Interview med chefgreenkeeper Adam Evans
v/Mogens Damm
Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som
chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub.

Adam Evans
Velkommen til Frederikshavn, Adam. Er du ved at være klar til dit nye job?
Ja, tak skal du have, jeg er ivrig og klar til start og glæder mig til at vi kommer af
med sne og is, så vi kan komme i gang.
Fortæl mig lidt om hvorfor du har valgt at komme til Frederikshavn Golf Klub
Ja, den vigtigste grund til det er, at jeg kom herop på besøg efter at have hørt om
jobbet. Så tænkte jeg at jeg skulle se banen og jeg spillede den, Jeg teede op på første
hul og slog ud midt i banen, men da jeg vendte mig midt på hul 1 og så greenen
tænkte jeg: ”Wauw!” Det så bare fantastisk ud, og jeg tænkte at det potentiale den her
golfbane har, det er helt utroligt. Det er det eller et af de bedste banedesigns i
Danmark. Jeg har set og spillet mange baner, der keder mig, de er ofte ikke visuelt
interessante. Det er noget jeg savner hjemmefra, der hvor jeg kommer fra i England.
Det her var den første bane, der havde den der ”wauw” faktor. Og de 17 næste huller
var lige så fine. Standarden på banen var måske ikke optimal, men jeg kunne se
hvordan det skulle være, og med træerne og vandet og hvad den havde at tilbyde, ja,
det var grunden, for det er en forbløffende golfbane.
Hvordan er det at arbejde i Danmark når man kommer fra England?
Lidt svært, for mit danske er ikke ret godt. Men folk er utroligt imødekommende og
når først vi taler sammen kan folk mærke mit engagement, ja passion for
greenkeeping. Så er der mange der er helt tilfredse med at tale engelsk med mig.
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Forstår du når der tales dansk?
Ja, jeg forstår noget, når der tales langsomt og tydeligt og hvert ord udtales. Hvis det
går for hurtigt, mister jeg det lidt. Jeg er lidt genert med at tale det, har ikke så meget
øvelse, men er ved at komme efter det, har fået en god lærer og jeg håber at komme
til at lære det (griner)…
Du har været vidt omkring. Hvad har været mest spændende?
Der har været mange ting, det var fantastisk at være med i The Open! Spændende at
se hvordan det kunne gøres. Min klub spurgte hvad jeg kunne tage med hjem derfra,
men det var ikke meget. Når du har en stab på mere end 100 mennesker, et
ubegrænset budget, alt hvad man drømmer om, alt har man. Men sådan er det jo ikke
til daglig, så det er ikke meget man kan tage med.
Ellers spændende at se andre lande som fx Norge, Spanien, Tyskland, Danmark osv.
Greenkeeping er det samme overalt.

