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TRYGHED 
SKABER 
SEJRE
Spillernes Årets Spiller Nicole Broch Larsen fortæller 
her om viljen til at vinde, men også om, hvor vigtigt det 
er for hende at føle sig tryg både på og uden for banen 
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NICOLE 
BROCH LARSEN
Alder: 22 år
Klub: Hillerød – ”for altid”
Træner: David Dickmeiss, landsholdet
Kæreste: Kasper Estrup, i tre år
Caddie: Ingen fast for tiden
Sæsonen 2015: Vandt Helsingborg 
Open, nr. 2 i Pilsen Golf Masters,         
nr. 3 i Buick Championship, nr. 11 i   
Evian Championship
Planer for 2016: Kvalificere sig til OL, 
vinde på LET og en major, opnå kortet   
til LPGA-touren

uanset om det er et brætspil eller golf. Jeg 
har ikke lyst til at stille op i noget, som 
jeg ikke tror, at jeg kan vinde. Det er nok 
mit konkurrencegen, der brænder igen-
nem – men det er selvfølgelig mere for 
sjov, når vi spiller brætspil …” 

Din kæreste, Kasper Estrup, er også 
golfspiller. Han giver dig vel kamp til 
stregen på nogle områder?
”Ja, det går indimellem heftigt for sig. 
Kasper og jeg kan ligefrem komme op at 
skændes, når vi sidder og spiller. Det er 
også gået ud over hans familie på et tids-
punkt, hvor vi skulle spille rundbold. Vi 
var ikke helt enige om reglerne, og jeg må 
bare erkende, at jeg ikke er så god til at gå 
på kompromis, hvad det angår.” 

Hvor kommer den vindermentalitet 
fra?
”I min klub, Hillerød Golf Klub, er jeg vok-
set op med træne sammen med drengene, 
så jeg har altid måttet kæmpe lidt ekstra 
for at kunne gøre mig gældende. Jeg kan 
huske, at da jeg startede som otteårig, var 
der en flok piger, som også ville i gang 
med at spille golf. Vi fik efterhånden et 
godt pigehold, men jeg fandt ret hurtigt 
ud af, at jeg gerne ville lægge lidt flere 
kræfter i træningen end de andre på 
holdet. Så jeg blev sat til at træne sammen 
med drengene i klubben. Det har helt sik-
kert været med til at sparke til mig, og det 
har i hvert fald gjort mig stærkere sådan 
rent mentalt.”

Der skal vel også en stærk psyke til 
at holde sig skarp under fire runder 
golf. Men er der ikke en tendens til, at 
du har haft lidt sværere ved at spille 
godt i sidste runde?
”Til British Open spillede jeg egentlig 
fint – det var kun de sidste huller, hvor jeg 
kom ud af fokus pga. problemer med min 
caddie. Til Evian Championship ramte jeg 
bare ikke dagen. Jeg kunne godt have spil-
let bedre, men der var også mange ting, 
som ikke gik min vej. Derfor blev det er 
en score i plus to. Det kunne lige så godt 
have været en score i minus to, hvis nogle 
af mine putts var gået i hul. Af og til kan 
det være marginalerne, der gør udsla-
get. Men mine søndagsrunder er ganske 
rigtigt ikke gået ubemærket hen. Der har 
været turneringer, hvor jeg har haft det 
svært om søndagen. Folk omkring mig er 
blevet en lille smule nervøse på mine veg-
ne, når jeg skal ud at spille finalerunde. 
Der er forskellige forklaringer på, hvorfor 
det er gået sådan i finalerunderne ved de 

N
icole Broch Larsen 
gjorde det forrygende i 
sidste sæson. Hun vandt 
på Ladies European Tour 
(LET) og var med helt 
fremme i majors og flere 

andre turneringer – og blev tilmed kåret 
af sine konkurrenter på touren til Årets 
Spiller. Men Nicole er en vindertype, som 
har ambitioner om at spille om de helt 
store pengepræmier i USA, så derfor bød 
2015 også på nogle bitre erfaringer, som i 
hendes øjne har været svære at sluge. Hun 
vil til USA og spille på LPGA-touren, det 
lykkedes ikke for 2016’s vedkommende.

Men som 22-årig har hun tiden for sig.
GOLFmagasinet mødte hende på tærsklen 
til den nye sæson for at prøve at finde ud 
af, hvad hun er støbt af, hendes ambitio-
ner og vindermentalitet. 

Du er tordnet frem på Europa-touren 
sidste år og har været med helt 
fremme i majors og flere andre tur-
neringer. Har du ikke følt dig ekstra 
presset, når du har stillet op i majors 
mod de bedste i verden?
”Når jeg stiller op i f.eks. British Open 
og Evian Championship, så prøver jeg så 
vidt muligt at betragte turneringen som 
enhver anden golfturnering, jeg stiller 
op til.”

