
Stort udbytte af ophold på The Home of Golf 
 

I 2014 løb Gediminas Rudokas med titlen som Toro Student of the Year. Den ærefulde titel med-
førte et betalt 4-ugers praktikophold på unikke St. Andrews Links Trust, hvor Gediminas skulle ar-
bejde side om side med den erfarne greenkeeperstab på golfanlægget. I dag mangler Gediminas 
blot nogle få måneder af sin greenkeeperuddannelse på Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde og er 
fortsat ansat som greenkeeperelev i Hørsholm Golf. 
 

Lely Turfcare DK - Ansøgningen 
til Toro Student of the Year 2016 
er netop åbnet for greenkeepere 
under uddannelse. I den forbin-
delse beretter Gediminas Rudo-
kas om, hvad han fik ud af ophol-
det på The Home of Golf.  
 
”Med titlen som Toro Student of 
the Year fik jeg ikke blot mulighe-
den for at arbejde på et af ver-
dens mest berømte golfanlæg, 
men også muligheden for at ud-
vide mit netværk, møde nye ven-
ner og for at lære den skotske 
kultur bedre at kende. Derudover 
var titlen en anderkendelse og et 
tegn på, at jeg er på rette vej. 
Den dag, jeg løb med titlen, fik 
jeg masser af positiv opmærk-
somhed, som kom alle steder fra: 
min ledelse, mine kolleger, mit 
netværk, journalister, golfspillere 
og ligeledes fra mennesker, jeg 
aldrig havde mødt før. 
 
Jeg er overbevist om, at opholdet 
har haft en stor indflydelse på 

mig både som 
person, stude-
rende og 
medarbejder. 

De erfaringer 
og den viden, 
jeg lærte un-
der opholdet, 
har været i 
mit baghoved 

lige siden, jeg vendte hjem fra St. 
Andrews.  
 
Efter opholdet føler jeg mig mere 
sikker og erfaren i mit arbejde. 
Jeg ved nu, at jeg kan udføre 
mine arbejdsopgaver på præcis 
den måde, som det ønskes. I de 
situationer, hvor jeg bliver udfor-
dret, finder jeg nu en løsning.   
 
Opholdet lærte mig desuden, at 
alle arbejdsopgaver skal udføres 
på professionel vis - lige fra plan-
lægning til afslutning. I sidste 
ende medfører dette nemlig, at vi 
både sparer tid og ressourcer. 
Den tankegang og arbejdsmoral, 
som greenkeeperstaben på St. 
Andrews har, inspirerer mig sta-
dig meget. 
 
Selve arbejdet på St. Andrews og 
diverse samtaler samt diskussio-
ner med James Hutchinson, En-
vironmental Officer, Simon Con-
nah, Deputy Course Manager, 
Gorden McKie, Course Manager, 
og Gordon Moir, Director of 
Greenkeeping, var meget læreri-
ge og tankevækkende. I dag føler 
jeg mig fagligt rustet og ligeledes 
parat til at tage det næste skridt i 
min karriere, når jeg er færdigud-
dannet.  
 
Såfremt jeg fik chancen igen, ville 
jeg bestemt tage af sted. Hvis 

man som greenkeeperelev bare 
har den mindste chance for at 
komme afsted og opleve St. An-
drews Links Trust, er det bestemt 
værd at kæmpe for - og det kan i 
den grad anbefales!  
 
Jeg ønsker alle ansøgere til Toro 
Student of the Year 2016 held og 
lykke! Jeg vil anbefale jer at tro 
på jer selv og tro på det, I laver - 
giv aldrig op og giv jer 110 %, hvis 
I når til finalen. Tro mig - det er 
det hele værd. Meget få danske-
re, og endnu færre litauere, er så 
heldige at få denne oplevelse.” 
 
Hvis du er greenkeeper under 
uddannelse eller netop har fær-
diggjort din uddannelse i 2015, 
har du nu chancen for at få et 
helt unikt punkt tilføjet dit CV. 
Lely Turfcare DK har besluttet at 
gentage ”Toro Student of The 
Year”-successen for femte gang. I 
Danmark er det skolerne Vilvorde 
og Sandmosen, der sammen med 
Danish Greenkeepers Association 
(DGA) driver initiativet med øko-
nomisk støtte fra Lely Turfcare 
DK. 
 
Læs opstartsartiklen i næste ud-
gave af Greenkeeperen eller find 
ansøgningsskemaer og generel 
information om Toro Student of 
the Year 2016 på 
www.mittoro.dk/tsoy!


