,-

NY
MODEL

CLIC GEAR 4.0
MARKEDETS MEST 
RUBUSTE VOGN. 

 
NU KUN
1.899,- 

SPAR
400,-

BLADE QUATTRO
LET AT SLÅ SAMMEN

WYDALE PREMIUM 8.8

• Titleist Pro V1 FRA 369,- 
• Titleist True Soft FRA  180,-
• Titleist Tour Soft FRA  250,- 
• Titleist Velocity orange/pink FRA      175,-
• Wilson Duo soft /alle farver FRA      150,-
• Wilson DX2 Soft FRA        99,-
• Wilson FG Tour FRA      250,-
• Wilson Duo Pro FRA      238,-
• Srixon Z Star FRA      239,-
• Srixon AD333  FRA      160,-
• Srixon Ulti soft FRA      120,-
• Callaway Chrome Soft FRA      249,-
• Callaway Supersoft FRA      180,-
• Wilson Tour Velocity FRA      115,-
• Taylormade Tour Response FRA      275,-
• Taylormade Soft Response FRA      189,-
• Bridgestone Tour B XS FRA      299,- 
• Srixon Ultisoft  FRA      250,-

   GOLFBOLDEE 

     JULEGAVER BYTTES TIL 10/1 

JULEGAVER 

JULEGAVER BYTTES 
FREM TIL 10. JANUAR 

1/2
PRIS

NYHED: TRACKMAN STUDIO MED STORSKÆRMPÅ 1. SAL
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19. HUL

Surround play

VINDEREN I ’LIKE’ GOLFBLADET NR. 8, 2020

 DANIEL GIESE KETELSEN
 ODENSE

NOGET PÅ HJERTE?
så skriv til info@mag-media.dk

SVEND NOVRUP

svend@mag-media.dk
MORTEN BUCKHØJ

morten@mag-media.dk
KLAUS HYBLER

klaus@mag-media.dk
BETTINA SCHJØLIE

bettina@mag-media.dk

G O L F B L A D E T S 
F A S T E  S K R I B E N T E R

- Ligesom på golfbanen spiller jeg meget på 
min intuition, forklarede Henrik sine tre 
golfvenner.

- Jamen, intuition kan skam også føre 
langt, mente Lau.

- Ja, og det beviser de kontrakter, som 
Henrik indimellem tænker sig frem til må 
have en chance, istemte Kirsten.

- Jo jo, men konkret variantberegning er 
alligevel ind imellem helt nødvendig, 
indvendte Louise, og så kom denne forde-
ling på servietten, dog i første omgang kun 
Syd og Vest.

V. Ø-V  K82

 654

 K73

 8765

 97

 9872

 EB92

 EB9

 54

 EDB

 D54

 KD1043

 EDB1063

 K103

 1086

 2

VEST NORD ØST SYD

1  pas 1  pas

1ut pas 4  pas

pas pas

- Jeg sad Syd og spillede 9 ud. 
Bordets B tog stikket, og der 
fulgte spar til 2, 10 og min 7er. 
Hjerter til D og trumf til D. E 
fældede makkers K, og så fulgte 

2 fra hånden, fortalte Louise.
- Hvad nu? Spurgte hun.
- Det ser ud, som om Øst har seks 

spar og tre hjerter, så der er vel ikke 
meget intuition i at skifte til 2 i 
håb om, at makker har K10, 
meldte Henrik ud.

- Jo, det er lige præcis her, den 
konkrete variantberegning sætter 
ind, korrigerede Louise.

- Hvis Øst har 10, kan man 
næsten ikke undgå at gøre rigtigt 
og nøjes med to rudertabere, men se 
nu bare, hvad der sker, når du 
spiller B!

- Åh, surround play, dæmrede 
det pludselig for Lau, - Spilfører 
må dække med D, makker stikker 
med K og spiller farven tilbage, så 
vi kniber 10 og får tre ruder stik. 
Tænk, at jeg ikke så, hvor utrolig 
flot, det var, da du gjorde det.

