Har du ambitioner om at blive en stabil golfer?
”Du bliver kun en stabil golfer, hvis du
har ambitioner om det”, udtaler golftræner Jens Christian Hansen. ”Har
du ambitionerne, vil du også arbejde
for det.”

Jeg har booket en tid hos træneren via Golfbox og møder Jens uden for klubhuset.
Jeg skal ikke have en lektion golf; men et interview med Jens for at lave en artikel til
hjemmesiden om ham. ”Det er da i orden”, siger Jens straks.
Vi sætter os på bænken uden for udslagshuset på driving range. Snakken går med
det samme på en let, engageret og venlig måde.
Trænerjobbet
”Jeg er ansat i Tønder Golf Klub som træner i 5 måneder om året fra april til starten
af september. Jobbet består primært i at undervise alle nybegyndere i golfspillets tekniske discipliner og i teori. Det er hver mandag og onsdag kl. 15-20. Nybegyndere
opdeles i hold på 2-6 deltagere, som sammen får undervisning i sammenlagt 8 timer.
Hvert hold har tildelt en mentor (en erfaren spiller i klubben), som følger holdet, vejleder og giver gode råd. Begynderudvalget yder en stor indsats for at hjælpe nybegynderne, ikke mindst med at afvikle ”kanin-turneringer” hver onsdag eftermiddag og aften. Herudover kan alle nybegyndere, ligesom alle andre medlemmer i TGK, booke
træningslektioner hos mig kvit og frit. De eneste udgifter nybegynderne har, er betaling for teoribøgerne”.
Hvert år siden 2015 er der startet 70 – 90 nybegyndere. Det er en fremgang i antal,
som i høj grad kan tilskrives at klubben har investeret i mere reklame især i Tyskland
og på Facebook så klubben er blevet mere synlig. Det betyder også noget, at alle nybegyndere med det samme, de har bestået golfprøven må spille på 18-hullersbanen.
”På den måde har nybegynderne noget positivt at se frem til på kort sigt”, mener
Jens.
I løbet af sæsonen er der desuden ca. 120 medlemmer, der booker træningslektioner
hos Jens foruden dem, der lige kikker forbi for at få et tip eller godt råd.
Jens passer også driving range og laver ændringer på den.

Golfsporten i TGK
”TGK befinder sig stort set det sted i DGU`s kval-række, hvor vi hører hjemme”, mener Jens. ”Der kommer nogle unge spillere til klubben, som gerne vil spille elite i
DGU`s kval-række; men der er for store aldersspring mellem dem. Når de skal videreuddanne sig, rejser de fra området. Det er derfor ikke muligt at få homogene hold
over længere tid.”
Banen
Ønsker til banens udvikling drøftes løbende med baneudvalget og bestyrelsen. De
ændringer der er gennemført og for tiden er ved at blive gennemført gør reelt banen
lettere for den almindelige klubgolfer. Set fra en elitespillers synspunkt bliver banen
lettere at spille, mindre udfordrende. Hvis klubben vil tilgodese elitespillere, kunne
den lave fire T-steder på hver hul og få banen ratet, så forskellige handicapgrupper
for herrer henholdsvis damer spiller fra forskellige T-steder. Det vil dels give elitespillere flere udfordringer og dels gøre spillet mere flydende. Der er efterhånden flere
golfklubber, der får ratet banerne på den måde, udtaler Jens.
Reklamefotografen blev golftræner
Tønder Golf Klubs træner Jens Christian Hansen er uddannet reklamefotograf og har
i 25 år arbejdet i den branche, dels på Kolding Designskole og dels i Aarhus ved design- og filmfotograf Erik Zappon.
”Sport har altid spillet en stor rolle for mig. Tidligere var jeg meget aktiv tennisspiller
og surfer. Nu er det golf og om vinteren skiløb”, siger Jens.
Fra 2015 har Jens været TGK´s træner. Se præsentationen af Jens og hans golf-Cv
på klubbens hjemmeside under http://tondergolfklub.dk/traener-2/.
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