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“Denne bog handler om spillet golf. Et ældgammelt spil, hvor det i al sin 
banale enkelthed handler om at slå en bold fra A til B for til sidst at trille den 
ned i et lille hul.

Hvor svært kan det lige være? 

Sværere end man tror, rent faktisk.
For selv når man har lært sig den fysiske del af spillet; at svinge golfkøllen og 
ramme bolden så den flyver i den ønskede retning, er der stadig den mentale 
del af spillet tilbage.
De senere år er mental træning af golfspillere, både de professionelle stjerne-
spillere og os andre almindelige klubgolfere, blevet stadigt mere popu-lært, og 
hvert år udkommer der tykke bøger om emnet.
Det ville der næppe gøre, hvis ikke netop golf byder på nogle helt særlige, 
mentale udfordringer.”
Fra bogens indledende kapitel: “Golf er et mentalt spil”.

“Arrangørernes ambition var at skabe et amfiteater omkring greenen, med 
plads til mere end 3000 tilskuere. Det lykkedes langt ud over alles forventnin-
ger. Allerede flere timer inden de første spillere nåede til hullet, var der fyldt 
op til sidste plads omkring green. Samtlige spillere blev mødt med højlydt 
jubel og bragende klapsalver, og stemningen var så euforisk, at flere spillere 
trodsede tourens strikse regler, tog deres mobiltelefoner op af golfbag’en og 
forevigede situationen i selfies, der blev flittigt delt på de sociale medier som 
Twitter og Facebook. Ja, selv Thomas Bjørn modstod ikke fristelsen, da han 
for sidste gang nåede 16. hul, og også han tog et billede af sig selv og sine med-
spillere, mens jublen skyllede ned mod ham.”
Fra bogens kapital om den danske European Tour turnering Made in Denmark.

http://www.muusmann-forlag.dk


Golf – En introduktion
Af Morten Buckhøj

Fotograf: Lars H. Laursen

© 2015, muusmann’forlag, København 
Omslag og design: Adco:Design 
Fotos forside: Lars H. Laursen

1. udgave, 2016 
ISBN: 978-87-93430-27-3

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner
der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for 
de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at citere med 
kildeangivelse i anmeldelser.

Muusmann’forlag 
Bredgade 4 
1260 København K 
Tlf. 33 16 16 72 
www.muusmann-forlag.dk

http://www.muusmann-forlag.dk


Golf 
Morten Buckhøj

muusmann forlag

– EN INTRODUKTION



FORORD

Der er ikke udkommet en introduktions- og grundbog om golf på dansk siden 
vinteren 2004. Dengang skrev jeg “Politikens Store Golfbog”, som for rigtigt mange 
blev en værdifuld introduktion til deres nye sportsgren – golf.

I sensommeren 2014 bad Mussmann’Forlag mig om at genopfriske bogen fra, 
fordi boghandlere landet over efterspurgte netop sådan et værk.

Det blev til noget mere end bare en genopfriskning. Meget er sket inden for golf-
sporten de seneste 11 år, og derfor er “Golf – En introduktion” reelt et helt nyt værk.

Det meste af det historiske kapitel er bevaret, mens næsten alt andet er nyt.
Min gode ven og golfmakker Lars H. Laursen har taget masser af skønne billeder 

til bogen. Min gode ven og golftræner Benjamin Vrang har bidraget til instruk-
tionsafsnittet, og endelig har endnu en god golfven gennem mange år, banearki-
tekten Michael Traasdahl Møller, bidraget med illustrationer og input til kapitlet 
om golfbanen.

Jeg vil også gerne rette en tak til Danmarks Golfmuseum i Vejle og Nils Jæger 
for velvillig assistance.

Det er mit ønske, at “Golf – En introduktion” vil give en masse nye og nyere 
golfspillere et indblik i og et kendskab til, hvad jeg og mange, mange millioner af 
mennesker verden over synes er “verdens bedste spil”.

