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De graver guld i Samsøs muld 

  
75 sultne mænd står klar på startlinjen på Samsø. Klar til at sætte jagten ind på masser af eagles og årets hidtil største 
præmiecheck på ECCO Touren. Blandt dem den danske verdensmester Joachim B. Hansen, som gerne vil være mand for 
at bryde den svenske dominans.  
  
Vinderen af Samsø Classic kan tage hjem med en check på 54.000 danske 
kroner - hvilket svarer til 288 kilo af de nyeste Samsø-kartofler, som forleden 
blev gravet op og solgt for 150 kr kiloet - plus moms. 
  
Samsø er berømt for sine kartofler, men Samsø Classic er efterhånden også en 
kendt størrelse på den smukke ø i Kattegat. I år afvikles turneringen for niende 
gang - og denne gang med en ny sponsor på plakaten.  
  
Samsø Classic præsenteres i år af Samsø Færger A/S og Samsø Festival, der er 
trådt til som sponsor for årets femte turnering på ECCO Touren. De første fire er 
alle blevet vundet af svenske spillere, men danskerne er klar til at bryde stimen. 
Ikke mindst Joachim B. Hansen, som på Samsø gerne vil nappe sin anden sejr 
på ECCO Touren.   
  
- Nu må det stoppe. De skal ikke vinde hver gang. Men svenskerne er åbenbart 
lidt skarpere end danskerne, lyder det fra Joachim B. Hansen, der med en 
syvendeplads er bedste dansker på Backtee Race to Himmerland Ranking.  
  
Og den placering har han spillet til at forbedre:  
  
- Jeg skal i top 5, det er helt klart. Mit spil er stabilt, og jeg putter godt. Banen 
her på Samsø er ikke så svær, og der er mange wedgeslag derude. Det er lidt 
smalt nogle steder, så nøglen er teeslagene og putteren, siger Joachim B. 
Hansen.  
  
Hansen skal på Samsø blandt andet forsøge at slå svenske David Palm, der 
vandt JELD-WEN Masters Himmerland sidste uge og kommer til Samsø som 
forsvarende mester - og Krister Eriksson, som indtager en andenplads på BR2H 
Rankingen.  
  
Samsø Classic blev skudt i gang søndag aften med den klassiske Samsø Shoot-Out med 10.000 kr. på højkant til 
vinderen. Alle proer fik et slag mod 18. green, et par 4 på 256 meter, hvorefter de fem bedste gik videre til de to 
afsluttende huller. De fem spillere var Søren Schultze Petterson og Nicolas Riiber fra Danmark, Tobias Carlson og David 
Ströyer fra Sverige og Janne Martikainen fra Finland.  
  
David Ströyer og Nicolas Riiber udgik på første hul, inden Janne Martikainen med en eagle på det sidste hul sikrede sig 10.000 kroner.  
  
Eaglejagt på Samsø  
Der laves traditionelt mange eagles på Samsø, og det kan øge spændingen i toppen af Willis Eagle Challenge, hvor ECCO Tour-
sponsoren Willis har sat 205.000 kroner i spil til de spillere, der sætter mange eagles på scorekortet i løbet af sæsonen.  
  
Daniel Løkke fører listen med fire eagles og skal blot have noteret en mere, inden han sikrer sig den første ørne-bonus på 5.000 kroner. 
Løkke spiller dog i denne uge på challengetouren i Italien, og nærmeste konkurrent på listen er svenske Krister Eriksson, der har lavet 
tre eagles.  
  
De fem første spillere til at nå fem eagles får 5.000 kr. , mens der er 15.000 til de to første på otte eagles. Til den spiller, der først 
runder 12 eagles, er der 50.000 kr., og rammer man 15 eagles, er der en bonus på 100.000 kr. Det betyder, at en enkelt spiller kan 
blive 170.000 rigere - og at der er god grund til at gå på eaglejagt på Samsø. 
  
- Der er en to-tre oplagte eaglehuller herude, så der er helt klart basis for at få nogen på kontoen. Jeg lavede da også en enkelt i pro-
am’en i dag, siger Joachim B. Hansen, som med årets første eagle i Himmerland i sidste uge kom med på den allerede lange liste over 
spillere med eagles på samvittigheden.  
  

  

 

 

David Palm vandt i Himmerland i sidste uge og 
kommer til Samsø for at forsvare sin titel fra 2010.   
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