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g
o L f  s k a L  væ r e 
sjovt, og golf skal 
leges ind i børn 
som voksne ved, 
at træningen bli-

ver appetitlig og noget, man 
har lyst til at lave.

Det er indgangsvinklen for 
Morten Buus Beck og hans as-
sistent Johan Kristensen, der 
nu i fire år har udgjort Odense 
Golfakademi i Odense Golf-
klub, hvor de tager sig af spil-
lere i alle styrkegrader og aldre.

De har fine arbejdsbetingel-
ser. Deres indtjening er ikke 
afhængig af at sælge lektioner, 
og det er måske en af grundene 
til, at de formentlig giver flere 
end de fleste. Lysten driver 
værket. De er heller ikke an-
svarlige for at drive en pro-
shop, og det frigør kræfter til 
at lave en mængde forskellige 
arrangementer.

Fx arbejder de meget med 
DGUs short game Challenge 
og har for nylig afholdt akade-
miets årlige Short Game Cham-
pionship. Hvis du ikke ved, 
hvad det omfatter, så er det 
otte forskellige discipliner, der 
samlet bliver til en test af dit 
korte spil: Fra ’Uret Rundt’, 
der er otte putts i hurtig ræk-
kefølge fra en meters afstand, 
over chip og pitch af forskellig 

længde til lob og bunkerslag. 
Årets mesterskab var i øv-

rigt det første, der er sluttet 
med ligestilling og krævede 
omspil, som blev foretaget i 
’Uret Rundt’, hvor Sara Thye 
fra Odense GKs Elitedivisions-
hold vandt ved at hole alle otte 
putts.

Fra begyndere til eliten
Når en ny spiller kommer til 
Odense Golfklub, får han/hun 
de første lektioner hos Beck og 
Kristensen. Når de er blevet 
handicapspillere, køber de i 
stort tal personlige lektioner, 
hvor de bl.a. kan benytte sig 
af muligheden for at købe 10-turs-
kort, eller de deltager i en af 
de populære fællestræninger 
eller måske et kursus i en af 
spillets specifikke faser.

De træner også spillerne til 
regionsgolfen såvel som eliten, 
og Kristensen spiller med på 
Odense GKs førstehold, mens 
Buus har svært ved at tage fri 
fra de mange lektioner og nø-

jes med at være holdkaptajn 
for kvindernes hold i elitedivi-
sionen, når det spiller på hjem-
mebanen.

Kasketgolf
Golfakademiet står for et stort 
ungdomsarbejde. De små be-
høver blot at være fem år for 
at komme på miniputholdet, 
og de fleste elsker legen med 
bolden så højt, at de fortsæt-
ter som lilleputter og siden ju-
niorer. Der bliver med andre 
ord arbejdet med unge i alde-
ren 5-18 år. I år er der 15 mi-
niputter, mens der sidste år 
var betydeligt flere, der nu er 
grundlaget for en stor gruppe 
lilleputter.

Beck og Kristensen er aldrig 
blege for at prøve noget nyt, og 
derfor forsøgte de sig med ’ka-
sketgolf’, hvor den enkelte unge 
bar en kasket, der viste, hvor 
langt han eller hun var nået i 
teknisk kunnen.

Det var interessant, men 
virkede ikke ekstra motive-

rende, så det er opgivet igen. 
Spillerne har stadig forskelligt 
farvede kasketter, men nu vi-
ser de simpelthen, hvilket hold 
de går på.

Hvert år er der ’Sjov som-
mergolf ’ i de første tre dage af 
sommerferien. Her kan man 
være med uanset handicap og 
alder, så det er med til at kitte 
den samlede ungdomsafdeling 
godt sammen. 

I de tre dage trænes og spil-
les der intensivt, men hele ti-
den med fokus på, at det skal 
være sjovt at være med, og spil-
lerne kommer på en udflugt til 
en anden fynsk bane.

Juniorer til European Tour
Så snart, det stod klart, at der 
bliver European Tour på Him-
merland Golf & Spa, beslut-
tede Beck og Kristensen, at det 
er en oplevelse, deres juniorer 
skal have. De skal køre frem 
og tilbage i bus og indkvarte-
res på en campingplads eller 
lignende i nærheden i en 4-5 
dage. 

Gruppen skal lave sin egen 
mad – den første forælder har 
meldt sig som ’madmor’, spille 
mod unge fra en lokal klub, 
som man nu leder efter – og så 
skal de på Himmerland og se 
stjernerne dyste om de store 
penge.

Det er ingen billig fornøjelse, 
og derfor fostrede Buus og Kri-
stensen ideen om den Golfa-
thon, der er omtalt under ’Nyt 
fra klubberne’, og som på 19 
knaldhårde timer rejste 38.000 
kr. til formålet – men samtidig 
var det med til at skabe sam-
arbejde mellem mange af klub-
bens medlemmer, så der var 
en social gevinst ved arrange-

mentet også.
Desuden vakte Golfathonen 

meget stor opmærksomhed i 
pressen og gav på den måde 
klub – og akademi – omtale og 
goodwill, så det var en stor suc-
ces.

Seniorer til Race to Dubai
Seniorerne behøver ikke at 
vente til næste år. De kan tage 
på tur med proerne til Belek i 
Tyrkiet 4-11. november, hvor 
de skal spille fire runder golf 
selv, men de skal også til Tur-
kish Open på alle fire spille-
dage.

Turkish Open var sidste år 
et eksklusivt foretagende med 
otte af verdens bedste spillere. 
I år bliver det den næstsidste 
afdeling af Race to Dubai, hvor 
den indgår i det slutspil, som 
spillerne skal deltage i, hvis 
de vil vinde Race to Dubai – og 
Tiger Woods skal være med 
igen.

Nå ja, og mon ikke mindst 
Thomas Bjørn og Thorbjørn 
Olesen er med endnu af årets 
ni danske spillere på European 
Tour?

Allerede en institution
Morten Buus Beck og Johan 
Kristensen er allerede efter 
fire år blevet en institution, 
som mange betragter som uund-
værlige i Odense Golfklub med 
deres gode humør, åbenlyse ar-
bejdsglæde og de mange arran-
gementer, der viser, at de vil 
noget mere med deres virke i 
klubben. De er med til at give 
Danmarks femteældste klub 
en atmosfære af den slags, der 
gør en golfklub til et attraktivt 
sted at opholde sig også, når 
man ikke er på banen. ■

Kasketgolf var et spændende forsøg, der gav gode erfaringer.

Morten Buus Beck 
og Johan Kristen-
sen i Odense Golf-
akademi har 
mange indgangs-
vinkler til spillet

DE LÆRER 
FOLK AT 
ELSKE 
GOLF