God fornøjelse,

Tikøb, sommeren 2015

Forord
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Om Golf

GOLF ER ET MENTALT SPIL
Grundlæggende handler golf om at slå bolden fra A til B, men helt så enkelt 
er det ikke. Det siges populært, at 80 procent af golf foregår mellem ørerne, 
og god golf forudsætter, at man får tankerne på rette plads.

Denne bog handler om spillet golf. Et ældgammelt spil, hvor det i al sin banale en-
kelthed handler om at slå en bold fra A til B for til sidst at trille den ned i et lille hul.

Hvor svært kan det lige være? 
Sværere end man tror, rent faktisk.
For selv når man har lært sig den fysiske del af spillet – at svinge golfkøllen og 

ramme bolden, så den flyver i den ønskede retning – er der stadig den mentale 
del af spillet tilbage.

De senere år er mentaltræning af golfspillere – både de professionelle stjerne-
spillere og os andre almindelige klubgolfere – blevet stadig mere populær, og hvert 
år udkommer der tykke bøger om emnet.
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Det ville der næppe gøre, hvis ikke netop golf byder på nogle helt særlige men-
tale udfordringer.

Noget af det, der for alvor udfordrer os mentalt, er, at golf trods sin umiddelbare 
enkelthed er så svært som det er.

I modsætning til andre individuelle boldspil, såsom tennis, badminton, bord-
tennis og squash, hvor vi står over for en modstander, og hvor spillet går ud på 
enten at presse denne modstander med et slag eller at reagere på et aggressivt slag 
fra modstanderen, er det i golf os selv, der skal skabe al dynamikken. Vi skal ikke 
reagere instinktivt og hurtigt, for bolden ligger helt stille.

En af forklaringerne på hvorfor golf er så svært et spil, er netop, at man har tid, 
og at bolden ligger stille. Derfor kan vi ikke bruge vore urinstinkter, når vi spiller 
golf. 

De fleste har et reaktionsmønster, der gør, at kaster jeg et æg hen mod et andet 
menneske, så reagerer det instinktivt, enten ved at gribe det eller flytte sig for det. 
Mennesket når ikke at overveje, men reagerer instinktivt.

Det samme gælder i fodbold og håndbold, hvor indøvede løbemønstre ganske 
vist er med til at bringe dig i den ønskede position, men hvor det næsten altid er 
instinktet, intuitionen, der bringer dig præcis dertil, hvor du kan sende bolden i 
eller mod mål eller foretage en succesfuld aflevering. Og det er en kombination 
af boldens fart og tempoet i dit spark eller opspringet, som skaber dynamikken.

I golf ligger bolden altid stille. Faktisk får du strafslag, hvis du slår til en bold 
i bevægelse. Du står således over bolden og med tid til at gennemtænke enhver 
bevægelse. De bedste spillere forstår på fineste vis at koordinere tanke og handling 
i den bevægelse, som vi kalder golfsvinget, mens vi andre i adskillige tilfælde fore-
tager mærkværdige handlinger, som vi ofte ikke selv fatter bagefter.

Hvordan det kan gå til, at man står og tænker på at svinge langsomt, og så 
alligevel gennemfører et stærkt forceret og ukontrolleret slag, der sender bolden 
alle mulige andre steder hen end tiltænkt, er et af golfens store mysterier og en af 
årsagerne til, at golf er så fascinerende en sport, som den er.

Der er utallige påvirkninger af golfspillet undervejs på en runde. Boldens pla-
cering og leje, banens beskaffenhed og vejret – hvad enten det er solrigt og varmt 
eller regnfuldt og blæsende. Der er din fysiske habitus: Får du drukket og spist nok 
og rigtigt. Og der er ikke mindst psyken.

SPILLET MELLEM ØRERNE
Der findes tusindvis af eksempler på nærmest uforklarlige bommerter i golf, som 
har kostet spilleren afgørende slag, ja endog titler. At almindelige klubgolfere med 
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jævne mellemrum “dummer sig” og slår et komplet hovedløst slag, kan både ac-
cepteres og forstås. At professionelle spillere en sjælden gang imellem gør det, er 
ofte blot et udtryk for manglende koncentration, som når en fodboldspiller lægger 
for kort tilbage til sin målmand eller sparker en oplagt målchance forbi mål.