Kan man det?
”Jeg synes egentlig, at jeg har håndteret 
det ret fint. Det er straks lidt sværere for 
de mennesker, jeg omgås herhjemme, for 
de er jo også begejstrede og gør mig hele 
tiden opmærksom på, hvilken enestående 
udfordring jeg står over for. Jeg synes jo 
også selv, at det er fantastisk, og jeg nyder 
det faktisk. Jeg tror bare, at for at jeg kan 
yde maksimalt ude på banen, så er jeg 
nødt til at betragte de store turneringer 
som enhver anden golfturnering. Jeg skal 
fokusere på, at det er 72 huller, som jeg 
skal spille så godt som muligt.

Den indstilling, tror jeg, har været med 
til at gøre, at jeg har klaret mig så godt, 
som jeg har. Når jeg kommer hjem efter 
turneringen, kan jeg lade oplevelsen 
overvælde mig og tænke på, hvor stort det 
har været at være en del af. 

Men under selve turneringerne har jeg 
egentlig prøvet at tage det rimeligt afslap-
pet. Det er klart, at jeg var drønnervøs på 
første tee, men det er jeg altid på første 
tee. I de turneringer, hvor jeg har ligget 
godt placeret efter tredje og fjerde runde, 
har jeg måske været fem procent mere 
nervøs, end jeg plejer. Men det er jo kun, 

fordi jeg rigtig gerne vil være med helt 
fremme.” 

Tror du ikke, at alle er nervøse på 
første tee, uanset hvilket plan man 
spiller på?
”Hvis man ikke er en lille bitte smule 
nervøs, så betyder det nok ikke så meget 
for dig, om du spiller godt eller dårligt.” 

Dine venner siger, at du er et konkur-
rencemenneske, og du helst vil vinde 
hver gang – også i privat sammen-
hæng?
”Det er vist rigtig nok. Når jeg er sam-
men med venner og familie, spiller vi ofte 
f.eks. brætspil. Men jeg er ikke så god til 
at tabe. For mig er det lige meget, om jeg 
spiller mod min familie eller mine venner 
– jeg vil helst vinde hver gang. Det, tror 
jeg, gælder alle professionelle idrætsfolk.

Vi spiller også kort på touren, og der 
har jeg det heller ikke godt med at gå i 
seng om aftenen, hvis jeg har tabt i kort-
spil. Jeg går bare op i det med liv og sjæl, 
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 Nicole sendte sidste år 
på LET sine drives ud på i 
gennemsnit 234,3 meter.
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forskellige turneringer. Det er dog ikke 
noget, som jeg selv føler, er et problem.” 

Runden om søndagen er vel også 
vanskeligere at spille, både på grund 
af svære flagplaceringer, men også at 
der er meget mere på spil? 
”Det handler i stor udstrækning om, 
hvor man ligger henne i feltet. Hvis man 
kommer bagfra, så er det meget nem-
mere at spille frigjort, end det er, hvis 
man fører turneringen. Jeg føler, at jeg 
har lært mig selv meget bedre at kende, 
og ved nu, hvordan jeg reagerer under 
pres. I Tjekkiet førte jeg indtil hul 16 og 
følte, at jeg kunne spille meget frigjort. 
Desværre kom der en triple bogey på 16., 
og jeg smed på den måde sejren. Det har 

jeg selvfølgelig lært en hel masse af. Men 
det er bare sværere at gå en runde i minus 
fem slag, når man fører turneringen, end 
hvis man er fem slag fra toppen.”

Du havde ingen fast caddie i efteråret. 
Er det, fordi du ikke har fundet den 
rigtige endnu?
”I sommer havde jeg en engelsk caddie 
frem til september måned, men vi er 
ikke længere et team. I efteråret brugte 
jeg Line Vedels caddie og træner, Ronni 
Christensen, nogle gange. Jeg har været 
meget glad for at have ham på bag’en, 
men han havde desværre temmelig travlt 
i efteråret, bl.a. med at planlægge sit bryl-
lup – med Line Vedel. Så var det ligesom 
lidt svært for ham at rejse jorden rundt 
med mig.” 

Er det vigtigt for dig at have en dansk 
caddie? 
”Det betyder meget for mig at have nogen 
at gå og tale med om andre ting end golf 
i de mange timer, vi spiller. Jeg taler gan-
ske godt engelsk, men jeg har bare mere 
tilfælles med en dansker, end jeg har med 
f.eks. en englænder.” 

Hvad skal din caddie kunne hjælpe 
dig med?
”Jeg kan sagtens selv finde ud afstandene 
ude på banen og vide, hvor langt jeg skal 
slå. For mig handler det mere om at blive 
bekræftet i, at de beslutninger, jeg tager, 
er de rigtige. At kunne snakke sig frem 
til det rigtige valg, hvis jeg er imellem 
to jern, eller bekræftes i, at jeg har valgt 
det rigtige jern. Men det handler også 
om at få fokus væk fra golfen, når man 
ikke lige skal slå til bolden. Og det kan 
godt være en snak om, hvad der kommer 
i fjernsynet i aften eller noget helt andet. 
Det handler selvfølgelig også om at finde 
en caddie, som taler til mig på det rigtige 
tidspunkt. 