- Hold da op, jamrede Henrik. 
- Jeg så da heller ikke, at vi kunne 
have sat den 4 . Kirsten, vi må 
hellere regne lidt dybere fremover.



K O N K U R R E N C E ’LIKE’ GOLFBLADET PÅ FACEBOOK
  og vind et gavekort på 750,- til BACKTEEs webshop

’Like’
og                          på Facebook
Vinderne vil blive kontaktet direkte.

Har vinderne ikke kontaktet GOLFBLADET inden

Udgivelsen af næste udgave, bortfalder gevinsten.BACKTEE er sponsor for Dansk Golf Union – og leverer alt tøj til de danske golflandshold.

Vidste du, at  GOLFBLADET 
har en Facebook-side?

Det har vi, og her kan du følge lidt 
med i nogle af de ting vi går og 

laver, og du kan komme videre til 
den digitale version af bladet, når 

det trykte blad er blevet revet væk 

fra standerne ude i klubberne.

’Like’ os på Facebook og 
vind gavekort fra BACKTEE

Hver gang der udkommer et nyt 

blad, trækker vi lod blandt dem der 

har ’liket’ os, om et gavekort til 
BACTEES webshop på 750,-

På Sydfyn findes nogle af landets smukkest beliggende golfbaner. Nyd et ophold 
på Hotel Faaborg Fjord og lad et par dage stå i golfens tegn, hvor I prøver kræfter med en 
eller flere af de fantastiske golfbaner, nyder god mad og overnatter i et dejligt dobbeltværelse.

Golf Tour
- vælg frit mellem 26 golfbaner

UDFLUGTSPAKKE 1
2 x greenfee

2 x baneguide

2 x bolde på driving range

1 x sandwich “to go” + vand

1 x velkomstdrink

1 x overnatning i dobbeltværelse

1 x Pejsegårdens store morgenbuffet

1 x 2-retters middag

Fri Wi-Fi, swimmingpool, billard, 

bowling og hygge i et dejligt miljø

på Hotel Pejsegården.

2 DAGE
for KUN kr.

1.125,-

Ved over 20 golfere:

• Gunstart

• Golfbuggy til matchleder

• Vi laver gerne startlisten

• 2 greenfee-billetter pr. golfrunde

 for hver 20 golfere

UDFLUGTSPAKKE 2
2 x greenfee

2 x baneguide

2 x bolde på driving range

2 x sandwich “to go” + vand

2 x velkomstdrink

2 x overnatning i dobbeltværelse

2 x Pejsegårdens store morgenbuffet

2 x 2-retters middag

Fri Wi-Fi, swimmingpool, billard, 

bowling og hygge i et dejligt miljø 

på Hotel Pejsegården.

3 DAGE
for KUN kr.

1.645,-

20212021

Den årlige udflugt
med kollegaer, venner eller familie

Søndergade 112

8740 Brædstrup

Tel: 7575 1766

www.pejsegaarden.dk

Kontakt:

Jørgen Bundgaard

jb@pejsegaarden.dk

tlf.: 6126 4353

HOTEL
PEJSEGÅRDEN
FØLGER ALLE

MYNDIGHEDERNES
RESTRIKTIONER
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TRELLEBORG 
GOLFKLUB

Oksebrovej 13, 4200 Slagelse

Stiftet 12/9 2002

1100 medlemmer

Golfhæftet modtages

Trelleborg Golfklub Slagelse

RUNDT OM GOLF

Trelleborg er beliggende i Skovsø-dalen lige øst for Slagelse 
ved afkørsel 38 på Vestmotor-vejen.

K
lubben råder over en 18 huls 
mesterskabsbane designet af 
Rolf Henning Jensen, en 9 

hullers Pay & Play bane, en par 3 
bane, drivingrange m/indspilsgreen 
samt en puttingbane.

18 huls mesterskabsbanen er en 
af Danmarks længste med sine 

6.515 meter fra hvid tee og med hul 
7 som et af de længste par 5 huller, 
der kan sættes til 603 meter.

Banen er meget varieret med 
brede fairways, hurtige greens og 
altså masser af længde.

