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Pressemeddelelse 

 

Hole in one på Vestfyns Golfklub ved Glamsbjerg 

 

Hvor gammel skal man være for at lave en Hole in one? Svaret på det spørgsmål kender man nu i Vestfyns 

Golfklub ved Glamsbjerg. Baggrunden herfor er at Marlene Aagaard fredag den 22. april var med hendes 

søn Christian, til træning for juniorer. Og efter at have trænet på klubbens træningsanlæg, skulle banens hul 

1 prøves af, for at se om træningen have båret frugt. Og man må sige at denne gang havde træningen båret 

meget frugt. Christian slog med sin driver fra rød teested og ramte golfbolden helt rent. Det var et lige slag, 

der landede mellem bunkerne og trillede herefter lidt til venstre og direkte ind i hul. Og efter dette slag 

udbrød Christian og hans mor i vild jubel. Christian sagde efterfølgende ”min mor sagde at den var ramt 

helt rent og det bare var et rigtigt flot slag”. Det var også en meget stolt mor der hurtigt fandt sin 

mobiltelefon frem for at forevige dette gyldne øjeblik. 

Daglig leder Michael Skjerbek oplyser at Christian Aagaard er en af klubbens nye juniorer, som træner 

flittigt. Og med sådan en start på sin karriere skal det nok ende med noget stort. Måske den kommende 

Thomas Bjørn tilføjer Michael Skjerbek. Og som klubbens PRO træner har Michael Skjerbek i tidens løb 

udviklet en del talenter fra Vestfyns Golfklub. Han har bl.a. undervist de talentfulde Larsson-brødre i 

Faaborg, hvoraf Thomas Kiel Larsson blev landstræner. Assistenttræner Johan Kristensen, nu i Odense 

Golfklub. Peter Launer Bæk, som nu spiller i Odense Eventyr, og som vandt DM i hulspil 2013, og som 

efterfølgende er blevet udtaget til DGU’s herre A-trup. 

Senest er Gustav Frimodt fløjet fra reden i Vestfyns Golfklub, idet Gustav sidste år flyttede til Odense 

Eventyr, hvor han nu bl.a. er udtaget til DGU’s juniortrup. Sidst men ikke mindst at forglemme Michaels  

egen søn, Emil Skjerbek, der har udviklet sig stærkt og er optaget på DGU’s juniortalentprojekt. Emil har 

også fået sin egen sponsor idet Wilson sponserer Emil med hans golfudstyr. 

Og hvem ved om 7 årige Christian også en dag flyver fra reden og ud som professionel i den store 

Golfverden. Uanset ved alle i Vestfyns Golfklub nu, at man blot skal være 7 år for at lave en hole in one. 
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