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- Det er helt klart netværket, der 
er det vigtigste, siger Sebastian 
Friedrichsen og Frederik Birkelund 
samstemmende om, hvad det givet 
dem at være en del af The Scandi-
navian Talent Program i de seneste 
tre år.

Begge spillere har efter efter en 
forrygende 2022-sæson på Nordic 
League spillet sig op på Challenge 
Tour og givet det blot tre år gamle 
talentprogram på The Scandinavi-
an den bedst mulige start. De har 
dermed blåstemplet den model, som 
klubben valgte til at støtte de mest 
talentfulde spillere. 

De to kommende Challenge 
Tour-spillere har i nu tre år fået 
økonomisk hjælp og kunne trække 
på en række samarbejdspartnere 
samt ambassadører som DP World 
Tour-spilleren Søren Kjeldsen og 
coach Arne Nielsson i jagten på at 
blive bedre golfspillere og blive klar 
til deres professionelle karriere.

Det er netop kombinationen af 

økonomisk støtte og muligheden 
for at kunne trække på en række 
personer eller virksomheder, der var 
grundtanken bag The Scandinavian 
Talent Program. The Scandinavi-
ans direktør, David Shepherd, kom 
til klubben i slutningen 2016, og 
dengang havde The Scandinavian, 
som næsten alle danske klubber, et 
elitehold, der fik støtte af klubben 
og spillede med i Danmarksturne-
ringen. Det ønskede Shepherd efter 
et par år i Danmark at ændre på - til 
glæde for både elitespillerne og ikke 
mindst klubbens medlemmer, hvis 
bane var lukket seks gange i løbet 
af året.

- Det var tydeligt for os, at den 
gamle model med et eller flere eli-
tehold ikke var den rigtige. Jo bedre 
spillerne blev, jo mere havde de nok 
ikke brug for at spille divisonsgolf 
og stå til rådighed seks weekender 
om året. Så vi ville noget andet. Vi 
ville stadig hjælpe de unge spillere, 
men vi ønskede ikke at ”betale” dem 
for at spille på vores hold. Vi ønske-
de at sponsere, eller støtte dem, om 
du vil, men ikke betale for deres tid, 
fortæller David Shepherd.

Første program forlænget
Efter inspiration fra blandt andet 
The Dutch Golf Club i Holland, fød-
tes The Scandinavian Talent Pro-
gram, hvor man fra klubbens side 
ville bruge lige så mange ressourcer, 
som man havde brugt på en hel 
eliteafdeling, men nu målrettede 
støtten til tre spillere. Derudover 
fandt klubben partnere som blandt 
andre Titleist og Footjoy, der bidra-
ger med udstyr, en fysioterapeut og 
svingtræner Andreas Kali. Desuden 
skulle programmet finansieres af 
såkaldte goodwill-sponsorer, som 
hver gav 5000 kroner, som spillerne 
kunne bruge til rejser, turneringsfee 
eller eksempelvis en anden træ-
ner, hvis de følte, at det gjorde dem 
bedre. Det har givet hver spiller 
omkring 50.000 kroner om året.

- Vi ønskede at finde et par unge 
talenter, der ville satse på og inve-
stere i deres golf. Valget faldt på 
Sebastian Friedrichsen, Frederik 
Birkelund og Louise Markvardsen. 
Hun valgte at stoppe med at spille 

professionel golf undervejs, men fik 
stadigvæk meget ud af programmet. 
Vi ønskede ikke at sponsorere dem 
for altid, men at være der for dem i 
en periode, hvor de har rigtig meget 
brug for hjælp og støtte samt sørge 
for et netværk. Derfor endte ved at 
lave en to-årig plan, forklarer David 
Shepherd. 

Det første talentprogram endte 
med at køre i tre år, da coronapan-
demien mere eller mindre fratog 
spillerne muligheden for at få fuld 
udnyttelse af det første år i 2020.

- Vi ønsker at støtte dem, så de 
måske kan få råd til at spille turne-
ringer, de ellers ikke kunne spille, 
eller til at ikke have et fritidsjob og 
bruge mere tid på golf, siger The 
Scandinavians direktør.

Gode råd trækker
The Scandinavian søgte efter spillere 
tilbage i 2019, der skulle være moti-
verede, talentfulde og havde lysten 
til at give golfspillet fuld fokus så 
længe, at de var en del af program-
met. 

- Det var en no-brainer at søge om 
at blive en del af talentprogrammet, 
da det startede i 2019, fortæller Seba-
stian Friedrichsen, der søgte, da han 
blot var 17 år gammel. 

- Jeg valgte det her, fordi jeg vid-
ste, at på et tidspunkt skulle jeg tur-
ne professionel og finde sponsorer. 
Så det var meget for at komme ind i 
et netværk og ikke stå som 18-19-årig 
og ikke vide, hvor man skal starte 
henne, siger han.
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TALENTPROGRAM 
SKABER TOURSPILLERE
The Scandinavian ville hjælpe deres bedste 
spillere på en anderledes måde og nedlagde 
for tre år siden deres elitehold. Det er blevet 
til en ægte succeshistorie, da de to første 
talentspillere nu er klar til Challenge Tour

•  I en alder af kun 20 år kan Sebastian Friedrichsen kalde sig Challenge Tour-spiller - blandt andet grundet hjælpen fra The Scandinavians 
talentprogram. Foto: René Schütze

FAKTA
SEBASTIAN FRIEDRICHSEN 
Født: 27. sept. 2002 (20 år)

Sluttede som nummer fem  
på Road to Europe (Nordic  
League) efter en sejr og ti  
placeringer i top-10 i 2022



Netværket med kompetente 
partnere og goodwill-sponsorerne 
er hjørnestenen i talentprogrammet. 
Ret hurtigt fandt klubben omkring 
20 goodwill-sponsorer, og tallet 
endte på 26, hvorfra mange, udover 
økonomi, også bidrager med viden 
som eksempelvis juridisk hjælp eller 
revisorbistand.  