Der er ikke voldsomt mange 
forhindringer undervejs, dog er der 

enkelte søer og åer, man skal tage 
sig i agt for, og hvis greenkeeperen 
lader roughen vokse, kommer man i 
alvorlige vanskeligheder hvis 
fairway misses.

Efter 18 år er træerne på flere 
huller ved at have en størrelse der 
gør, at de kommer i spil, så man 
ikke bare kan stikke den driveren 
på alle huller.

Efter en lang runde kan man 
sætte sig i restauranten til lidt mad 
og drikke. Der er i godt vejr et 
dejligt udeområde lige ved greens 
fra hul 8, 9 og 18.

Trelleborg Golfklub har som så 
mange andre golfklubber haft det 
svært med økonomien. - En ny 
bestyrelse, der virkelig har haft 
arbejdstøjet på, et rekrutterings-
udvalg der med sine mange nye 
tiltag har tiltrukket mange nye 
spillere, et begynderudvalg der har 
taget sig rigtig godt af alle de nye 
samt et sponsor udvalg, der har 
fastholdt gamle og tiltrukket nye 
sponsorer har gjort, at økonomien 
ser bedre ud end længe. Samtidig 
har klubben i løbet af 2020 haft 
mellem 4500 og 5000 greenfee 
spillere, som også har været med til 
at forbedre økonomien.

Der arbejdes nu på forbedringer af 

banen, nye bunkers, nye stier og veje 
og i det hele taget et løft af banerne.

Andre nye tiltag her i slutningen 
af året, er et medlemskab som går 
ud på, at enhver med spilerfaring 
kan købe et DGU kort for 649 kr. 
Dette kort giver, ved betaling af 
greenfee, ret til spil på alle baner i 
Danmark og i udlandet.

Trelleborgs 9 huls Pay & Play 
bane er åben med sommergreens 
hele vinteren. Det har klubben haft 
stor succes med gennem mange år, 
og man kan som udefra-kommende 
købe et vintermedlemsskab for 1000 
kr., der gælder fra d. 1/11 2020 til d. 
31/3 2021.

Skab liv på 
Driving Rangen
Target Greens giver meget bedre visuelle udfordringer frem for 
almindelige længdemarkeringer og en mere livlig Driving Range. 

T
arget Greens er en sjov udfor-
dring, som også samtidig giver 
spillerne et konkurrenceelement 

på Rangen.
Target Greens kan fås fra 4 op til 

20 meter i diameter i forskellige 
farve og vil optimere ethvert 
trænings område.

Det unikke ved ”Real” Target 
Greens fra Golf Design er at de har 
indbygget stødabsorbering så det er 
muligt at standse bolden på Target 

Greenen som ude på banen.
Stor tilfredshed med Target 

Greens i Herning Golf Klub, hvor 
golfmanager Bo West Møller 
 udtaler:

”I Herning Golf Klub forsøger vi 
løbende at opgradere vores trænings-
arealer. Vi har rigtig mange der 
bruger dem hver dag og der bliver 
slået bolde fra drivingrange fra 
morgen til aften. Derfor er et nød-
vendigt at optimere og gøre trænings-

forholdene endnu 
bedre.” 

”Det seneste tiltag er 2 
nye targetgreens, der ligger 
på ude på ca. 60 – 90 meter, alt 
efter hvor man står og slår fra.  De 2 
targetgreens er gode sigtepunkter, og 
flere har opdaget, at det er sværere at 
ramme de 6 meter i diameter end 
man lige tror. Så det er en rigtig god 
øvelse at slå efter dem.” 

”Target Greens er leveret og 

monteret af GolfDesign, 
og monteringen blev 

klaret over 2 dage, enkelt 
og let. Produktet er stødabso-

berende, hvilket er godt når bolden 
lander og så er de bæredygtige, da de 
er lavet af 100 % genbrugsplast og er 
derfor også 100% genanvendelige når 
de måske engang skal udskiftes.” 

”Vores medlemmer har taget godt 
imod og roser det nye tiltag”, slutter 
Bo West Møller.