Men ofte sker der altså det i golf, at man render ind i noget, der mest af alt ligner 
en mental blokering. Det kan være, at man stivner over bolden, og er så længe om 
at få sat golfsvinget i gang, at de fundamentale grundprincipper, som er gældende 
for at kunne udføre et korrekt golfsving, bliver sat ud af drift. Det kan være, at man 
forivrer sig og ikke får bragt sig på plads i det “mentale rum”, man skal være i for 
at kunne udføre et korrekt slag.

Nervøsitet, påvirkninger udefra, for mange svingtanker, stress? Eller det faktum, 
at man forfalder til at tænke på en situation i hjemmet eller på arbejdspladsen, 
en episode i trafikken på vej til golfbanen eller andet, der forstyrrer ens mentale 
forberedthed? Alt sammen faktorer, der medvirker til, at man ikke spiller god golf.

Og når man ikke spiller godt, sniger usikkerheden og de negative tanker sig ind 
på én. Slag, som man normalt sagtens kan udføre, mislykkes og giver én ridser i 
den sårbare mentale fernis. Næste gang man står over for et lignende slag, tænker 
man pludselig negative tanker, og så er snebolden sat i gang. Slag for slag bliver 
den større og større, katastroferne hober sig op, og antallet af slag når højder, man 
ikke havde drømt om.

Det sker for alle. Så fortvivl ikke, når det sker dig. 
De bedste elite- og professionelle golfspillere gør i dag brug af idrætspsykologer 

for at få nogle redskaber at arbejde med til at holde styr på tankerne, og også helt 
almindelige hyggegolfere med betydeligt højere handicaps og stærkt begrænsede 
evner tyer til denne form for træning. Mentaltræning startede nærmest som en 
modedille, men er i dag fuldt ud anerkendt og en helt almindelig del af den træ-
ning, som ambitiøse golfspillere på alle niveauer benytter i forsøget på at nå deres 
målsætning om at blive bedre golfspillere og få et lavere handicap.

For elitespilleren er mentaltræning et komplekst begreb, som helt afhænger 
af hvilken type spiller, der er tale om. Men først og fremmest handler al mental-
træning om at tænke positivt, lære at fokusere 100 procent på det enkelte slag og 
være i stand til at slappe af mellem slagene. Derudover gælder det selvfølgelig om 
at opbygge en selvtillid og tro på egne evner.

Den almindelige klubgolfers spil er som regel teknisk set for ustabilt til, at man 
kan benytte samme form for mentaltræning, men der er fællestræk. For eksempel 
kan vi alle lære at tænke positivt, og vi kan lære at fokusere. Det er noget, som 
flere mental-coaches efterhånden tilbyder at lære almindelige golfere, blandt an-
det i bøger eller på kortere kurser eller ugelange golfrejser, hvor der tilbydes både 
teknisk og mental træning.

Det siges populært, at golf er 20 procent teknik og 80 procent psyke. Om det 

Om Golf
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lige holder, er måske tvivlsomt, men et faktum er det, at man ved at tænke rigtigt 
kan spare mange slag.

Det handler blandt andet om at vælge det rigtige jern og det rigtige slag i vanske-
lige situationer. Det varer for de fleste – også for dygtige spillere – nogle år, inden 
man får det overblik, det kræver at vælge at spille en bold sidelæns ud på fairway 
fra et problematisk leje, fremfor at forsøge et vanskeligt slag med stor risiko. Eller 
for eksempel at vælge at slå et slag med jern eller en 3-wood fra teestedet på et smalt 
hul, hvor risikoen ved at slå en driver er uforholdsmæssigt stor.

Lader man sig ikke gå på af et dårligt slag, og evner man at tage flosklen om 
“at tage et slag ad gangen” for pålydende, så kan man faktisk spare overraskende 
mange slag. 

