
Når der tales om “The Home of 
Golf” er det de færreste inden-
for golf og greenkeeping, der 

ikke ved, hvad der henvises til. I 600 
år er der blevet spillet golf på netop 
dette golfanlæg, nemlig St. Andrews 
Links Trust i Skotland. Hvert år bli-
ver der spillet mere end 230.000 run-
der golf på de syv baner, hvoraf hele 
45.000 af runderne bliver spillet på 
den berømte bane ”The Old Course”. 
De fleste greenkeepere går forment-
lig med et ønske om at få lov til at ar-
bejde på ”The Home of Golf”, hvilket 
greenkeeperen Jesper Bentsen har 
haft et ønske om siden han var 6 år. 
I august løb 35-årige Jesper Bentsen 
med titlen som årets Toro Student of 
the Year, som betød, at han kunne se 
frem til et betalt 4-ugers praktikop-
hold på St. Andrews Links Trust, der 
fulgte med titlen. Fire uger, der skulle 
foregå i selskab med den resterende 
greenkeeperstab, der har arbejdet 
på golfanlægget lige fra 4 til 33 år. I 

Et helt 
uforglemmeligt ophold

Jesper Bentsen fra Skovbo Golfklub var den heldige vinder af et 4-ugers betalt praktikophold 

på unikke St. Andrews Links Trust i Skotland  

juni 2015 blev Jesper uddannet som 
greenkeeper fra Vilvorde i Roskilde og 
arbejder nu til daglig som greenkee-
per i Skovbo Golfklub på Midtsjælland. 

For fjerde år i træk har ”Toro Stu-
dent of the Year”-programmet kørt i 
Danmark. Programmet bliver 
tilbudt  af Lely Turfcare DK i sam-
arbejde med DGA og de danske 
grønne fagskoler. Lely Turfcare DK 
udsætter den eftertragtede præ-
mie, som omfatter flybilletter til 
og fra Edinburgh samt overnat-
ning i en lejlighed i St. 
Andrews Links Clubhouse, 
sponsoreret af St. Andrews 
Links Trust, som Lely UK og Toro 
har samarbejdet med i en lang 
årrække. 

”Det er helt fantastisk - og jeg 
er blevet taget så godt imod af alle 
herovre!”, lød det fra Jesper 
halvvejs under hans ophold, som 
ligeledes fortalte: ”Det er virkelig en 
oplevelse dette ophold – det at få lov 
til at prøve en masse ting herovre.” 
En uge efter Jespers hjemkomst 
fortæller han, at han al-lerede 
har gjort sig tanker om at tage 
tilbage til oktober 2016 for at hjælpe 

til ved European Tour – ”Jeg kan 
bare ikke vente med at komme 
tilbage. Det er et helt fantastisk sted.”

En utrolig følelse
Jesper blev taget imod i lufthavnen 
i Edinburgh af Kathryn Keith fra St. 
Andrews Links Trust, hvorefter de ef-
ter ca. en times kørsel ankom til St. 
Andrews. ”Der begyndte mine hår på 
kroppen at rejse sig. Det var virkelig 
en utrolig følelse at komme kørende 
langs vandet og ind til The Home of 
Golf, som jeg har drømt om siden jeg 
var 6 år.”, fortæller Jesper. 

Fra rivning af bunkers til 
klipning af fairways
Den første uge af Jespers ophold gik 
med at rive bunkers, lære hvordan de 
sætter teesteder op med markeringer 
og skilte samt eftersåning og repara-
tioner efter tribunerne fra European 
Tour og The Open, som er blevet af-
holdt 29 gange på St. Andrews Links 
– flere gange end noget andet sted.

Her står Jesper på den berømte lille 
stenbro på 18. green foran St. Andrews, 
som forbinder den 1. og 18. fairway på 
The Old Course. 
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Sammen med tre andre blev der håndrevet 110 bunkers 
med asketræs river – alt fra en hel strand til små bun-
kers, som de næsten ikke kunne komme ned i.