Golfrejsebureau 
skaber nyt fokus
D

et er ikke nogen hemmelighed, 
at rejsebranchen er hårdt ramt 
på grund af corona-situationen, 

hvor rejsebureauer i hele Danmark 
må aflyse arrangerede, rejser igen og 
igen. I stedet for at dvæle ved elendig-
heden, har det veletablerede golfrejse-
bureau Caddie Golfrejser valgt at 
tænke ud af boksen med virtuelle 
arrangementer og fokus på CSR 
(Corporate Social Responsibility).

”Selvom vi elsker at sælge rejser, 
har vi måtte indse, at der skulle ske 
et fokusskifte, hvis vi ikke skulle 
sidde og trille tommelfingre og vente 
på at grænserne åbner igen. Og da vi 
allerede i sensommeren startede et 
spændende samarbejde med People 
Like Us, synes vi det var en fantastisk 
mulighed at bygge videre på dette.” 
Siger direktør for Caddie Golfrejser, 
Jesper Black. 

People Like Us er et dansk 
mikrobryggeri, hvor store dele af de 
ansatte kommer fra socialt margi-
naliserede grupper. Bryggeriet er 
supporteret af Mikkeller. Samarbej-
det mellem Caddie Golfrejser og 
People Like Us startede med, at der 
blev serveret prøvesmagninger på 
specialøllene til Caddie Golfrejsers 
golfturneringer i sensommeren 
2020. Det viste sig at være en stor 
succes blandt Caddie Golfrejsers 
kunder, så begge parter har nu de 

besluttet sig for at bygge videre på 
det gode og spændende samarbejde.

Golf er for Alle
”Golf og øl sammen giver mening. 
Det er det perfekte match Og så synes 
vi at People Like Us bygger på en ret 
fantastisk mission, som vi gerne vil 
støtte op om”, forklarer Jesper Black. 
Det videre samarbejde kommer til 
at bygge på arrangementer og 
merchandise, som alle golfere som 
ikke golfere kan købe sig ind på. Det 
samlede overskud fra disse salg, går 
til at udbrede kendskabet til golf-
sporten via et golfskoleophold for en 
gruppe af de ansatte med udfordrin-
ger (Autister, Asperger, PTSD mf.) 
hos People Like Us, så de kan få en 

fantastisk oplevelse på golfbanen og 
belyse at golf er for alle. 

Jesper Black fortsætter: ”Vi lærer 
hele tiden noget nyt i vores sam-
arbejde med People Like US, og nu 
vil vi gerne give lidt tilbage. Golf er 
for Alle – uanset hvilke personlige 
udfordringer man har, kan man lære 
at spille golf og få en helt fantastisk 
oplevelse.”

For at støtte arrangementet og 
skabe opmærksomhed omkring 
People Like Us, har Caddie Golf-
rejser lavet nogle forskellige virtuelle 
arrangementer i løbet af november 
og december, som d kan deltage i.

Online rejseforedrag inkl. 
ølsmagning med People Like Us
Virtuel rejseforedrag med en speciel 
guest, samt en ølsmagning i sam-
arbejde med People Like Us: 

Her får du tilsendt en pakke med 
6 forskellige specialøl, og en invita-
tion til et online arrangement, hvor 
der vil være foredrag fra Caddie 
Golfrejser, og en guidet ølsmagning 

med People Like Us f.eks. gæstet af 
Carsten Berthelsen, kendt fra blandt 
andet Natholdets julekalender. 
Overskuddet fra arrangementet går 
til Golf er for Alle – et golfophold for 
mennesker på kanten af arbejds-
markedet. Det koster 295,- at deltage.

Julebanko
Kom i julestemning med Team 
Caddie Golfrejser, til virtuel jule-
banko med spændende præmier fra 
samarbejdspartnere og leverandø-
rer. Til arrangementet vil der være 
sjove anekdoter fra golfrejserne, en 
gæst, mm.. Overskuddet fra 
arrange mentet går ligesom ovenfor 
til Golf er for Alle – et golfskole-
ophold for mennesker på kanten      
af arbejdsmarkedet. Det koster        
kr. 99,- for 3 plader.