Man vil uvægerligt slå en række dårlige slag i løbet af en golfrunde, men i stedet 
for at ærgre sig over dem, bør man lære sig at lægge det bag sig. Man kan alligevel 
ikke gøre slaget om. Det er slået, og forude venter et nyt slag og en ny udfordring.

Det lyder let, men er naturligvis svært. For det er netop en af de største ud-
fordringer ved golfspillet, at det først og fremmest udfordrer os som tænkende 
mennesker. På en måde kan en runde golf godt minde om et parti skak. Tabet af 
en bonde eller en løber er i sig selv ingen katastrofe, men evner man ikke at lægge 

Det næste slag gennemtænkes og vurderes.
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det uheldige træk bag sig og koncentrere sig om den nye situation, der er opstået, 
vil man aldrig have en chance for at vinde partiet.

Således også i golf, hvor “sket er sket”, og hvor det næste slag hele tiden er det 
vigtigste.

DEN, DER TÆNKER BEDST, VINDER MEST
Alle de bedste golfspillere i verden er i besiddelse af en meget stærk psyke, og da 
der blandt verdens 100-200 bedste spillere ikke er særlig stor forskel spilleteknisk 
set, er det som oftest, hvis ikke altid, spilleren med den stærkeste psyke, der træk-
ker det længste strå.

Da Tiger Woods havde sin storhedstid, var en af hans største forcer hans utro-
lige mentale styrke. En selvtillid og tro på egne evner, der gjorde ham i stand til 
at udstråle så stærk en aura af vinderinstinkt, at alle andre spillere omkring ham 
tænkte “han vinder” i stedet for “jeg vinder”.

Tigers mentale styrke gav ham evnen til at putte bedre end nogen andre spillere 
i afgørende situationer, og den evne vandt ham mange titler.

I dag er Tiger Woods langtfra den spiller, han var engang. Ikke mindst har han 

Om Golf

Tiger Woods var 
i sin storhedstid 
i besiddelse af en 
unik mental styrke.
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mistet den aura af uovervindelighed, der gjorde ham frygtet af alle andre spillere 
i feltet.

Troen på egne evner i tilspidsede situationer kan vinde og tabe turneringer. 
Bubba Watson vandt sin første Masters-titel ved at slå et helt ubegribeligt slag 
fra dybt inde mellem træerne og op på green, fordi han troede på, at han kunne 
udføre miraklet.

Vor egen Thomas Bjørn tabte måske sejren i The Open Championship i 2003, 
da han måtte bruge tre slag i en bunker på 16. hul og dermed satte en sikker føring 
over styr.

I den situation kan man argumentere for, at Thomas Bjørns selvtillid og tro 
på egne evner gjorde ham overmodig, og i stedet for at vælge den enkle løsning, 
valgte han den svære.

Det er også en del af det mentale spil i golf at lægge bånd på sig selv.
Det sidste kan være noget af det vanskeligste, for hvis man ikke tager en chance 

og taber, så har man dummet sig; og tager man chancen og taber på grund af det, 
har man også dummet sig.

Linjen mellem succes og fiasko er knivskarp, og det gælder ikke kun på den 
professionelle scene. Også hjemme i klubben, når spillet om fadøllet skal afgøres 
på 18. hul, oplever vi det, eller når man står på 17. teested og allerede har samlet 35 
stablefordpoint sammen, og ved, at man forbedrer sit handicap ved blot at score to 
point mere på de sidste to huller, så stiger presset, og nogle gange fejler man. Især 
hvis man ikke er i stand til mentalt at stå imod.

UDFORDRINGEN
Hvad nytter det, at man har spillet godt hele runden – bedre end medspillerne og 
bedre end sit eget handicap – hvis ikke man har evnen til at gøre arbejdet færdigt 
på de sidste to huller?

Det er hele essensen i golf. Det handler om at samle den bedst mulige score 
sammen. Og det gælder ikke kun for de topprofessionelle, det gælder for os alle. 

Udfordringen i golf er, ud over at blive i stand til at kontrollere sine tanker, altid 
at score bedst muligt ud fra den til enhver tid givne situation.

