
The Scandinavian

TalentProgram



Programmet er etableret for at hjælpe og supportere

unge og ambitiøse golfspillere, med en ambition om

at have en karriere indenfor golf.

Programmet er etableret i samarbejde med 

The Scandinavian Golf Club og en rækkepartnere, som 
sammen giver en unik mulighed for tre unge medlemmer.

Vi glæder os over at invitere den 

anden generation af golfspillere 

til The Scandinavian talentprogram



Målsætning

“The Scandinavian Talentprogram ønsker at etablere

en platform for unge og talentfulde medlemmer.

Programmet tilbyder finansiel support i en både svær

og omkostningsfuld periode af deres karriere.

vi er glade for at vi allerede har hjulpet 3 unge spillere i deres golfkarriere. 
Louise Markvardsen har valgt en ny karriere med hjælp fra en goodwill 
sponsor, vi ønsker hende alt hel og lykke fremover.



Vi glæder os til at følge både Sebastian og Frederik i deres 

fremtidige golfkarriere, de har begge allerede opnået stor 

succes med sejre i professionelle turneringer i år. 

Vi glæder os til at se hvad fremtiden bringer for disse to unge spillere.



Vi tilbyder en to årige periode for talenterne, hvor de udvikler sig på og 
udenfor golfbanen, og derved sikre at de i fremtiden kan stå på egne ben”



2023 program

- Maksimalt 3 spillere




- Elite amatører eller unge og nye professionelle golfspillere




- Alder: Minimum 15 år




- 2-årig aftale (maksimalt én kontraktfornyelse pr. spiller)




- Væsentlig finansiel support fra kr. 35.000 – kr. 50.000 pr. spiller 

(refundering afudgifter for amatører)




- Diverse golfudstyr og beklædning leveret af 

programmets partnere og fysioterapi



Ambassadører
Arne Nielsson & Søren Kjeldsen

sØREN  KJELDSEN-

”Talentprogrammet har givet Sebastian og Frederik et godt udgangspunkt 

for starten af deres professionelle karriere. Programmet har givet dem 

et godt netværk og finansiel støtte, så de nu er klar til at stå på egne ben. 

Vi ser frem til at følge og fejre deres succeser i fremtiden, velvidende 

om at Talentprogrammet har hjulpet dem på vej.



Vi ser nu frem til at byde den næste generation af talentfulde unge medlemmer 

velkommen til Talentprogrammet og hjælpe dem med at nå deres potentiale.”



Spillerens forpligtelser

- Medlem af The Scandinavian Golf Club.




- Hjemmeklub hos The Scandinavian Golf Club.




- Maks. Handicap - 0.0 for herre / 4.0 Damer.




- Spille golf 3-6 gange årligt med programmets partnere og sponsorer.




- Tilgængelig for min. to klubarrangementer årligt.

(juniortræning, klubmesterskab eller andre medlemsarrangementer)




- Skrive to årlige beretninger, for at informere både 

medlemmer og sponsorer om din udvikling.




- Til enhver tid bære den udleverede uniform, både i turneringer og 

når spilleren er tilstede på The Scandinavian.




- Til enhver tid repræsentere The Scandinavian på bedst mulig vis.



Ansøgningsproces

Ansøgningsblanket skal udfyldes ved ansøgning, og skal 

udarbejdes skriftligt og indleveres til The Scandinavian, 

mærket ‘The Scandinavian Talentprogram Ansøgning’. 



Ansøgningen vil blive vurderet af programmets 

udvælgelseskommité bestående af bestyrelsesmedlemmer fra 

The Scandinavian Golf Club og ledelsen af The Scandinavian Aps.

09. OKTOBER 2022 Ansøgningsfrist

01. NOVEMBER 2022 Annoncering af spillerne i The Scandinavian Talentprogram

21. OKTOBER 2022 Vurdering af ansøgninger, spillervurdering samt spillermøde

01. JANUAR 2023 Kontraktperioden starter

Der må desuden forventes introduktionsmøder med de udvalgte spillere medio december 2022.



Talentprogrammet 

SPONSOR

Talentprogrammet er sponsoreret af The Scandinaivan Club

og en gruppe goodwill sponsorere som er medlemmer. 

Hvis du ønsker at vide mere om Talent programmet eller blive en 

goodwill sponsor så kontakt Claus Abildstrøm (CAB@DANDERSMORE.COM)

goodwill sponsor

Tømrermester Peter Venø Nielsen ApS

Dansk arbejdsskade Agentur ApS

Grant Thornton

abgruppen.dk

ServiceHuset

CKG Holding

Danders & More

RHB Development ApS

AJDK ApS

Golf Business Partner

House of Excellence

Nordholm ApS

Competent Interim Project Management

Dulong Jewlery

Jaksland Capital & More

Arrow Tankers PS

Improv Comedy Copenhagen ApS

Lars Prime

Kølefirmaet Peter Sand A/S

Skau Reipurth & Partnere

Furen Invest ApS 



Program Partnere



Støtte fra medlemmer

Er du interesseret i at støtte programmet og hjælpe vores 

unge og talentfulde spillere med at opfylde deres potentiele?

Så kontakt The Scandinavian Golf Club på 

golfclubboard@thescandinavian.dk eller direkte på:

ds@thescandinavian.dk

CG@thescandinavian.DK

CAB@DANDERSMORE.COM

David Shepherd

Christian Hillersborg Gløet

Claus Abildstrøm