Du har arbejdet i Norge også?
Ja, det har jeg. Det var lidt koldere end her, men det er ikke så lange sæsoner de har
deroppe, men det var en top golfbane de havde, nybygget, så det var rart. Men jeg
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tror det bedste jeg ved er at se en golfbane og så udvikle den til det bedste den kan
blive til. Jeg har en god sans for hvad der skal til for at gøre det til en golfbane, give
den denne ”wauw” faktor. Kan godt lide når folk har smil på læberne når de spiller
fordi det er en god oplevelse at spille banen.
Du har valgt at flytte herop med din familie, din kone og den datter der er på vej?
Ja, min kone har været med heroppe og set på forholdene. Hun spiller også golf
syntes også golfbanen var rigtig spændende, vi mødte forskellige mennesker og alle
var venlige og flinke, så hun var ligeså interesseret i at flytte herop som jeg var. Vi
har ikke familiebånd hvor vi kom fra i Sønderborg, men kendte selvfølgelig nogle
venner. Vi glæder os til at få nye venner her og selvfølgelig beholde de gamle. Vi
syntes det kunne være spændende at starte op på en frisk her med vores nye datter
som vi venter sidst i februar.
Hvordan går det med kommunikationen med omgivelserne? Har du ambitioner om at
lære dansk?
Ja, men det er lidt svært at lære dansk når folk er så gode til engelsk og gerne vil tale
det! Det er ikke fordi jeg er doven, men folk siger: Ah, skal vi ikke bare tale engelsk,
det er lettere. Så siger jeg: OK, så gør vi det. Det er selvfølgelig min fejl ikke at
insistere på at tale dansk, men nu har jeg fået en god dansklærer her i Frederikshavn,
så det skal nok gå. Greenkeeperne her taler kun dansk til mig og det nyder jeg
virkeligt, jeg skal have det lært. Især når min datter vokser op og begynder at kalde
mig ting og sager og jeg ikke forstår det, nej, jeg skal have det lært. Forskellen er nu
at jeg ønsker at lære det, ikke at jeg er nødt til det!
Hvordan ser du på banen og hvad kender du til den?
Jeg ved ikke alt om den, har hørt lidt om hvordan den blev bygget og designet, det
var fint, men det skal blive sådan at folk tænker: Ah, du er nødt spille Frederikshavn,
en af de bedste golfbaner, og det mener jeg virkelig den er.
Har du gjort dig nogle forestillinger om konkrete ændringer du kunne tænke dig?
Ja, noget af det vigtigste vil være at få ryddet op i vandhullerne. Jeg er ikke tilhænger
af IKKE at kunne se vandet. Det kan godt være at min bold lettere finder vandet, hvis
jeg kan se det, men det gør banen meget mere interessant. Som det er, tænker man
ikke så meget over at der er vand på alle huller, ofte tror man at bolden er på vej i
noget højt rough i stedet for nogle høje siv. Man tænker ikke visuelt så meget over
det. For mig er det vigtigt at du ser vandet og tænker, du må ikke gå i vandet, ikke gå
i vandet, men hjernen tænker altid: OK, gå i, gå i, så det sker ofte. Vigtigt at kunne se
det. Der er fantastiske træer, flot layout, vandet er på fantastiske steder, men du ser
det ikke nok, der er ingen erkendelse af det.
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Det eneste ændring på banen jeg lige tænker på er teestederne. Var lidt skuffet, du ser
ikke alle ting, tee’en er på jorden og endda nogle gange lidt nede, du ser ikke
hazarderne, vandet osv. Hvis vi kunne løfte nogle få af teestederne, ikke alle, ville
man kunne se det hele bedre, vandet, søerne, træerne ville stå tydeligere, og man ville
tænke: hov, det er et svært drive, en snæver passage, noget vand jeg står overfor, og
når man så rammer fairway er man mere tilfreds for man vidste der var en bunker
eller en forhindring, men man ramte fairway alligevel, det giver større tilfredshed. Så
helt klart er det en af de ændringer jeg ville lave.
Ja, og du ville jo også skulle arbejde med baneudvalget om det….
Ja, selvfølgelig (griner)
Hvad ser du som styrker og svagheder ved banen?
Styrken er helt klart layoutet, designet, banens undulering, træerne, vandet, det hele,
det er fantastisk. Svagheden er at de ikke er fremhævet som de kunne være, søerne er
fuld af siv og rør, standarden på fairways og teesteder er ikke hvor den skal være, så
folk, når de kommer, ser ikke altid at det er en topbane. Folk tænker måske
teestederne og fairways er lidt rodede, men når vi først får det vendt rundt, ikke hvis
men når (griner), så vil folk sige: ah, det er en fantastisk topkvalitetsbane, den er fuld
af græs alle steder, det er hvad golfbaner skal være.
Et af problemerne ved Frederikshavns golfbane er at vi om foråret vækstmæssigt er
bagefter det sydligere Danmark. Det kan du vel ikke lave om på?
Nej, jeg er jo ikke på fornavn med fyren ovenover, jeg kan ikke bare bede ham tænde
for solen lidt tidligere (griner), men mit kendskab til gødningsmidler fortæller mig at
der findes (lovlige) midler der kan få græs til at vokse ved lavere temperaturer. Meget
fra min tid i Norge, og jeg har en bror der er chefgreenkeeper i Sverige, så jeg ved der
findes gødning og kemikalier der kan få tingene til at gro ved tre eller fire graders
varme i stedet for at vente til 10 til 11 graders varme. Det kan godt give et par uger
eller mere tidligt i sæsonen. Måske koster det lidt mere, men kan man få de tre-fire
ugers ekstra sæson, er det det værd for mig.
Ja, du kender jo budgettet..
Ja, selvfølgelig, og jeg ved jo hvor jeg skal skære for at få råd. Men det er vigtigt at
man ved sådan noget, for hvis man ikke ved det, så kan man ikke gøre noget ved det.
Du er også selv en rigtig god golfspiller, nede omkring 5i hcp. Hvad betyder det for
måden du er greenkeeper på?
For mig er det meget afgørende, lige så vigtigt som andre faglige kvalifikationer. Du
går på skole, men hvis du ikke er golfspiller får du ikke den nødvendige kvalitet i
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finishen. Du får ikke klippet ordenligt, jeg mener at klippe græsset med 3 km/t i
stedet for 5 km/t betyder at det bliver mere jævnt. Det kan være mere bølgende og
bumpet, ikke at du ser det med øjnene, men golfbolden ruller og du ser den hoppe.
Når du er golfspiller, så ved du det, du vil ikke have at bolden hopper, du vil have den
ruller perfekt. Og når du har et sådan handicap vil du have det bedste, så lægger du
den ekstra energi ind der skal til, så du får det som du gerne vil have det. Klipper den
langsommere, måske to gange, så du får den rette kvalitet. Så det er vigtigt at være
golfspiller, det hjælper dig med at gøre dit job godt.
Jeg ved at medlemmerne har glædet sig meget til at få en ny greenkeeperchef.
Forventningerne er ganske høje. Hvordan har du det med det?
Det har jeg det fint med. Ikke for at lyde arrogant, men jeg har det godt med mit job
og jeg ved jeg er god til det, arbejder hårdt, det er ikke bare et lønarbejde, det handler
om at få golfbanen i god stand. Jeg vil have at folk taler om det og sætter pris på hvad
greenkeeperne gør. Det er ikke bare noget man går ind fra gaden og gør. Man skal
elske sit arbejde samtidig med at man har kvalifikationerne til at udføre det. Så jeg
glæder mig bare til at sneen forsvinder og jeg kan komme ud og vise hvad jeg kan
gøre…
Så, ja, jeg glæder mig og de høje forventninger man har, dem har jeg også til mig
selv.
Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med dit nye job og glæder mig til at vi kan
komme i gang igen med sæsonen.
Tak skal du have.

Interview og oversættelse
Mogens Damm.
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