
En erfaren greenkeeperelev med store 
drømme 

Fire gode uger på St Andrews Links er fløjet afsted, og dette års vinder af Toro Student 
of the Year, Joen Anders Petersen,  Hjortespring Golf Klub, er hjemme i Danmark igen. 
Joen rejste afsted mod Skotland og St. Andrews med store forventninger i bagagen. ”The 
Home of Golf” er ubetinget det mest berømte golfanlæg i verden og dermed også på 
rigtig mange greenkeeperes liste over steder, der skal besøges og opleves. For Joen var 
det da også en drøm, der nu skulle realiseres gennem de fire ugers praktikophold i St. 
Andrews. 
 

Den 24. august 2017 var det en glad Joen Anders Petersen, der modtog æresprisen Toro Student of 

the Year i Himmerland. Dette betød nemlig, at han, udover at vinde æren og titlen, også var den 

heldige vinder af et fire ugers praktikophold på unikke St. Andrews Links, hvor han skulle være en 

del af St. Andrews Links’ greenkeeperteam. En drøm for enhver greenkeeper skulle realiseres under 

opholdet, som for sjette år i træk blev sponseret af Reesink Turfcare DK. 

 

Eventyret starter 

Fredag d. 27. september startede eventyret for Joen. Med på rejsen var også Andri Gunnarsson, The 

Scandinavian. Andri skulle sammen med Joen være en del af greenkeeperteamet under Dunhill Links 

Championship, der blev spillet under den første af de fire ugers ophold. Efter ankomsten til St. 

Andrews blev de to danskere indkvarteret i Holiday Park. ”Efter vi var blevet indlogeret, blev vi vist 

rundt nede på Old Course” fortæller Joen, der ikke kunne skjule glæden og begejstringen ved endelig 

at se og opleve verdens mest berømte golfbane. ”Vi skulle først på arbejde mandag, så vi havde 

egentlig hele den første weekend fri til at snuse lidt rundt, lære hinanden at kende og falde ordentlig 

til”. 

 

Spændende start 

Den første uge af opholdet skulle kræfterne bruges på Old Course. Det var en præstationskrævende, 

men spændende uge under Alfred Dunhill Links Championship på Old Course. ”Det var vildt fedt 

under først uge! Vi var presset på tid, man skulle nå noget, og vi vidste, at der ikke var plads til fejl, 

så adrenalinen var helt oppe og køre hele ugen” fortæller Joen begejstret. ”Vi mødte ind om 

morgenen, hvor jeg som udgangspunkt klippede fairways og ellers hjalp resten af teamet med andre 

små opgaver rundt omkring på anlægget. Vi havde pause omkring middagstid, og så mødte vi ind 

igen omkring kl.17, hvor vi igen var ude og vedligeholde baner til næste dags spil. Sådan så hver dag 

i ugen mere eller mindre ud” beretter Joen, og fortæller, at hans store erfaring hjemmefra Danmark 

hurtigt medvirkede, at han fik lov til at udføre mange af opgaverne på egen hånd. Ikke nok med at 

arbejdet var spændende i den første uge, nåede Joen også at komme helt tæt på store danske Europa 

Tour stjerner. ”Mens jeg arbejdede på Old Course, så jeg både Thorbjørn Olesen og Thomas Bjørn, 

som i mine øjne er to af de store danske golfstjerner. Jeg fik hilst på begge og fik også lov at blive 

fotograferet sammen med dem på Green 18 på Old Course, hvilket var helt perfekt!” Fortæller Joen 

og fortsætter: ”Derudover fulgte jeg en af dagene verdensstjernen Rory Mcllroy fra Irland og så hans 

imponerende golfspil”. Dagen efter turneringen blev afviklet havde greenkeeperne mulighed for selv 

at prøve kræfter af med golfspil på turneringens finalebane, Old Course.  

 



Naturligt at arbejde på banerne 

Efter første uges arbejde omkring Dunhill turneringen blev Joen sat mere ind i, hvordan en normal 

arbejdsdag på St. Andrews Links foregår. ”Der var ikke som sådan en fast ugeplan. Vi mødte ind om 

morgenen kl. 07.00 nede i maskinhallen, hvor chefgreenkeeperen kom og hængte en seddel op, hvor 

der stod hvem, der skulle lave hvad den dag” beretter Joen og fortæller at anden uges arbejde fortsatte 

på Old Course for hans vedkommende, hvor han blev sat til at vedligeholde og bygge bunkers. 

”Generelt var det helt naturligt for mig at arbejde derovre, da jeg kom med god erfaring hjemmefra, 

og fordi jeg mere eller mindre allerede havde viden om betjeningen af alle maskinerne. Selvfølgelig 

er der en helt anden historie omkring banerne derovre, så det var bestemt en oplevelse at være en del 

af greenkeeperteamet på St. Andrews” fortæller Joen og fortsætter: ”Selvfølgelig kan man altid lære 

mere og blive bedre! Noget jeg ikke havde prøvet før var at arbejde med revettebunkers på den måde, 

som de gør derovre. Det fik jeg lov til at arbejde med i tredje uge, hvor jeg både var på New Course 

og Jubilee Course. Det var vildt spændende, og det var faktisk noget, jeg havde håbet på at opleve i 

løbet af mit ophold”.  

