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Et samarbejde mellem Svendborg Senior 
Idræt og Svendborg Golf Klub gør det 
nemt og billigt at komme i gang

Det er dyrt at spille golf. Og det kan være svært at 
være nybegynder blandt spillere, der måske har dyrket 
golfspillet i mange år.
Sådan nogle bemærkninger kan man ofte høre, når der er 
tale om golf.
Men sådan behøver det ikke at være. Et samarbejde 
mellem Svendborg Senior Idræt og Svendborg Golf Klub 
betyder, at det både er nemt og billigt at komme i gang 
med at spille.
- Vi udlåner alt udstyr, og man kan bare møde op i tøj, 
der passer til dagens vejr. Vi sørger for at få nye spillere i 
gang på en god og billig måde, siger Emil Nutzhorn, som 

At spille golf er ikke krævende 
- i hvert fald ikke for tegnebogen

er daglig leder og sekretariatschef i Svendborg Golf 
Klub. 
Svendborg Senior Idræt tog initiativet til samarbejdet.

Den første samarbejdspartner
- I foråret 2013 fik jeg en henvendelse fra en konsulent i 
Dansk Golf Union, som gerne ville have flere 60+’ere til 
at spille golf. Han sagde: ”Det tager ikke fem timer og 
koster ikke 5.000 kr. at spille golf.” Derfor tog jeg kontakt 
til Svendborg Golf Klub, som blev den første forening, 
som vi fik et samarbejde med, fortæller idrætskonsulent 
i Svendborg Senior Idræt, Birthe Bergmann.
Ude på klubbens baner lidt nord for Sørup møder 
Svendborg Senior Idræt den daglige leder af Svendborg 
Golf Klub, Emil Nutzhorn, og to spillere, nemlig Erling 
Grønholt Jensen og Torben Lemming, som for to år siden 
tog imod samarbejdspartnerens tilbud og begyndte at 
spille golf.
- Vi fik en fantastisk introduktion, siger Erling Grønholt 
Jensen. Også Torben Lemming er meget tilfreds med 
starten på golfspillet.

Lige gode og lige dårlige spillere
- Dengang var jeg lige gået på efterløn, så det var et 
godt tilbud. Så kunne jeg afprøve, om det var noget for 
mig uden at sætte noget over styr, siger han og hentyder 
dermed til den billige måde at begynde på. Det gode 
tilbud betød også, at både han og hans kone begyndte at 
spille golf.
I Svendborg Golf Klub er omkring 30-35 procent af 
samtlige medlemmer par. Også i seniorafdelingen 
kommer mange som par. 
Torben Lemming mener, at det kan være svært at 
komme ind i en klub, hvor medlemmerne har spillet i 
mange år. 
- Men her er vi lige gode og lige dårlige, og alle vi 
nye fandt hurtigt sammen i et fællesskab. Efterhånden 
finder vi også ud af at spille sammen i mindre grupper, 
fortæller han.
Da samarbejdet begyndte i 2013, mødte der 28 nye 

- Vi udlåner alt udstyr, så det er nemt at komme i gang, siger den 
daglige leder af Svendborg Golf Klub, Emil Nutzhorn (t.v.), der her 
står sammen Torben Lemming og Erling Grønholt Jensen (yderst 
t.h.)
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spillere op. Og ligesom dengang sørger Svendborg Golf 
Klub nu også for, at der er trænere til stede, som kan 
være garvede spillere.

Begynder på en kort bane
- Nye spillere begynder på en kort bane, de hurtigt 
kan komme igennem og dermed får de også en 
fornemmelse af golfspillet, forklarer Emil Nutzhorn, 
som også understreger, at golfklubben lægger stor 
vægt på det sociale samvær. Det sker blandt andet 
med kaninturneringer og seniorturneringer. Desuden 
arrangerer klubben forskellige sammenkomster. 
- Her kan man kombinere en naturoplevelse med en 
aktivitet. Det er ikke så krævende, man kan spille sig 
gennem en 9 hullers bane på en time, siger golfklubbens 
daglige leder.
Men efterhånden som Erling Grønholt Jensen og Torben 
Lemming er kommet godt i gang på banerne, kan spillet 
tage mellem to og fire timer. 
- Det er også godt rent motionsmæssigt. Man bruger 
kroppens muskler, og vi går måske to-tre kilometer, 
ja helt op til fem-seks kilometer, siger Erling Grønholt 
Jensen.

Golf er vanedannende
Golfspillet er ikke kun en fysisk udfoldelse. Også 
hjernen bliver trænet under spillet.

- Man skal jo være mentalt til stede, når man 
koncentrerer sig om et slag, siger Emil Nutzhorn.
Både Erling Grønholt Jensen og Torben Lemming er 
blevet glade for golfspillet.
- Det er faktisk blevet vanedannende at spille. Vi kan jo 
altid gøre det lidt bedre og opnå bedre resultater, siger 
Erling Grønholt Jensen og fortsætter:
- Er man først blevet engageret i spillet, kan det være 
en tidkrævende sport. Derfor er det fint at begynde 
at spille, når man forlader arbejdsmarkedet, lyder 
erfaringen fra Erling Grønholt Jensen.

Det er faktisk blevet vanedannende at spille, siger Erling 
Grønholt Jensen. 

Svendborg Senior Idræt er f.eks. også:• Styrketræning og yoga• Intervalgang og cykelgrupper• Idrætshold med gymnastik, spil og dans
• Og meget, meget mere.Du kan læse om alle aktiviteterne på Svendborg  

Senior Idræts hjemmeside på www.svsi.dk
Her kan du også tilmelde dig og betale.Tilmelding og betaling •  For at kunne tilmelde dig en aktivitet, skal du være 
medlem af Svendborg Senior Idræt – det koster 100 
kr. for kalenderåret 2016.•  Når du er medlem af SVSI kan du tilmelde dig 

forskellige aktiviteter; du modtager et nyhedsbrev 
og du får tilbud om arrangementer på tværs af 
foreningen.

•  Er du ikke på nettet, kan du henvende dig på 
Senioridrættens kontor på Ryttervej 70, 1. sal. Vi har 
foldere med beskrivelse af alle aktiviteter. Der er 
åbent på kontoret og telefonen mandag kl. 11 – 13, 
onsdag kl. 10 – 12 og torsdag kl. 10.30 – 12.30.  
Telefon nr. 62 23 30 19

Nye spillere kommer igennem en kort bane, så de hurtigt får en 
fornemmelse af golfspillet, forklarer Emil Nutzhorn fra Svendborg 
Golf Klub (t.h.) her sammen med Torben Lemming (i midten) og 
Erling Grønholt Jensen.

Svendborg Golfklub ligger i meget smukke 

naturomgivelser på Tordengårdsvej 5.

Her kan du spille golf på den korte bane for 

200 kr. i perioden fra april til oktober.

Du kan melde dig til og betale på Svendborg 

Senior Idræts hjemmeside på www.svsi.dk

Se flere praktiske informationer i den anden 

boks.

Sådan kan du også 

komme i gang med golf!


