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Elitenyt uge 40 - Odense Eventyr Golfklub
Juniorprofiler sætter kursen mod ny sæson
Sæsonen er slut for denne gang for amatørprofilerne, når det handler om turneringer. 
For to af profilerne i Odense Eventyr har det været en meget lærerig sæson, hvor det nu handler om at tage hul på processen frem 
mod næste sæson.

Sæsonen sluttede med bedste resultat
Et af de største golftalenter i Odense Eventyr er 17-årige Frederik Emil Hansen. Han rykkede inden sommerfe-
rien hjem til Middelfart efter et skoleår på Idrætsefterskolen i Ikast. 
” Det var et rigtig godt år. Det hjalp mig rigtig meget fremad, og det udfordrede og udviklede mig meget på 
særligt det tekniske område. Nu arbejder jeg videre fremad sammen med Martin Holm Larsson, og jeg synes, 
jeg er i gang med en god udvikling”, fortæller Frederik Emil Hansen.
Sæsonens sluttede på den tæt på perfekte måde, da han blev nummer 2 i sæsonfinalen på DGU Junior Tour. 
Turneringen blev spillet i Rold Skov 22. – 23. september. Der var kommet masser af regn i det nordjyske i 
dagene op til turneringen, og det blev fulgt op med voldsom blæst på en i forvejen svær bane.
” Jeg vil nok sige, det var mit bedste resultat. Jeg havde en rigtig godt driver, og mit korte spil fungerede også. 
Så det var rigtig dejligt at slutte så godt af i sæsonens sidste turnering”, siger Frederik Emil Hansen.
Nu venter altså en god omgang vintertræning, hvor det handler om udvikling frem mod næste sæson, hvilket vil være hans sidste 
sæson som juniorspiller.
” Jeg har ikke tænkt vildt meget over mine målsætninger endnu, men jeg kunne godt tænke mig at slutte i top 10 på ranglisten. Men 
det handler om at blive bedre i flere dele af spillet, og så skal det nok blive en god sæson”, siger Frederik Emil Hansen. 

Slut som junior – drømmer om A-landshold
Peter Launer Bæk gik jo egentlig ind i de voksnes rækker, da han i januar fyldte 18 år. Men i golfverdenen er 
det først nu, det skal til at ske. 
Peter Launer Bæk er færdig som juniorspiller efter en meget begivenhedsrig sæson, hvor han spillede mange 
store turneringer og lærte rigtig meget om både sit spil og om sig selv.
” Generelt er jeg fint tilfreds med min sæson. Jeg havde et godt forår, men en dårlig sommer. Jeg præsterede 
ikke rigtigt til hverken EM eller DIAC. Men efter sommeren tog jeg ned til min coach og fik en god snak. Jeg 
brugte blandt andet for meget energi på at tænke på de dårlige ting. Men snakken hjalp mig frem mod en rigtig 
god afslutning på sæsonen med særligt min andenplads ved DM i slagspil”, siger Peter Launer Bæk.
Hans sidste turnering var på en måde hans debut i en professionel turnering. Han sluttede af i DGU Elite Tour 
finalen, som til lejligheden blev afviklet sammen med Freja PGA Championship på ECCO Touren. Det skete på Himmerland Golf 
Resort.
Peter Launer Bæk blev nummer 13 blandt amatørerne og nummer 44 i hele feltet inklusiv de professionelle.
” Det var en lidt speciel oplevelse. Jeg tog derop tirsdag, og turneringen skulle starte onsdag. Men der var fyldt op på banen til en 
Pro-Am. Jeg er lidt et ordensmenneske, og der skal gerne være styr på tingene. Der var rigtig mange mennesker, og det var lidt en 
ekstra udfordring for mig, for det var svært at holde mine normale rutiner. Men jeg var ok tilfreds med min placering. Hele stemnin-
gen var bare så anderledes, og det udvikler mig også at spille med nogle, som er bedre end mig, og det var lærerigt at være en del af 
sådan en turnering”, siger Peter Launer Bæk.
Han kunne godt have lyst til at prøve kræfter med ECCO Touren et par gange i næste sæson, hvis muligheden byder sig. Men pri-
mært vil han fokusere på amatørturneringerne, og forhåbentlig også nogle muligheder med landsholdet.
Han er jo færdig i juniortruppen, og han håber på en plads, når A-truppen for 2013 skal sættes sammen senere på efteråret.
” Jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg håber selvfølgelig på at være med i A-truppen, men der jo også en udviklingstrup, som også vil 
give muligheder for at komme ud til nogle internationale turneringer”, siger Peter Launer Bæk, der var med til EM for drenge i både 
2011 og 2012. 
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