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– Morten, hvad er det lige, jeg 
skal gøre bedre for at få en grøn 
kasket?

– Det kan du se på hjemmesi-
den. Der kan du både se, hvad 
du klarede ved prøven, og hvad 
du skal arbejde på.

– Jamen, jeg kan ikke finde 
det.

– OK. Lad mig låne din 
Iphone, så skal du bare se.

Et lille intermezzo mellem to 
træningsdiscipliner onsdag ef-
termiddag i Odense Golfklub, 
hvor Anders arbejder intenst for 
at få en kasket, der signalerer, 
at han er blevet bedre til golf.

Inddeling af juniorer
Cheftræner Morten Beck og hans 
assistent Johan Kristensen fra 
Odense Golfakademi har ikke 
mindre end 62 miniputter og juni-
orer til træning i Odense Golfklub. 
Før sæsonstarten gjorde de sig 
mange tanker om, hvordan man 
kan inddele juniorer bedst muligt, 
for hvilke kriterier skal man gøre 
det efter: Alder? Anciennitet som 
golfspiller? Køn?

De lod sig inspirere af forskel-
lige af et amerikansk junior golfa-
kademi samt kampsportsgrene, 
der opererer med opdeling udeluk-
kende efter færdigheder. Kommer 
man i en karateklub, starter man 
med hvidt bælte og arbejder sig op 
gennem graderne, til de allerbed-
ste får tildelt et sort bælte.

Hvad betyder kasketterne?
Det var ikke bare gjort med at 
vælge farver på kasketterne, for 
hvordan vægter man de forskellige 
dele af golfspillet, og skal man 

være lige god til det hele for at få 
en ’bedre’ kasket?

De to trænere udarbejdede så 
et skema over, hvad man skal 
kunne på tre forskellige områder 
fysik, regler og etikette samt tek-
nik, teoretisk og praktisk.

Farverne rangerede de således, 
at begyndere får en orange kasket, 
og derefter arbejder man sig frem 
gennem rød, grøn, blå og hvid, før 
man bliver ’sort’. Får man en sort 
kasket, er man en komplet golf-
spiller.

For at avancere, skal man have 
nået det niveau, man avancerer 
til, i næsten alle discipliner. Man 
kan evt. udskyde en enkelt fysisk 
og en enkelt teknisk disciplin, for 
kan man klare de øvrige krav, når 
man også hurtigt frem her.

Skemaet over disciplinerne, og 
hvordan man skal mestre dem, 
findes på Odense Golfklubs hjem-
meside, så spillerne hele tiden kan 
gå ind og se, hvad de skal forbedre.

Klassificering
Alle miniputter har orange ka-
sketter. De skal lege og ikke ran-
geres. Når du bliver 9, er de junio-
rer, og  så  b l iver  de  klas- 
sificeret ved en indledende prøve.

Den første klassifikation i år 
førte til, at en af de 40 juniorer fik 

hvid kasket, 3 fik blå kasketter, 
seks fik grønne,  ti fik røde, og så 
er resten orange. Næste prøve lig-
ger ved indgangen til efteråret, 
og så må man håbe, at de holder 
den fysiske form ved lige i som-
merferien.

De tre kategorier
Hvad er det så, man skal kunne i 
de forskellige kategorier?

Fysisk er der discipliner som 
englehop, gadedrengeløb, kryds-
løb, balance på bold, armbøjnin-
ger, etc. Regler og etikette giver 
sig selv, men det er for mange af 
deltagerne en helt anden verden 
at bevæge sig i, når de skal over-
holde præcise regler og opføre sig 
med respekt for medspillere – og 
spillet. 

Teknisk er der dels den teore-
tiske side med grip, opstilling, 
sigte, vægtskifte og svingplan; 
dels den praktiske med putting, 
kort spil, langt spil og spil på ba-
nen, hvor man har turnering 
hver fredag eftermiddag.

I alle kategorier er der masser 
af nuancer. Fx tager man under 
behandling af emnet ’boldens 
flugt’ fat i angrebsvinkel, hastig-
hed, centrering, svingbane og køl-
lehovedets position. Det er godt 
at kunne slå til bolden, men det 
er endnu bedre også at kende te-
orien bag, hvordan man ændrer 
slaget retning eller hastighed.

Liv og lyst
Der er et vældigt liv i kludene un-
der træningen, og når der efter te-
orien skal spilles på den lille 5 hul-
lers kortbane, inddeles deltagerne 
i fem hold, der hver får en af dem 
med grøn eller rød kasket som le-
der med et vist ansvar for sine 

spillere, både som rollemodel og 
den, der sørger for, at alt går rig-
tigt for sig.

Konceptet virker tilsynela-
dende, for stemningen er udeluk-
kende positiv, og de drillerier, der 
følger dårlige slag, er godmodige, 
ligesom begejstringen for de gode 
slag er ægte. Det vil blive spæn-
dende at følge med i udviklingen, 
for egner kasketmodellen sig til 

golfjuniorer? Ikke mindst bliv er 
det spændende at se, om de kan 
holde på pigerne, for ved starten 
er der kun en pige blandt de æld-
ste juniorer, fem blandt de yngre, 
mens halvdelen af minputterne er 
piger.

Nu bliver ideerne afprøvet i 
praksis – og der ligger såvel posi-
tive tanker som et grundigt forar-
bejde bag.  

ODENSES JUNIORER  
kæmper for kasketter

Odense Golfakademi har ladet sig inspirere af kampsport til at klassificere juniorerne med farvede kasketter

Det samlede juniorhold udgør 
en broget kasketsymfoni.

Marcelo er blandt de yngste og ivrigste miniputter.

Begyndere får en 
orange kasket, og 
derefter arbejder man 
sig frem gennem rød, 
grøn, blå og hvid, før 
man bliver ’sort’