Læs mere om Golf er for alle og 
hvordan du deltager i arrangementer 
på www.caddiegolfrejser.dk/golf-er-
for-alle eller www.peoplelikeus.dk/
caddie-golfrejser/

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk

www.vissenbjergstorkro.dk

PR. PERSON1.395,-

BLIV EN DAG MERE FOR KUN 1.000,-/2 PERS.INKL. OVERNATNING, 
MORGENBUFFET OG 
1 GREEN FEE/PERS. ER DU OGSÅ TIL 

MOUNTAINBIKE? TA’ CYKLEN MED 
- DER ER FANTASTISKE 

MOUNTAINBIKE MULIGHEDER 
LIGE VED HOTELLET

Golf på Fyn
– ideelt for grupper
Ophold på Hotel Vissenbjerg Storkro inkl. 
· 2 x overnatning i dobbeltværelse
· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2 retters aftenbuffet
·  2 x green fee (Vestfyns Golfklub, Blommenslyst Golfklub,  

Faaborg Golfklub og Midtfyns Golfklub)

Tillæg ved enkeltværelse: kr. 300,- pr. nat
Weekendtillæg (fredag-søndag): kr. 100,- pr. person pr. nat

Tilbuddet gælder til 15. oktober 2019.
Sæsontillæg fra 15. juni-15. august: kr. 200,- pr. person pr. nat.  
Opholdet er inklusiv slutrengøring.

ober 2019.



  

78

TURNERINGER PÅ TV DECEMBER/JANUAR

Udvalgte udsendelser. Komplette programmer kan findes på kanalernes egne websider.

PGA TOUR
3. - 6. december
Mayakoba Golf Classic, El Camaleon GC, Playa del Carmen, Mexico

Præmiesum: USD 7.200.000

11. - 13. december
QBE Shootout, Tiburôn Golf Course, Naples, Florida, USA

USD 3.600.000

7. - 10. januar
Sentry Tournament of Champions, Plantation Course at Kapalua, 

Kapalua Maui, Hawaii, USA

Præmiesum: USD 1.340.000

14. - 17. januar
Sony Open in Hawaii,Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii, USA

USD 1.188.000

21. - 24. januar
The American Express, PGA WEST, La Quinta, Californian, USA

Præmiesum: USD 1.206.000

TV

EUROPEAN TOUR
28. november - 1. december
Alfred Dunhill Championship, Leopard Creek GC,Malelane, Sydafrika

Præmiesum: EUR 1.500.000

5. - 8. december 
AFRASIA BANK Mauritius Open, Heritage GC, Mauriius 

Præmiesum: EUR 1.000.000

19. - 22. december 
Australian PGA Championship, RACV Royal Pines Resort, 

Gold Coast, Australien

Præmiesum: AUD 1.500.000

9. - 12. januar 
South African Open, Randpark GC, Johannesburg, Sydafrika 

Præmiesum: ZAR 17.500.000

16. - 19. januar 
Abu Dhabi HSBC Championship, Abu Dhabi GC, 

Forenede Arabiske Emirater 

Præmiesum: EUR 7.000.000

23. - 26. januar
Omega Dubai Desert Classic, Emirates GC, 

Dubai, Forenede Arabiske Emirater

Præmiesum: USD 3.250.000

30. januar - 2. februar 
Saudi International, Royal Greens G&GC, 

King Abdullah Economic City, Saudi Arabien

Præmiesum: USD 3.500.000

LPGA
3. - 6. december
Volunteers of America Classic, The Colony, Texas, USA

Præmiesum: $ 1.750.000

10. - 13. december
U.S. Womens Open, Houston, Texas, USA

Præmiesum: $ 5.500.000

   

17. - 20. december
CME Group Tour Championship, Naples, Florida, USA

Præmiesum: $ 3.000.000

Jeongeun Lee6, 
vinder af Us Open

Justin Thomas, 
vinder af Sentry Tournament

Lee Westwood, 
vinder af Abu Dhabi






