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GOLF: Da John 
Axelsen blev profes-
sionel tidligere på 
året, mistede Sorø 
Golfklub sin eneste 
landsholdsspiller, 
men 16-årige Louise 
Standtke er opsat på 
at blive den næste.

Af Claus Rasmussen

Der er blevet skabt adskilli-
ge danske mestre og andre 
dygtige golfspillere på den 
kuperede bane i Suserup. Og 
det fortsætter åbenbart.

16-årige Louise Standtke  
fra Sorø Golfklub er med i 
Dansk Golf Unions udvik-
lingstrup, og drømmene om 
en karriere på topplan er så 
småt begyndt at forme sig.

- Jeg vil gerne på landshol-
det, men det første mål er 
pigelandsholdet. Jeg tager 
ikke så lange skridt - og et af 
gangen, siger Louise Standt-
ke.

Til daglig er hun elev på 
Sportsefterskolen SINE i 
Løgumkloster, og planen er 
at fortsætte med at kombine-
re golf og uddannelse.

- Næste år skal jeg tage en 
STX, og derefter skal jeg mu-
ligvis på college i USA. Jeg 
har allerede fået nogle til-
bud, siger teenageren.

Tidligere er klubkamme- 

rater som den dobbelte dan-
ske mester Henriette Niel-
sen og amatørverdensme-
steren John Axelsen gået 
samme vej, og sidstnævnte 
har i år taget hul på en pro-
fessionel karriere.

Så langt er Louise Standt-
ke langt fra, men udgangs-
punktet er godt.

- Jeg slår 210 meter med 

driveren. Det er da okay 
stabilt for en pige, siger hun 
med et smil.

- Og jeg slår ikke så skævt.

Fysisk og mentalt arbejde
Både længden og den rigti-
ge retning kan gøre rigtig 
mange golfspillere misun-
delige, men Louise Standtke 
er godt klar, at der skal mere 
til for at være med blandt de 
bedste.

- Jeg skal være fysisk stær-
kere, så jeg kan slå længere. 
Så lige nu er det fitnesscen-
teret, der tæller, siger den 
talentfulde Sorø-spiller.

- Jeg skal også være mere 
stabil, så jeg ikke slår så 
mange dårlige slag, men kan 
have det samme træf hver 
gang. Og så skal jeg arbejde 
med det mentale. Jeg bliver 
altid nervøs til sidst, siger 
hun.

Louise Standtke har dog 
allerede bevist, at hun for-
mår at arbejde med psyken, 
hvis det ikke lige går helt 
som ønsket.

- Jeg har ikke så meget tem-
perament, som jeg har haft. 
Jeg har lært, at der altid er 
en vej i hul efter et dårligt 
slag. Og hvis jeg glemmer 
det, så »taler« jeg lidt med 
min vandflaske. Den plejer 
at hjælpe, siger hun.

Én ting kan dog Louise 
Standtke dog ikke helt kom-
me sig over. Storebror Mar-
tin har lavet hole in one, og 
det har hun ikke selv.

- Jeg har været tæt på man-
ge gange. Men lige p.t. fører 
han den konkurrence. Jeg 
var med, da han lavede den 
på hul 12, og derfor er det 
ekstra træls, siger Louise 
Standtke, der dog mener at 
have tiden som medspiller.

- Han er 19 år. Så der er ikke 

så meget tilbage i ham..., si-
ger hun og griner.

Golf slog badminton
På idrætsefterskolen er der 
golftræning på programmet 
fire gange om ugen, og sideni 
sommer er Louise Standtke 
gået fra 4,5 til 1,7 i handicap.

Og når det nye handicap-
system træder i kraft ved 
årsskiftet, står hun til at 
passere 0.

- Så kommer jeg i plus 0,1. 

Det bliver sjov at prøve, si-
ger Louise Standtke.

Det lave handicap under-
streger, at hun lader til at 
have valgt den rigtige sport.

Tidligere stod den også på 
gymnastik og dans, og Lou-
ise Standtke spiller stadig 
badminton på mere end ha-
bilt niveau. Hun er U17 me-
sterrækkespiller og med på 
Slagelses andethold i serie 1.

- Jeg kan godt lide at røre 
mig og få det fysiske element 
med ind over. På efterskolen 
har jeg fået lov til at træne 
med badmintonlinjen én 
gang om ugen, og jeg spiller 
også lidt hygge-badminton 
med drengene om aftenen, 
siger Louise Standtke.

- Jeg elsker at være i hal-
len, spille holdkampe og 
være med i det sociale. Jeg 
spiller også et par turnerin-
ger engang imellem, men det 
er golf, som jeg prioriterer 
nu, siger hun.

- I en periode syntes jeg, at 
badminton var sjovest, men 
så fandt jeg ud af, at det var 
i golf, jeg kunne blive til no-
get, hvis jeg blev ved med at 
arbejde hårdt for det.

Næste landsholdsspiller er på vej

- Jeg er bedst til det korte spil, men jeg kan bedst lide at slå driveren. Det er sjovest, siger Louise Standtke, der har ry for at have godt styr på tek-
nikken i golfsvinget. Fotos: Claus Rasmussen

- Jeg har spillet golf, siden jeg var otte år. Min bror spiller også, og jeg 
kom med herud, fordi jeg ikke måtte være alene hjemme. Og det viste 
sig, at det var ret sjovt at slå til de bolde, siger Louise Standtke.

- Hvis jeg spiller en fin badmintonkamp, så gør det ikke noget, hvis jeg taber. Men jeg bliver skuffet, hvis 
jeg ikke spiller ordentligt. Og det er det samme i golf, siger Louise Standtke, der har valgt at sate på golfen.

» Jeg slår 210 meter 
med driveren. Det er da 
okay stabilt for en pige.

Louise Standtke

GOLF: John Axelsen var 
på en delt syvendeplads ef-
ter anden runde af Golf in 
Dubai Championship, og 
Sorø-spilleren fik en perfekt 
start på tredje runde fredag 
morgen.

Axelsen indledte med en 

birdie på første hul og ryk-
kede op på fjerdepladsen i 
den stærk besatte Europa 
Tour-turnering, hvor han er 
med på et wildcard.

Resten af runden blev dog 
en blandt oplevelse for den 
nyprofessionelle vestsjæl-

lænder, der blandt andet 
præsterede yderligere tre 
birdies, men også tre bogeys.

Dermed sluttede han den 
første finalerunde i ét slag 
under par, men det rak-
te ikke til at fastholde top 
10-placeringen i den sam-

lede stilling. Inden lørda-
gens afsluttende runde er 
Axelsen på en delt 21.-plads 
- 12 slag under par.

- Jeg puttede bare ikke godt 
i dag. Spillet var mere eller 
mindre på samme niveau 
fra tee til green, men jeg 

kunne ikke hole noget. Jeg 
tabte fem slag med putteren, 
siger John Axelsen.

- Planen er det samme i 
morgen som de tidligere 
dag. Dog med mere fokus på 
hvad jeg skal gøre anderle-
des på greens.

Thorbjørn Olesen er 
bedste dansker på en delt 
12.-plads i -14, mens englæn-
deren Andy Sullivan fast-
holder sin føring. Han er 21 
under par inden de sidste 
18 huller på Jumeirah Golf 
Estates. cras

Putteren svigtede Axelsen i første finalerunde