I anden uge fik Jesper lov til at hjælpe med at gøre et 
nyt teested færdigt, hvilket skete på en anden måde end 
Jesper er vant til hjemmefra. Teestedet blev bygget på 
øjemål og der blev ikke sat snor på for at få første række 
lige. Ej heller blev der brugt laser til at måle højder. Jes-
per erfarede dog også her, at de ældre greenkeeperes 
øjemål ikke fejlede noget. Udover færdiggørelse af te-
estederne fik Jesper også lov til at prøve at flytte hul-
ler, lave pinplacering til de nye huller, buskrydning af 
revettebunkers samt lukning af kaninhuller på The Old 
Course med ”The Bunny Blaster”. 

Efter de to første uger fik Jesper lov til at klippe fair-
ways med den nye Toro Reelmaster 5010H, som er mar-
kedets første rigtige hybrid fairwayklipper. Derudover 
fik Jesper lov til at lave singleklipning af greens samt 
bunkerrenovering, hvor revettebunkers blev bygget. Ved 
singleklipning var Jesper ude med to andre biler, hvor 
alle tre biler havde to klippere per bil. Alligevel kunne 
det tage hele 55 minutter at klippe en green for to mænd, 
hvilket siger lidt om, hvor store nogle af greens’ene er på 
The Old Course. 

I den sidste uge af opholdet blev der bygget bunker. 
Lige fra bunkers, der skulle bygges med fuldt tørv til de 
små bunkers, der skulle bygges med halvt tørv, hvilket 
Jesper syntes var rigtig sjovt. St. Andrews Links har 
desuden selv et område 2 kilometer fra golfanlægget, 
hvor de passer og klipper tørven, som bliver brugt til de 
fleste af deres baner. 

Mere end bare greenkeeping
Jesper nød at få lov til at prøve så mange forskellige 
opgaver indenfor greenkeeping og han beskrev største-

delen af opgaverne som værende sjove. Han nød dog også 
oplevelserne efter arbejdsdagen var slut.

Han fik blandt andet flere gange mulighed for at spille 
nogle huller på The Home of Golf’s berømte baner. Jesper 
har selv spillet golf siden han var 6 år og har været pro-
fessionel golfspiller siden 2003. Derudover var Jesper så 
heldig at få hele to besøg hjemmefra, da både hans hustru 
Maria samt hans tidligere lærer Torben Rønnebæk fra Vil-
vorde – Roskilde Tekniske Skole begge var interesserede i 
at se og høre om Jespers oplevelser. Dette var desuden en 
god mulighed for Jesper for endelig at kunne vise sin kone, 
hvorfor han altid har gået med et ønske om at komme over 
til The Home of Golf. 

Opholdet involverede også et besøg i The Royal and An-
cient Golf Club of St. Andrews, som er en af verdens æld-
ste golfklubber. Dette foregik sammen med Gordon 
Moir. ”Et meget smukt klubhus – og der er så meget 
sjæl og historie i det.”, beskriver Jesper. En af de sidste 
dage tog miljøchefen for St. Andrews Links, James, 
desuden Jesper med rundt på banerne for at inddrage 
Jesper i hans projekter, som blandt omhandlede de fugle,  
der lever omkring banen. The Home of Golf går meget 
op i bæredygtighed – blandt andet bliver størstedelen af 
deres affald lavet til kompost, som medlemmer og 
borgere i byen kan komme og hente. Ligeledes bliver 
meget af deres afklip og tørv genbrugt.  

Jesper beskriver oplevelserne som uforglemmelige og 
er meget tilfreds med praktikopholdet. ”Hvis man 
overvejer at søge om at blive Toro Student of the Year, skal 
man virkelig gøre det. Det er noget, man aldrig glemmer, 
og man får et lærerigt ophold samt nogle gode kontakter. 
Dette er virkelig en af mine store golf- og 
greenkeeperoplevelser i mine 29 år i golfverdenen. Det 
har været fire hårde, men meget lærerige uger.”, slutter 
Jesper.  ■

Den nye Toro Reelmaster 5010H er 
den mest fantastiske fairwayklipper, 

jeg nogensinde har prøvet. 
En super maskine, der kører godt, 

klipper godt og kun bruger lidt 
brændstof. I skulle prøve den.
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