 

Joens fjerde uge gik med at arbejde på Castle Course, hvor han klippede teesteder og greens og var 

med til at sætte greens op til spil. ”Der skete lidt mere i min sidste uge, der var lidt flere forskellige 

opgaver. Til gengæld var Castle Course også meget tilsvarende Hjortespring, da begge er bygget op 

på gammel landbrugsjord. Jeg kunne altså bedre genkende de forskellige udfordringer, jorden giver 

i forbindelse med arbejdet her på Castle Course” fortæller Joen. I løbet af Joens ophold nåede han 

også at spille på alle de syv baner under St. Andrews Links Trust, hvor han spillede tre af banerne 

lige op til han skulle arbejde med den pågældende bane. ”For det første var det sjovt og spændende 

at opleve banerne som spiller. For det andet gav det mig rigtig meget indsigt i den pågældende bane 

i forhold til senere at skulle løse mine arbejdsopgaver. Jeg lærte hulforløbet og banerne godt at 

kende, og jeg fik dannet mig et indtryk af banerne, inden jeg skulle arbejde der, det var fedt” fortæller 

Joen. 

 

Ikke kun hårdt arbejde 

Udover de mange spændende arbejdsopgaver Joen havde med greenkeeperteamet, bød opholdet altså 

også på andre interessante og lærerige oplevelser. Under Dunhill turneringen havde Joen arrangeret 

et liveinterview med Viasat Golf, hvor han gik rundt og fulgte nogle af de danske spillere og fortalte 

om sit ophold. Foruden at møde nogle af sine helt store forbilleder inden for golfspillet, havde Joen 

også set frem til at møde en helt særlig person, Gordon Moir. (Red: Director of Greenkeeping, St. 

Andrews Links Trust). ”Jeg havde læst og hørt rigtig meget om Gordon. Han har arbejdet i faget i 

mange år, så han har sindssygt meget erfaring” fortæller Joen og fortsætter: ”Jeg glædede mig rigtig 

meget til at møde ham i egen person. Han er et godt bekendtskab, da han har foden inde mange 

steder”. Mødet med Gordon var ikke nogen skuffelse og bestod både af restaurantbesøg og gode 

snakke over en enkelt øl på en lille hyggelig pub. ”En af de sidste aftener af opholdet tog jeg selv 

kontakt til Gordon for at høre, om han ville spise aftensmad med William og jeg, så vi kunne sige 

ordentligt farvel og tak for opholdet” fortæller Joen. 

 

  



Opholdet har en ende 

Joen havde forinden opholdet fundet meget støtte og råd i sin kontakt- og klasselærer Torben 

Rønnebæk fra Vilvorde Greenkeeperskole og valgte ikke at modtage tips og råd fra andre før rejsen. 

”Jeg havde besluttet at oplevelsen skulle være min egen. Tingene skulle komme som det kom, og jeg 

valgte derfor bevidst ikke at tage kontakt til tidligere vindere af Toro Student of the Year, der har 

været på opholdet. Jeg ville ikke have for mange forventninger på forhånd, i frygt for, at de måske 

ikke ville blive indfriet. Jeg ser opholdet som en individuel oplevelse,” fortæller Joen og fortsætter: 

”Men jeg vil selvfølgelig med glæde gerne dele mine erfaringer, tips og råd med kommende Toro 

Student of The Year vindere, hvis de skulle ønske det. Jeg synes dog at folk skal huske på, at det er 

deres egen oplevelse, og få det ud af det de kan”.  

 

Joen, der kom med god viden hjemmefra, fik et helt nyt perspektiv på dansk greenkeeping: ”Jeg fik 

øjnene op for, hvor dygtig de danske greenkeepere er til at vedligeholde nogle baner, der reelt er 

rigtig vanskelige at arbejde med! I Danmark har vi langt færre ansatte på banerne, og jordforholdene 

er utrolig dårlige i forhold til, hvad jeg oplevede i St. Andrews. Mange har en idé om, at en 

greenkeeper bare klipper græs, men kun 40% foregår over græsniveau, mens hovedparten foregår i 

vækstlaget under spilleoverfladen, her er forholdene svære at arbejde med. Så jeg har helt sikkert 

fået langt mere respekt for danske greenkeepere”. Joen kan ikke skjule sin glæde ved opholdet i 

Skotland og fortæller: ”Der er ingen tvivl om, at dette ophold har åbnet nogle døre for mig, og det er 

den absolut vildeste oplevelse i min karriere. Jeg vil helt klart opfordre andre at kæmpe for at vinde 

Toro Student of the Year prisen og derved opholdet og oplevelsen på St. Andrews. Mit bedste råd er, 

at de bare skal satse hele butikken. Hvis det er det, de vil, så er det muligt!” 

 

En mand med store drømme 

Efter de fire ugers praktikophold vendte Joen hjem med ny viden og en kæmpe oplevelse i bagagen, 

som bestemt har sparket endnu mere gnist i hans store drømme. ”Der kan ske mange ting inden for 

dette fag, men min største drøm er helt sikkert, at nogen en dag kontakter mig, og spørger om jeg vil 

være chefgreenkeeper i deres klub, selvfølgelig fordi de synes, jeg egner mig til det!” Fortæller en 

drømmende Joen og fortsætter: ”Man skal ikke lade sig begrænse i denne branche, har jeg fundet ud 

af”. Joen er stadig i Hjortespring Golfklub og er meget glad for sin arbejdsplads, og selvom 

drømmene for fremtiden er store, er der specielt én drøm inden for nærmeste fremtid: ”Min kortsigtet 

drøm er at rive en herre fed karakter til svendeprøven til sommer! Det er lidt usikkert, hvornår det 

bliver, men jeg skal gerne være færdig omkring midt juli 2018” fortæller Joen og slutter: ”En kæmpe 

tak til Reesink Turfcare DK og Toro Student of The Year komiteen for at give mig denne unikke 

mulighed. Også en stor tak til Tonny Jensen, Chefgreenkeeper i Hjortespring Golfklub, og resten af 

golfklubben for at have troen på mig og give mig muligheden for at udvikle mig som greenkeeper”.  