Og situationen ændrer sig konstant. Der er ikke i golf, som i de fleste andre 
idrætsgrene, noget, der er defineret på forhånd.

Du er alene herre over, hvordan spillet udvikler sig for dig selv.
Når du står på første teested og gør dig klar til at slå dagens første slag, kan du 

have en intention om, hvordan resten af runden skal forløbe, men det er alene op 
til dig selv at få det til at ske. 

Det faktum, at du i golf altid spiller mod dig selv – og mod banen – gør udfor-
dringen unik. Dine med- eller modspillere har ingen indflydelse på dit spil. Okay, 
de kan bringe dig ud af fatning, men de har ingen direkte indflydelse på dine slag. 
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Du skal ikke, som i tennis, slå en svær returnering, fordi din modspiller med et 
perfekt slag har presset dig i baghåndssiden.

Du skal selv skabe alting og starter fra “0” ved hvert eneste slag.
DET er udfordringen i golf, og den egentlige årsag til at golf i dag er verdens 

mest populære spil.

GOLF ER EN SPORT FOR ALLE
For år tilbage var golf en sport, der var forbeholdt de få og velhavende. Sådan for-
holder det sig stadig mange steder i verden, men ikke i Danmark.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor golf alene var en sport for det bedre 
borgerskab. Golf er stadig ikke nogen decideret billig sport at dyrke, og måske der-
for er det aldrig for alvor blevet en folkesport, men herhjemme er golf ikke dyrere 
at dyrke, end at langt de fleste kan være med.

Denne bog er primært skrevet til potentielle golfspillere, helt nye golfspillere 
eller golfspillere, der først inden for de senere år er kommet i gang. Derfor er det på 
sin plads at kaste et kort blik bagud og kigge på, hvordan golfsporten har udviklet 
sig gennem årene, inden vi kommer til, hvordan man kommer bedst i gang med 

Om Golf

Det afgørende putt skal sænkes.
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golf, og hvordan man kommer bedst videre, når man først er kommet i gang. Det 
sidste er meget vigtigere, end mange lige går og tror.

I 1970 blev Gilleleje Golfklub i Nordsjælland Danmarks 25. golfklub. Det var 
virkelig en milepæl. Golfklubberne inden da lå mest i og omkring de største byer, 
med golfbanen på Fanø som en undtagelse. Golfen var for alvor nået ud i provinsen 
med golfbaner i Korsør, Randers, Holbæk og Svendborg. Endelig var der “landlig-
gerklubberne” i Asserbo og Ebeltoft.

I 1970’erne gik det stadig forholdsvist langsomt med anlæggelsen af golfbaner og 
stiftelsen af nye klubber, men på 10 år fik man faktisk fordoblet antallet af golfklub-
ber, og Hedeland Golfklub uden for Roskilde blev i 1981 Danmarks 50. golfklub. 

Så begyndte det for alvor at gå stærkt. Det virkelige gennembrud kom i 
1980’erne, hvor antallet af golfklubber nærmest eksploderede.

Med de mange nye baner kom naturligvis også mange nye golfspillere til. De fle-
ste med baggrund i en anden sport, især badminton, tennis og sejlsport har leveret 
mange medlemmer til golfsporten. Men der kom også mange nye idrætsudøvere, 
for hvem idrætslig aktivitet hidtil havde begrænset sig til en ugentlig vandretur i 
skoven eller et sjældent besøg i svømmehallen. Disse nye golfspillere erfarede, at 
golfsporten er præcis den kombination af naturoplevelse og idræt, som gør den 
attraktiv for såvel idrætsmanden m/k som for naturmennesket.
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Golf er ikke en sport, man kommer til at svede af. Pulsen kommer ikke op, som 
hvis man løb en tur, men man får alligevel god motion. En gennemsnitlig golfrunde 
er en cirka syv til otte kilometer lang gåtur, afbrudt af slagene, man slår undervejs.

Man lægger selv det sportslige niveau. Nogle spiller golf for at vinde, om ikke 
andet så over sig selv, andre alene for det sociale aspekt.