For Frederik Birkelund var det 
med egne ord næsten en for god afta-
le. Så han søgte også for tre år siden 
og har siden udviklet sig enormt. For 
ham er netværket vigtigt - og ikke 
kun de penge, der følger med. 

- Det er nok mere det end de 
penge vi har fået. Det er trygheden 
i af vide, at der nok er nogle, der vil 
hjælpe os, når vi virkelig får brug for 
det. Vi ved, at de følger med i vores 
turneringer, og når man er i golf-
klubben, så får man lige en opmun-
trende kommentar, eller de sender 
en besked, når man afsted, fortæller 
Frederik Birkelund.

Han er den af de to, der har brugt 
ambassadøren Arne Nielsson mest. 
Faktisk er de næsten i daglig kontakt 
på enten sms eller på telefonen, og 
det har haft en enorm betydning. 

- Arne giver mig små mentale 
opgaver ude på banen og følger hele 
tiden op på, hvordan jeg har det. Han 
er særligt god til at få mig til at være 
fuldt til stede ved alle slag og være 
klar til at slå, siger han.

Sebastian Friedrichsen har ikke 
brugt Nielsson så meget, men beg-
ge spillere vil nu til at bruge Søren 
Kjeldsens mangeårige erfaring, når 
arbejdspladsen efter nytår hedder 
Challenge Tour, og de dermed skal 
rejse verden rundt – modsat de korte 
ture rundt i Skandinavien på Nordic 
League.

- Nu skal vi til at rejse meget mere 
og være væk i flere uger i træk, og 
det har Søren jo en masse erfaring 
med. Hvordan får man noget, der 
minder om en normal hverdag, når 
man er væk i mange uger i træk og 

den slags, er rart at kunne bruge ham 
til det, lyder det fra duoen.

Talentprogram fortsætter
Det næste hold talenter er allerede 
klar til at føre stafetten videre i The 
Scandinavian, og fra januar udvides 
antallet af spillere til fire. Det er nu-
værende eller tidligere landsholds-
spillere der de kommende år er med i 
programmet. 

Victor Sidal, Viola Kruse, Phillip 
Voetmann og Kristoffer Max er de 
fire, hvoraf sidstnævnte er ved at 
færdiggøre college i USA og kommer 
hjem til maj, hvor han så bliver en 
del af programmet.

Direktøren håber, at de fire spil-
lere, der er en del af det næste hold, 
med tiden kan blive til flere. 

- Vi ønsker jo at hjælpe så mange 
unge som muligt, og hvis vi kan få 
nok goodwill-sponsorer med ombord, 
kan vi måske ende med lige så man-
ge spillere, som vi havde dengang, vi 
havde et elitehold - men blot støtte 
dem endnu bedre på en mere målret-
tet måde, siger han. 

- Der er ingen tvivl om, at den suc-
ces, vi har opnået med de tre første, 
har åbnet for at få flere sponsorer 
med, så vi kan udvide The Scandina-
vian Talent Program, siger direktør 
David Shepherd.
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FAKTA
FREDERIK BIRKELUND 
Født: 19. august 1999 (23 år)

Sluttede som nummer fire på 
Road to Europe (Nordic Le-
ague) efter sejre på Rømø og 
Great Northern samt yderlige-
re ti placeringer i top-10 i 2022

Louise Markvardsen var den tredje spiller i The Scandinavians Talent 
Program, men undervejs valgte hun at droppe drømmen om en professi-
onel golfkarriere. 

Hun spillede LET Access Series, men fandt ud af, at det ikke var hende 
at rejse rundt i verden og spille golf. Hun er nu elev hos revisionsfirmaet, 
der er en af de mange goodwill-sponsorer. 

- Louise er lige så meget en succes som de to drenge, siger siger David 
Shepard og tilføjer: 

- For mange talenter eller professionelle er det svært at stoppe, når 
først man er i gang, men Louise mærkede efter, og tog en svær beslut-
ning. Heldigvis kunne hun træde direkte ind hos en fra vores netværk, 
og det er lige præcis det, et netværk også skal hjælpe med.

•  Louise Markvardsen stoppede undervejs, men brugte Talent Pro-
gram-netværket til at finde sit nuværende arbejde. 

Foto: Tristan Jones/Ladies 
European Tour

•  I stedet for et traditionelt elitehold har Farum-klubben The Scandinavian satset på at 
hjælpe fremtidige tourspillere frem i golfverdenen. Det har hurtigt kastet succes af sig. 
Foto: Jacob Sjöman/The Scandinavian

•  Frederik Birkelund spillede det meste af sæsonen 
som amatør og turnede først professionel lige inden 
sæsonfinalen på Møn. Foto: The Scandinavian
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