Hej alle
Sender en hilsen fra mig og min nye hverdag i
Hobbs, New Mexico, USA.
Der er allerede gået 2 måneder siden jeg kom
herover og startede på college. Det har været
en rimelig stor omvæltning, men det har været
en meget positiv oplevelse indtil nu. Jeg er blevet taget rigtig godt imod, og det har bare gjort
det meget nemmere at falde til.
Hverdagen er helt anderledes end jeg har været vant til hjemmefra. Og noget varmere
(gennemsnitlig 30 grader), selvom de lange bukser og trøje alligevel har været i brug .
Vi starter de fleste morgener kl. 6.30 med fitness, går i skole fra kl. 8 – 11.30, har frokostpause
indtil kl. 13.30, hvorefter den står på golftræning til kl. 17.30. Aftenen bruges mest til lektier og
hygge. Lørdag formiddag er der som regel en gang fitness inden turen går til golfbanen, mens vi
har fri om søndagen. Selv om vi kun går i skole om formiddagen er her meget mere selvstudie
og mange flere prøver og eksamener end jeg har været vant til.

På golfholdet er vi 10 spillere, som bor sammen 4 og 4, mens 2 bor sammen med 2 andre
sportsfolk. Jeg bor i en lejlighed med 3 andre, to svenskere og en dansker. Udtagelse til holdet
sker typisk ved udtagelsesturnering, hvor vi spiller slagspilsmatch alle mod alle, og de 5 bedst
placerede spiller på 1. holdet, mens øvrige spiller på 2. holdet eller bliver hjemme, hvis der kun
skal et hold afsted. Den første udtagelsesturnering var over 4x 18 huller, hvor jeg blev nr. 3 (i 10 brutto) og dermed en plads på 1. holdet.
Turneringsformatet, når vi er ude og spille turnering, er typisk 3x 18 huller, hvor der spilles både en holdturnering, hvor holdets 4 bedste scores pr. runde indgår, og en individuel turnering.
Første turnering blev spillet i midt september, i Colorados bjerge i ca. 2.000 meters højde. Her
vandt vi som hold efter at være kommet meget stærkt igen i 3 runde, hvor vi var 12 slag bagud

Anden turnering, igen i bjerge,
men denne gang i New Mexico i
ca. 2.300 meters højde blev næsten spillet i direkte forlængelse
af den første turnering, så der
var ingen udtalelsesturnering.
Vi blev nummer 5 som hold og
jeg blev nr. 23 individuelt (i -4).
Både holdet og jeg ramte ikke
topniveauet, men spillede en
solid gang golf.

Op til tredje turnering i Texas har der igen været spillet kvalifikationsturnering, denne gang
over 2x 18 huller, hvor jeg blev nr. 2 og igen var blevet udvalgt til 1. holdet. Jeg spillede de
to runder i 70 og 72 slag, som mundede ud i en delt 4.plads. Mit bedste resultat hidtil. Den
sidste turnering spilles om 3 uger, som er en turnering med henblik på at give os en forsmag på Nationals, som spilles i maj.
Vi ses i golfklubben, når jeg kommer
hjem på juleferie i december.
Mange hilsner
Jacob Agerschou

Lidt facts om Hobbs:
Hobbs er en by ude på prærien, på højlandssletten, ca. 650 km vest for Dallas, Texas. Den har
ca. 43.000 indbyggere og ligger i ca. 1.000 meter over havets overflade. Byens primære indtægtskilde er landbrug og råolie, eller nærmere bestemt skiferolie, som pumpes op af jorden
overalt i området – og i byen! Olien er en kæmpe indtægtskilde for lokalsamfundet, og som
kan mærkes positivt mange steder, bl.a. på vores College, der de sidste 4 år har fået både opgraderet golfbanen, fået nyt atletikstadion og baseballstadion, fået nye haller m.v.

