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Thorbjørn	
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Den 22-årige golfspiller Thorbjørn Olesen fik i dag overrakt den Gyldne Golfbold og titlen som årets golfspiller. Prisen
uddeles hvert år af Nykredit og Sportsjournalisternes Golf Klub til den golfspiller, som har skabt det største danske
resultat inden for golfsporten. Thorbjørn Olesen får prisen på baggrund af sin sejr i Sicilian Open på Europatouren. Med
prisen fulgte også en check fra Nykredit på 25.000 kr, som Thorbjørn Olesen valgte at donere til Værløse Golfklubs
juniorafdeling.
- Det er en stor ære for mig at modtage Nykredit og Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold. Man er kommet i fint
selskab med navne, der tidligere har modtaget prisen, fortæller Thorbjørn Olesen, som i øjeblikket er nummer 50 på
verdensranglisten.
Sejren i Sicilian Open
På sidstedagen i Sicilian Open gik Thorbjørn Olesen i førerbolden. Spørgsmålet var, om han kunne stå for presset.
Midtvejs i runden formåede englænderen Chris Wood at spille sig op på en samlet førsteplads med Thorbjørn Olesen.
Men på 14. hul, et svært par 5-hul, viste Thorbjørn Olesen sin klasse. Efter at have kikset sit andet slag, slog han sit
tredje slag ind halvanden meter fra pinden og holede for en birdie. Præstationen bragte Thorbjørn Olesen alene på
førstepladsen - et forspring, som han bevarede. Thorbjørn Olesen gik de fire runder i 68, 69, 67 og 69, i alt 273 slag. Et
slag bedre end Chris Wood.
- Jeg var godt nok nervøs undervejs. Det var fuld koncentration om hvert eneste slag. Efter de første ni huller kunne jeg
se, at Chris Wood var i gang med en lav runde. Men jeg bevarede koncentrationen, og det hele fungerede for mig på
Sicilien, så det blev en fantastisk oplevelse, fortæller Thorbjørn Olesen. Sejren i Sicilian Open indbragte Thorbjørn
Olesen 166.660 euro svarende til 1,25 millioner kr.
Fakta: Den gyldne golfbold blev i år uddelt for 47. gang. Blandt tidligere vindere kan nævnes:
2011: Thomas Bjørn
2010: VM Sølvholdet: Lucas Bjerregaard, Morten Ørum, Joachim B. Hansen.
2009: Jeppe Huldahl
2008: Søren Kjeldsen
2007: Søren Hansen
2006: Karen Margrethe Juul
2005: Iben Tinning
2004: Kasper Linnet Jørgensen
2003: Iben Tinning
2002: Anders Hansen
2001: Mads Vibe-Hastrup
2000: Steen Tinning
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