Nok havde årtiet fra 1980-1990 fået tilnavnet “fattig-firserne”, men alligevel blev 
det årtiet, hvor golfsporten fik tag i den almindelige dansker. Byens spidser, det 
bedre borgerskab og medlemmerne af den lokale konservative vælgerforening fik 
nu selskab af skolelæreren, sælgeren, butiksassistenten og buschaufføren. 

Middelklassen havde fået mere tid og lidt flere penge mellem hænderne, og 
havde fået øjnene op for en sport, de kunne dyrke, uden at det stillede alt for store 
fysiske krav.

Selv om golfklubberne skød frem med raketfart, kunne de slet ikke rumme alle 
de potentielle golfspillere, især ikke omkring de store byer, og langt de fleste steder 
opstod der ventelister.

I dag har Dansk Golf Union 188 medlemsklubber, og antallet af aktive golfspil-
lere er lige over 150.000. Ventelister er der næsten ingen af mere, og det betyder, at 

Om Golf
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det i dag er lettere at blive medlem af en golfklub end nogensinde tidligere. Tilmed 
er de nogle steder forholdsvis dyre indskud på det nærmeste udryddet, så når man 
i dag melder sig ind i en golfklub, er det også billigere, end det har været før. Alene 
af den grund er der anledning til at forudse, at golfsporten i de kommende år fort-
sat vil blomstre og gro. Slet, slet ikke som op gennem 1980’erne og 1990’erne, men 
stille og roligt, som i det nogle af os tillader os at kalde for “de gode gamle dage”.



186



Golf
4. afsnit:

INSTRUKTION



188

INSTRUKTION 
Både inden man for alvor begynder at spille golf, og senere, når man er blevet 
golfspiller, er instruktion for mange en væsentlig del af spillet.

Som det er nævnt flere gange, så er golf på ingen måde et nemt spil. Vil man 
have det bedste udbytte ud af golfspillet, så kræver det, at man indimellem får 
instruktion.

Næsten alle golfklubber har en professionel træner tilknyttet, enten som en fast 
del af klubbens medarbejderstab eller som led i en aftale, hvor der tilbydes træning 
på bestemte dage og tidspunkter.

Det er de professionelt uddannede PGA-trænere, der varetager instruktionen 
af medlemmerne. PGA-uddannelsen tager tre år, og den danske PGA-uddannelse 
anses i dag for at være en af Europas bedste. For at blive optaget på PGA-uddannel-
sen skal man have minimum handicap 2, så det siger sig selv, at alle PGA-proer er 
dygtige golfspillere. Mange af dem spiller da også på deres klubbers elitehold, men 
der er nogle, der i så høj grad har dedikeret sig til at undervise andre, at de ikke 
selv får spillet meget. Det kan godt betyde, at klubbens pro ikke er klubbens bedste 
spiller, for selv spillere med et lavt handicap kan have svært ved at holde scoren 
nede i turneringsspil, hvis de ikke selv får trænet og jævnligt spiller golfrunder. 
Man kan dog være sikker på, at PGA-proen ved, hvordan man slår alle slagene, og 
er god til at undervise og lære fra sig.

Dette kapitel giver en grundlæggende instruktion i golfspillets mest fundamen-
tale principper. Følger du de få, enkle råd, vil du hurtigt kunne komme godt i gang 
med golf. Har du spillet et stykke tid, men synes, at det ikke helt går som ønsket, 
kan du også læse disse sider med stort udbytte. Selv de allerbedste golfspillere går 
nemlig jævnligt helt tilbage til de mest fundamentale principper, når de “mister 
deres sving”.

Husk, at man ikke bliver en god golfspiller alene ved at læse disse sider og følge 
anvisningerne. Der skal træning til, og undervisning. Den undervisning får du hos 
PGA-proen i din klub eller et af de golfakademier, hvor du kan få træning, hvis du 
ikke er medlem af en klub.

Instruktion
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MØD VORES PGA-PRO
Til at forestå instruktionen i golfspil-
lets grundlæggende principper i den-
ne bog har vi valgt Benjamin Vrang.