Jeg tror faktisk, at det er rigtig svært 
at være en god caddie. I hvert fald over 
for mig, fordi jeg har både et voldsomt 
temperament og er måske ikke altid lige 
nem at omgås på golfbanen. Det er svært 
at sætte ord på, hvad det er en caddie gør, 
eller om han kan spare os for nogle slag. 
Jeg tror ikke, at man kan gøre op, hvor 
stor betydning de har for os professio-
nelle. Men hvis jeg finder en, jeg tør stole 
på og føler mig tryg ved, så er jeg sikker 
på, at han eller hun på længere sigt kan 
være med til at spare mig for nogle slag. 
Hvis en caddie kan spare mig for bare et 
halvt slag per runde, så er det jo to slag 

per turnering. Og på det her niveau så er 
det de små marginaler, der tæller.”

Eftersom det ofte er de små margi-
naler, der afgør det hele, så er mange 
sportsfolk blevet meget optagede af 
ernæring og er bevidste om, hvad de 
spiser. Jeg sidder her med menuen til 
en vegetarrestaurant. Var det noget? 
”Det er nok ikke lige mig. Jeg elsker kød, 
så det er nok ikke lige der, jeg vil tage 
hen og spise aftensmad. Jeg sætter stor 
pris på det gode, gamle danske køkken, så 
hvis jeg selv skal vælge mad, når jeg er i 
Danmark, så vil jeg helst have stegt flæsk, 
flæskesteg eller frikadeller. Sådan noget 
kan jeg jo ikke få fat i, når jeg er ude at 
rejse.”

Hvad siger dine trænere til det?
”De siger ikke så meget. Jeg har været 
hos diætist hos Team Danmark, og det er 
ikke noget problem, så længe jeg spiser de 
grøntsager, jeg kan lide, og får vitaminpil-
ler. Det kan jeg godt overleve på, og jeg 
har det jo ret fint. Det er klart, at det ville 
gøre mange ting lettere, hvis jeg kunne 
spise almindelig mad. Men det er trods alt 
sjældent, at jeg kommer til en restaurant, 
hvor der ikke er noget på menuen, som 
jeg kan lide. Det er da irriterende, men 
det er ikke noget, der ødelægger min 
hverdag eller mit liv.”

Du og din kæreste er ret vilde med at 
gå i biografen sammen. Er det så en 
god gyserfilm, I tager ind og ser?
”Nej, under den slags film sidder jeg 
med frakken over hovedet det meste af 
tiden. Jeg er mere til rolige film, helst en 
kærlighedsfilm eller en sjov film. Altså, 

jeg kan godt tage med ind og se sådan en 
film, men det er nok begrænset, hvad jeg 
i virkeligheden får set af filmen. Jeg tror, 
at jeg er lidt af en bange type. Der skal 
ikke så meget til, før jeg ikke synes, det 
er rart. Jeg prøver at passe godt på mig 
selv ved ikke at udsætte mig for den slags 
påvirkninger.”

Det lyder, som om du er god til at leve 
dig ind i filmen. Handler det om, at 
du er en smule skrøbelig?
”Jeg kan bare ikke så godt lide at se folk 
dø på et lærred. Måske er jeg ikke så god 
til at skelne imellem fiktion og virke-
lighed. Jeg er heller ikke så god til at gå 
alene hjem på en mørk vej. Hvis jeg har 
været sent ude om aftenen, kunne jeg      
f. eks. ikke drømme om at gå alene hjem 
fra stationen, selv om der er under én ki-
lometer. Så tager jeg til enhver tid hellere 
en taxa eller får én til at hente mig. Jeg 

kigger også både til den ene og den anden 
side, inden jeg går ind af min havelåge.” 

Så er det vel godt, at du har fundet et 
spil, hvor pulsen og adrenalinniveau-
et ikke er skyhøjt? 
”Altså, der er jo masser af spænding i spil-
let, men det er jo en helt anden form for 
spændingsniveau. Der er jo heldigvis ikke 
nogen, der falder om, når vi spiller. For 
mig handler det om at finde roen og holde 
begge ben på jorden. Jeg har faktisk ikke 
tænkt på, om der skulle være en sam-
menhæng der. Når jeg ikke kan lide at se 
andre i nød, handler det nok mere om, at 
jeg faktisk er et ret omsorgsfuldt menne-
ske, og at jeg tænker meget over, hvordan 
andre har det.”

En opfattelse, resten af touren tilsynela-
dende også har haft ved at vælge Nicole til 
Player of the Year 2015.

Jeg tror faktisk, at 
det er rigtigt svært at 
være en god caddie. 
I hvert fald over for 
mig, fordi jeg har et 
voldsomt tempera-
ment og måske ikke 
altid er lige nem at 
omgås på banen.”

 Nicole ser frem imod  
2016 – nogle af sæsonmålene  
er flere sejre og OL-delatgelse.

 Nicole brugte sidste år 30,6 putts pr. 
runde på LET, og hun lavede birdie på 
20,7 % af alle de huller, hun spillede.


