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Når golftræning bliver digitalt
Der er ingen tvivl om, at golfsporten også er ramt af den teknologiske 
tidsalder. Udstyret bliver mere og mere avanceret og golftræningen har 
også taget et kvantespring med lanceringen af V1 Golf Academy. GOL-
Favisen besøgte Odense Golfakademi, der som de første  introducerede 
denne fantastiske teknologi. Vi tog ud i Odense Golfklub og fik os en 
snak med cheftræner Morten Beck om den nye teknologi.

V1 Software
Appen til din Smartphone kan 
hendes til en pris af ca. 30 danske 
kroner. Det findes til både iPhone 
og Android.

Læs mere om Golf Academy på 
deres hjemmeside www.v1golfaca-
demy.com

Faktabox

”Fordelen er klart, 
at du har informa- 

tionerne hvor du skal 
bruge dem, nemlig 
på træningsbanen”

AF PeR KORSGAARD

V1 software har i mange år været 
det foretrukkende software til ana-
lyse af et golfsving. Vi software gi-
ver sammen med et highspeed video 
kamera, træneren mulighed for at 
vise eleven detaljer i vedkommen-
des golfsving, der ville være umulige 
at forklare på anden vis.

V1 Software
V1 Pro er klart det mest benyttede 
analyse system i golf. Fra den lokal 
golf pro, til toppen af PGA instruk-
tører på de professionelle tours, bli-
ver tusindvis af golfspillere hvert år 
analyseret og får feedback på deres 
sving ved hjælp af V1. V1 er igen-
nem deres partnerskab med PGA of 
America, blevet det mest foretrukne 
swing analysesystem af Amerikas 
Top 100 Golf instruktører såvel som 
verdens bedste turneringsspillere, 
golfbaner, og akademier. I 2011 blev 
dette unikke software udvidet med 
endnu noget unikt, nemlig en por-
tal der gør arbejdet lære/elev endnu 

tættere, nemlig Golf Academy.

V1 Golf Academy
V1 Golf Academy giver golfspillere 
der benytter V1 mulighed for, at få 

Morten Beck instruerer Johan Wagner Frandsen før hans afrejse til USA

Johan står og ser en videoanalyse af sit sving på sin iPhone
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deres golf sving videoer gennemgået 
og analyseret af en V1 certificeret 
golf instruktør, alt sammen online. 
Brugere der har en gratis version 
af V1 software V1 Home kan blive 

medlem af V1 Golf Academy og får 
muligheden for, at sende / modtage 
video til / fra en V1 certificeret golf 
instruktør. Mange PGA Tour spil-
lerne bruger de samme V1 Golf Aca-
demy til at sende svinge videoer til 
deres trænere, mens på turné.

Apps til Smartsphones
Som noget endnu mare unikt, kan 
der nu hentes en såkaldt App til den 
SmartPhone, via din telefons ind-
byggede kamera, kan du nå få din 
golfmakker til at optage dit sving 
direkte på mobiltelefonen. Videoen 
af dit golfsving sendes automatisk 
til den træner der er tilknyttet det 
institut i det Academy software der 
ligger bag. 

Træneren kan så kommentere på 
svinget, komme med tips og gode råd 
og alt sammen sendes automatisk 
frem til brugeren og kan hentes frem 
på vedkommendes Smartphone. 

Johan Wagner Frandsen
Johan er junior elitespiller i Odense 
golfklub og netop startet på High 
School i Minnesota, USA. Morten 
Beck der har undervist Johan i flere 
år er voldsomt begejstret for denne 
unikke mulighed det giver, at kunne 
træne og følge Johan, selv om han 
er mange tusinde kilometer væk fra 
Danmark.

Morten Beck udtaler; Johan har 
udviklet sig til en virkelig dygtig 
golfspiller de sidste 3 år. Ved hjælp 
af Vi Academy kan vi fortsætte træ-
ningen, så der er kommunikation 
mellem Johan og jeg, men også mel-
lem Johans amerikanske træner 
og jeg. Johan er præcist lige så be-
gejstret som Morten for denne mu-
lighed og siger: det fungere super 
godt. Vi bruger et program på vores 
iPhone kaldet V1. Jeg kan optage en 
video på min telefon og derefter sen-
de den direkte til Morten. Derefter 
giver Morten feedback og så får jeg 
ligeledes noget at arbejde på. Det er 
super nemt og fungere fantastisk! ■