Han er uddannet PGA-pro i marts 
2000 med topkarakteren 13 og kåret 
som årets trænerassistent samme 
år. Partner i Nyholm Golf Academy 
2005-2010 og sidenhen ansat i Dansk 
Golf Akademi. I en årrække var han 
chefpro i Skjoldenæsholm Golfklub, 
og fra sæsonstart 2015 er han ansat 
som elite- og klubtræner i Værløse 
Golfklub.

Benjamin har prøvet turnerings-
golf på højeste niveau. Han har spillet 
på det danske landshold, vundet det 
danske mesterskab for professionelle 
i 1999 og spillet i fem år som Playing 
Pro på Nordic League og Challenge 
Tour. Da det ikke lykkedes ham at 
etablere sig på European Tour, valgte 
han i stedet at satse 100 procent på 
trænergerningen, og han er i dag en 
af Danmarks bedst uddannede og 
mest respekterede golftrænere.
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DE FUNDAMENTALE PRINCIPPER 
De tre helt fundamentale principper i golfsvinget er grippet, altså hvordan man 
holder på golfkøllen, opstillingen, hvordan man står over bolden, og sigtet, hvor 
man sigter hen.

Det kan alt sammen lyde temmelig banalt, men det er helt afgørende for, at man 
kan udføre et godt golfslag, at alle tre ting stemmer.

GRIP
Det er slet ikke lige meget, hvordan man holder på golfkøllen. Et korrekt grip sikrer, 
at man frit kan arbejde med håndleddene, hvilket er nødvendigt for at være i stand 
til at udføre et succesfuldt golfsving.

Man starter med at tage golfkøllen med venstre hånd (forudsat at man er høj-
rehåndet), og her er det vigtigt, at man har grebet liggende ude i fingrene og ikke 
inde i håndfladen. 

De fundamentale principper

 Korrekt grip.
 Hvor golfkøllens 
 greb ligger ude i fingrene.

 Forkert grip. 
 Golfkøllens greb 
 ligger ind i håndfladen.
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Der er grundlæggende tre måder, man kan 
holde golfkøllen på. Overlap (også kaldet 
Vardon grip), hvor højre hånds lillefinger 
overlapper venstre og hviler i revnen mel-
lem pegefinger og langemand. Dette grip er 
det mest benyttede og oprindeligt opfundet 
af den engelske spiller Harry Vardon.

Interlock, hvor højre hånds lillefinger og 
venstre hånds pegefinger danner en “krog”. 
Dette grip minder meget om overlap.

◀  Interlock grip. 

Det tredje almindelige grip er baseball, hvor 
højre hånd placeres under venstre uden at 
fingrene overlapper. Det er samme måde, 
man holder et baseballbat på, deraf navnet. 
Metoden er den mindst benyttede, og de 
fleste golftrænere vil forsøge at lære dig et 
af de to andre, men for nogle, især spillere 
med små hænder, kan dette være den bedste 
måde at holde golfkøllen på.

◀  Baseball grip. 

◀  Overlap grip, 
 Også kendt som Vardon grip. 
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OM FORFATTEREN

Morten Buckhøj (f. 1962), journalist. Han har i 25 år skrevet om golf i en lang 
række danske golfmedier. Han startede GOLFmagasinet og var chefredaktør for 
det i seks år. I mange år fast golfkommentator på Eurosport. 

I dag er han en alsidig freelance journalist, fast skribent på GOLFBLADET og 
fortsat tilknyttet GOLFmagasinet. 

Skrev i 2004 “Politikens Store Golfbog”, der fik strålende anmeldelser, blandt 
andet fem ud af seks stjerner i Berlingske Tidende, og som i flere år har været 
udsolgt fra forlaget. 

Han har tillige oversat og været fagkonsulent på flere andre golfbøger. Har 
tidligere skrevet en biografi om skuespilleren Palle Huld.

Fotografen Lars H. Laursen har bidraget med adskillige af bogens mange smukke 
fotos.

Om forfatteren
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