
Det mest kraftfulde, unaturlige, komplekse sving i hele sportsverdenen – er 

vor krop klar til det??? 
 

På 2. divisions seniorholdet havde vi besøg af fysioterapeut Klaus Jørgensen til en træningssession sidst i 

april. Grundlaget for besøget er at Klaus arbejder på et nyt forretningskoncept hvor målgruppen er golfere 

over 40 år 

 

Målet var at interviewe os på seniorholdet, som jo alle er godt og vel over 40 år – er vores fysisk klar til 

golfspillet???? – hvordan har vores kroppe det – kender vi til skavanker og skader! 

 

Golfspillere er meget glade for deres sport og de sociale relationer der skabes på en golfbane, derfor vil vi 

spille golf hele livet, eller så længe som overhovedet muligt.  

Klubberne er meget interesseret i at vi er ”friske” så længe som muligt, så vi kan forblive medlemmer  – 

dette har en stor værdi for klubberne.  

 

 
Klaus Jørgensen fortæller om sit mål med besøget: 

 

Klaus Jørgensen arbejder intenst og målrettet med en ide om at hjælpe golfspillere over 40 år, da han i sit 

daglige arbejde har mødt mange golfspillere med skader og fysiske problemer.  

 

Claus Thane deltog i træning, da det var en almindelig træningsaften og han fortalte at ungdomsholdene får 

udleveret fysiske træningsprogrammer som de skal træne sideløbende med golftræningen! 

 

Besøget, deltagelsen og alle spørgsmålene handlede nu det mest om hvordan vi vedligeholder og forbedrer 

vores fysiske formåen, således vi undgår skader, lænestolsmuskelsvind, snigende overvægt, som medfører 

nedsat bevægelighed og balance. Så der blev stillet mange spørgsmål til hver spiller de 2 timer vi trænede.  

 

Klaus Jørgensen skrev efterfølgende til os:  

”Jeg er vildt imponeret over jeres passion, viden og gejst over golfspillet. Hvad jeg hørte af forskellige 

golfudtryk er overvældende. Jeg måtte hjem og slå de fleste af dem op (og fandt ud af at der mindst er 136 

golfudtryk). Men ligeså imponeret jeg er over det, (undskyld ærligheden) ligeså lidt imponeret er jeg over 

træningstilstanden hos hovedparten af jer.” 

 

Man siger golfspillet er et mentalt spil. Og der er ingen tvivl om, at kan du ikke fokusere og lukke alt andet 

ude end det kommende slag så spiller du bare dårligere.  

 

 

 



 

Men der er et men! Forestil dig at du næste gang du skal drive/putte får at vide at du ikke må bevæge en 

muskel! At du ikke må bevæge et led! Hvad vil du så gøre?  Flytte bolden med tankens kraft? Eller med dit 

golfudstyr? 

 

En stærkere, mere udholdende og bevægelig golfspillere vil alt andet lige klare sig bedre på banen men også 

i dagligdagen. 

 

Det er her jeg ser paradokset. Det mest kraftfulde, unaturlige, komplekse sving i hele sportsverdenen 

kombineret med en ikke optimal bevægelighed og styrke er dømt til at give dårlige præstationer på 

banen men også i dagligdagen. 

 

Efter træningen blev flere af os ”testet” blot med små øvelser for vores fysik og smidighed. Det blev en sjov 

og noget chokerende oplevelse, fordi vi var ikke i stand til, at lave de øvelser som Klaus testede os med. Det 

blev til mange grin med vist også en ”wake up calling” for de fleste af os!  

 

 
Mikael bliver testet for smidighed på det øverste af rygsøjlen af Klaus Jørgensen. 

 

Det var et fantastisk møde for os alle og Klaus Jørgensen har en del viden og ideer, som han kan bruge til sit 

koncept: www.plus40golf.dk. 

 

Seniorholdet består af: Jan Normann, Jan Skjold, Claus Løgstrup, Jørn Spenner, Mikael Brendstrup, Alex H. 

Larsen, Ilse Nielsen og Susanne Thane. 

 

Hvis I skulle have spørgsmål er i velkomne til at kontakte Susanne Thane: sthane@mmm.com   

eller Klaus Jørgensen: kj@juviva.com 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Thane 
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