
Toro Student of the Year 203 - En oplevelse for livet 
Mit navn er Mikael Henriksen og jeg vandt Toro Student of the Year 2013, hvilket skulle vise sig at blive 

en oplevelse for livet. Unikke oplevelser og spændende arbejdsopgaver gjorde det fire ugers 
praktikophold på St. Andrews Links Trust til mit livs eventyr. 

 

En smertefri afgang 
Fra Aalborg til København efterfulgt af en overnatning før flyet gik mod Edinburgh. Startskuddet gik lørdag 
den 19. oktober med de tilknyttede sommerfugle i maven – spændt på at se, hvad de næste fire uger skulle 
byde på. Flyveturen og efterfølgende bustur til St. Andrews gik uden problemer, mens jeg ved ankomst på 
St. Andrews Links Trust Club House blev vist godt tilrette i lejligheden. 

 

Et smut forbi den forkerte bunker 
Uret ringede den første arbejdsdag kl. 6, hvor vejret stemte godt overens med det danske efterårsvejr. 
Vind, overskyet og regn. Det gjorde dog intet. De ansatte samt den canadiske Toro Student of the Year 
vinder, Jordan, tog godt imod mig. 

Phil, Sean og Cameron hed mine første kollegaer. Vi blev sat til at rive bunkers, 110 af slagsen skulle 
håndrives på The Old Course. Damn. Det blev klaret, men først efter jeg havde været forbi og revet en 
bunker på New Course, som ikke lige var planlagt. Jeg vidste jo ikke, at det var vejen, der var skellet mellem 
The Old Course og New Course. 

 

Lærerigt ophold 
Jeg havde ikke bygget revette bunker før, men det fik jeg så sandelig muligheden for på The Old Course. 
Phil og jeg gik i gang med at renovere en bunker efter den anden. Først skulle den gamle fjernes, hvorefter 
nyt friskskåret tørv til bunkeren skulle ligges på. Det tager tid, faktisk dage, at få en enkelt bunker til at 
fremstå helt perfekt. 

Heldigvis var Phil rigtig dygtig og lærte en masse fra sig, så det var ikke slemt – tværtimod. Det var rigtig 
spændende at lære nogle andre arbejdsgange, end dem vi har i Danmark. 

 

Spændende arbejdsopgaver 
Foruden den daglige rivning af bunkers samt opbygning af nye revette bunkere var der en masse forskellige 
arbejdsopgaver, der udfordrede de forskellige ting, som vi havde lært under studiet. Fra at efterså og 
topdresse en gammel green til at flytte tee markeringer, efterse og smøre klippeled på Toro greensklippere 
til at fjerne vand fra greens med ruller, så golfspillerne fik en god oplevelse. Der var nok at se til, hvilket 
Gordon Mckie, Chefgreenkeeper på The Old Course, også havde lovet mig ved ankomst. 

 



Familiært besøg 
Det stod dog ikke kun på arbejde; jeg fik gået et par huller på de forskellige baner undervejs i opholdets 
varighed. 18 huller på Balgove Course, 9 huller på JUBILEE Course og selvfølgelig en runde på The Old 
Course.  

Derudover var jeg heldig at få familiært besøg, da mine forældre kom forbi. Jeg fik dem vist banen og ikke 
mindst de bunkers, jeg var med til at lave. Den ”gamle” fik også lov til at prøve kræfter med et par revette 
bunkers, da sandjernet og et par bolde var slæbt med på tur. Ja, og så skulle vi selvfølgelig også forbi den 
berømte bro på hul 18. Det er lidt noget andet at opleve på nært hold end at se billeder af. 

 

Unikt indblik i The Open 2015 
Undervejs deltog jeg i flere møder, hvor det gjaldt om at holde tungen lige i munden. Det mest interessante 
var uden tvivl, da vi fik indblik i planen for banelayoutet til The Open 2015. En bane jeg i min sidste periode 
af opholdet skulle være med til at forme. 

Og er der tvivl om, hvor stor The Old Course alene er, så følger her enkelte funfacts: Den største 
dobbeltgreen er på 3.735 m2, mens det samlede greens areal er på 2,47 hektar.  

 

Golf med Gordon Moir 
Hver dag når arbejdet var overstået, skete der noget socialt, som skabte et rigtig dejligt sammenhold. Fra 
halloween fest til mad og drikke på stampubben var der nok at tage af, så opholdet ikke kun handlede om 
arbejde. 

Jeg fik også en runde golf med Gordon Moir, der er Director of Greenkeeping på St. Andrews Links Trust. 
Selvom jeg var nervøs undervejs, så gik runden over alt forventning (om end jeg skulle lappe et par 
slagmærker den efterfølgende mandag). Mit handicap på 42 skulle justeres lidt ned, for jeg lavede 52 point 
med to stregede huller. 

Efter runden blev jeg vist rundt i de lidt mere eksklusive omgivelser, som jeg nok ikke ville få adgang til 
normalt. Royal & Ancient Golf Club’s Lounge samt St. Andrews Golf Club anno 1843 var blot nogle af de 
steder, der gav en overvældende dag med masser af historie. En dag, jeg aldrig glemmer! 

 

Redesign af The Old Course 
Den 3. november startede vi på redesign af The Old Course. Heriblandt skulle nogle revette bunkers ved 
green 3 bygges med 70 grader, hvor fairway- og roughbunkers i samme stil blev bygget med 65 grader. Vi 
skulle også grave alt tørv op ved green 6, så arkitekten kunne forme omgivelserne anderledes.  

I alt var vi 11 greenkeepere, der fjernede tørv og gravede vandledninger fri. Desværre styrtede vores rende 
sammen, da gravemaskinen gik i gang med at grave en rende ved siden af, så vandledningen kunne ligges 
dybere ned. På med arbejdshandskerne og grave vandledningen fri igen.  



Once in a lifetime 
Taget de mange forskellige arbejdsopgaver i betragtning, det gode sammenhold mellem alle 
greenkeeperne og ikke mindst deres venlige indstilling over for en ny på holdet samt oplevelserne uden for 
arbejdstiden, er der ingen tvivl. Det var en tur, som kun sker ”once in a lifetime”.  

Det var en fornøjelse at tilpasse sig til arbejdet, mens et par gode fif fra sidste års TSOY-vinder, Finn 
Nielsen, gjorde, at jeg fik en masse gode oplevelser ud af mit ophold. Ej at forglemme det par originale St. 
Andrews bukser og cap, som jeg fik med mig hjem grundet god arbejdsindsats.  

Har du lyst til at se billeder fra mit ophold, kan de findes på Lely Turfcare DKs Facebook-profil under 
galleriet med titlen ”TSOY 2013 – Mikael Henriksen”. 

   

 

 


