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Pressemeddelelse 

 

Michael Skjerbek 50 år tirsdag den 10. maj 2016 

 

Oprindelig har Michael en landmandsuddannelse på landbrugsskole hvor han arbejdede på flere fynske 

gårde. Han måtte dog stoppe et halvt år før uddannelsens afslutning, da fysikken ikke kunne holde. Herefter 

arbejdede han flere år som pædagogmedhjælper i Bolbro. 

Michael begyndte i 1990 at spille golf. Hans forældrene var begyndt i 1988, så det var ikke helt fremmede 

for ham. Han havde dog tidligere brugt meget af sin fritid på at spille volleyball. 

 

Efter at have slået tusindvis af bolde i sommeren 1994, for at komme ned i handicap, blev Michael 

trænerelev hos PGA-PRO Peter Agerboe i Glamsbjerg. 

Efter endt uddannelse som PGA-PRO blev Michael i 1998 træner i Faaborg. 

Men da han i 2003 fik tilbuddet om at komme tilbage til Vestfyns Golfklub for at blive klubbens PGA PRO, 

takkede han omgående ja. Ud over at være klubbens PGA PRO blev Michael i 2012 daglig leder for 

Vestfyns Golfklub, hvor han er meget vellidt blandt klubbens medlemmer og gæster. 

Michael spiller også på klubbens Elitehold i Danmarksserien. 

 

I sin tid som PGA PRO har Michael bl.a. undervist de talentfulde Larsson-brødre i Faaborg, hvoraf Thomas 

Kiel Larsson blev landstræner. 

Også assistenttræner Johan Kristensen, nu Odense Golfklub, har været under Michaels vinger. Det samme 

gælder for Peter Launer Bæk, nu i Odense Eventyr.  Peter Launer Bæk vandt i øvrigt DM i hulspil 2013, og 

er udtaget til DGU’s herre A-trup. 

Også nogle af golfsportens piger har haft Michael som træner. Bl.a. Lotte Boye, Helle Lykke og Louise 

Skjerbek, der vandt DM for piger fra hcp 21 og opefter i 1994. 

Senest har Michael sendt Gustav Frimodt ud i golfverden, idet Gustav i 2015 flyttede til Odense Eventyr 

Golf. Gustav er udtaget til DGU’s juniortrup og opnår gode resultater rundt om i landet. 

 

Sidst men ikke at forglemme sønnen, Emil Skjerbek på 15 år, der har udviklet sig stærkt og netop er blevet 

optaget på Dansk Golfunions juniortalentprojekt. Emil har også fået sin egen sponsor, idet Wilson er 

sponsor på Emils golfudstyr. 

 

Som trænerelev spillede Michael Skjerbek 165 huller på en dag, hvilket er mere end 9 runder golf. Michael 

havde året tidligere nået 126 huller på 15 timer sammen med Thomas Berg Thomsen og Jørgen Rindebæk. 

Michael har igennem sin tid, som PGA PRO fundet på mange sjove vinkler på golfsporten. Bl.a. lavede han 

”børnehavegolf” med hjemmelavede dyrefigurer ved hullerne på bakken bag klubhuset. Sidste år var 

Michael idemanden bag matchen Le Mans 24 timers golf, hvor man spiller golf i 24 timer i træk – også om 

natten hvor man så spiller med lysgolfbolde. Dette blev en stor succes og bliver gentaget den 17. og 18. juni 

i år. 

 

Michael bor i Hårby sammen med sin hustru Anette og sønnen Emil. Michaels hustru Anette spiller også 

golf, men er i øvrigt en ivrig cykelrytter.  

 

Dagen markeres i klubben med åbent hus fra klokken 15 til 17, hvor Vestfyns Golfklub er vært ved lidt 

mundgodt samt et glas til ganen. Bestyrelsen håber at se rigtig mange af dem, der i tidens løb har haft glæde 

af Michaels mange gode råd som PGA PRO. Alle er velkommen. 
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