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Bolden skal ned i hullet på så få slag som 
muligt. Det er det, golf går ud på – meget 
 simpelt forklaret. Det lyder måske enkelt, men 
det er faktisk slet ikke så let.

”Hvis man aldrig har prøvet det før, ville man 
nok blive overrasket over, hvor svært det er. 
Det er ikke så let, som det måske ser ud på tv,” 
siger Victor.

Hver mandag går han til golftræning i 
Aarhus Golf Club. Udover 
træningen spiller han 
også mod sin far og 
storebror, der begge 
spiller golf.

”Nogle gange er jeg også 
til turneringer, hvor jeg 
spiller mod nogle, der er cirka 
lige så gode som mig,” siger 
Victor.

På banen som to-årig
Victors far tog ham med på golf-
banen første gang, da Victor kun 
var to år gammel. Og selvom 
 Victor følger en smule med i, 

hvordan de professionelle golfspillere på tv 
klarer sig, er det ikke en af dem, han er størst 
fan af.

”Min yndlings-golfspiller er min far,” siger Victor.

Vil bare have det sjovt
Victor synes, han er ret god til golf. Men 
noget af det, der godt kan være svært, er 
 bunker-slag. 

På en golfbane er der forskellige for-
hindringer. Det kan for eksempel være en sø, 
man skal slå bolden henover. Det kan også 
være et hul med sand i. 

Sådan et hul kaldes en bunker. Det kan 
være ret svært at slå bolden op fra sådan 
en bunker. Det er derfor, Victor mener, at 
 bunker-slag er noget af det sværeste.

Victor synes, det er rigtig sjovt at spille 
golf. Og han regner med at blive ved med 
at spille i mange år.

”Jeg vil gerne blive ved med at spille 
i lang tid, men jeg  behøver ikke blive 
verdensmester. Jeg vil bare gerne 
spille nogle  turneringer og have det 
sjovt,” siger han.

Victor var på golfbanen, 
da han var to år
10-årige Victor går til golftræning hver mandag. Hans favorit-golf-
spiller er hans far, som første gang tog Victor med på golfbanen, 
da han kun var to år gammel.

Hver mandag går han til golftræning i 
Aarhus Golf Club. Udover 
træningen spiller han 
også mod sin far og 
storebror, der begge 
spiller golf.

”Nogle gange er jeg også 
til turneringer, hvor jeg 
spiller mod nogle, der er cirka 
lige så gode som mig,” siger 
Victor.

På banen som to-årig
Victors far tog ham med på golf-
banen første gang, da Victor kun 
var to år gammel. Og selvom 
 Victor følger en smule med i, 

hindringer. Det kan for eksempel være en sø, 
man skal slå bolden henover. Det kan også 
være et hul med sand i. 

Sådan et hul kaldes en bunker. Det kan 
være ret svært at slå bolden op fra sådan 
en bunker. Det er derfor, Victor mener, at 
 bunker-slag er noget af det sværeste.

Victor synes, det er rigtig sjovt at spille 
golf. Og han regner med at blive ved med 
at spille i mange år.

”Jeg vil gerne blive ved med at spille 
i lang tid, men jeg  behøver ikke blive 
verdensmester. Jeg vil bare gerne 
spille nogle  turneringer og have det 
sjovt,” siger han.
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Victor, 10 år

Putter

Driver

Golf-ordbog
Der er mange særlige ord (især på engelsk), 
som man bruger i golf. Her kan du lære nogle 
af dem.

Driver: En driver er en form for golfkølle, som 
man kan slå rigtig langt med. Nogle kan slå 
bolden fl ere hundrede meter med en driver, 
og det kan være smart, hvis der er langt til 
hullet.

Putter: Udtales lidt ligesom ’potter’. En 
putter er den kølle, som man bruger til at 
trille bolden det sidste stykke i hullet. En 
minigolf-kølle er som regel en putter.

Tee: Der er som regel 18 huller på en golf-
bane. For hvert hul er der et sted, hvorfra 
man skal slå sit første slag. Det sted kaldes 
et tee-sted.

Fairway: Græsset mellem tee-stedet og hul-
let er som regel kortklippet. Det er dér, det 
er meningen, at bolden skal lande på vej mod 
hullet. Det kortklippede græs kaldes fairway.

Rough: Hvis du skyder lidt skævt og ikke ram-
mer fairway, kan det være, at bolden lander 
lidt ved siden af det kortklippede græs. Det 
er sværere at slå til bolden, når man ikke 
lander på fairway. Det høje græs ved siden af 
fairway kaldes rough.

Green: Hullet er på et særligt stykke græs, 
som kaldes green. På en green er græsset 
som regel meget kortklippet, nærmest som 
et gulvtæppe. Det er på greenen, man bruger 
sin putter til at få bolden det sidste stykke i 
hullet.

Mon Tiger Woods 
egentlig er en rigtig 

tiger?

Victor var på golfbanen, 

10-årige Victor går til golftræning hver mandag. Hans favorit-golf-

Victor spiller golf i Aarhus Golf Club. 
Han var med på banen første gang, 
da han var to år gammel.
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