
Dette semester har været et semester hvor jeg har fået mere frihed. Jeg er flyttet ind i et 

lejlighedskompleks der tilhører skolen, hvilket betyder jeg har fået mit eget værelse med en dør der 

kan lukkes i når jeg har lyst. Derudover har jeg taget min amerikanske køreprøve, fået en Honda og 

er begyndt at betale forsikring. Heldigvis har jeg i dette år kunne ansøge om SU, så der er penge i 

kassen til at betale regningerne. Indtil videre har min bil været på værksted 2 gange, men jeg elsker 

den stadig højt, sådan da… Jeg har haft en rigtig god golf sæson. Holdet har placeret i top 4 i hver 

eneste turnering, og vi sluttede sæsonen af med to sejre – Go Tech! Vi var så hældige sidste år at 

blive inviteret til den første Golf Week Invitational for NCCA division 2 damer, som blev holdt i 

Oregon i år. Det var smukt landskab med masse natur, der mindede lidt om Sveriges. Hele holdet 

boede i et hus på resortet, hvor turneringen fandt sted.  Det var her jeg for første gang gik under par, 

-4 eller en 68’er, hvilket var den laveste score for hele turneringen. Min familie kom også på besøg, 

hvilket var rart, så de kunne se hvordan min hverdag ser ud herovre. Af den grund fik jeg også set 

Arkansas smukke natur, da vi besøgte mange parker og vandresteder mens de var på besøg.  

Nu har det jo lige været Thanksgiving, og den tilbragte jeg sammen med min kæreste hjemme hos 

hans familie i Alabama. Jeg spiste meget traditionel mad, så Macy’s Thanksgiving Parade i 

fjernsynet, og  hyggede mig rigtig meget. Derudover fik jeg ordnet det meste af juleindkøb Black 

Friday med gode tilbud.  

Nu tæller jeg dage ned til Finals der stater onsdag d. 12., så krydser fingre for at det går godt. Jeg 

prøver at holde en julestemning op ved at følge med i julekalendere på nettet, lave risengrød, og har 

lige købt ind til at lære min kæreste at lave hjemmelavet julepynt – det skal nok blive et spændende 

eksperiment. 

Hohoho! 

Fra Caroline 

 

Jeg havde glædet mig siden efteråret 2013, hvor jeg signede med skolen, til at skulle starte på 

Coastal Carolina – så forventningerne var store, da jeg i august tog afsted sammen med mine 

forældre til Myrtle Beach. Det vil sige, Universitetet ligger i Conway – hvilket er omkring 15 miles 

fra Myrtle Beach – som er et dejligt feriested.  

Jeg bor i en lejlighed sammen med 3 andre piger – vi har eget værelse og bad – men deler stue, 

køkken og vaskefaciliteter. Den ene pige er golfspiller og kommer fra staten – og de to andre er 

tennisspillere fra henholdsvis England og Ungarn. 



Starten på mit ophold var ikke så rosenrødt – jeg måtte kæmpe med at få det hele til at hænge 

sammen, men føler nu, at jeg har styr på det og har haft en masse fantastiske oplevelser. En 

skoleuge består af 10-11 skolelektioner - fysisk træning mandag, onsdag og fredag morgen og 

golftræning i 3-4 timer pr dag. Dertil kommer så egen træning og lektier. Skolens fitness faciliteter 

er helt i top – og vi har fysisk træner på – som sikre at vi gør det korrekt og hårdt nok for os selv. 

Til skolen er der også knyttet en golfbane, som bliver drevet af dem der læser 

golfmanagement/greenkeeper linjen – men derudover benytter vi 5-6 af de omkring 100 baner, der 

er i området. F.eks. benytter vi World Tour som har signaturhuller fra 17 af verdens ’bedste’ 

golfbaner – bl.a. er hul 1 og 9 en kopi af Sct. Andrews hul 1 og 18 med den legendariske bro – så ja, 

Myrtle Beach er  helt klart et besøg værd for alle jer golfere 

Vores sæson startede lidt langsomt ud med en 9. og en 7. Plads, men så fik vi fundet rytmen og 

vandt de sidste to turneringer. Jeg har spillet udmærket og er rigtig stolt over at være blevet kåret 

som ugens freshman tre gange ud af 4 mulige  Efter sæsonen stod den på lidt træning og 

afslapning – og så selvfølgelig skole arbejde. Jeg glæder mig rigtig meget til forårssæsonen, hvor vi 

forhåbentlig skal se, om vi kan vinde Conference, nu hvor vi er værter. Vinder vi Conference går vi 

videre til Regional – og herfra er det muligt at kvalificerer sig til National i slutningen af maj. 

Jeg var også så heldig at få besøg af Nick i en uge, efter vores sæson sluttede, hvilket var rigtigt 

hyggeligt. Vi fik shoppet og spillet golf. Samtidig var det rigtig dejligt at have en at snakke dansk 

med   

Herovre har vi lige fejret Thanksgiving hvor jeg blev inviteret hjem til en teammate på dagen, 

hvilket var meget hyggeligt – der var godt nok meget mad - kalkunen var dog skåret ud inden den 

kom på bordet!! Den næste dag - Black Friday - skulle der selvfølgelig shoppes Jeg fik købt mange 

julegaver, men der blev også tid til at shoppe nogle ting til mig selv. 

Nu er det snart Finals uge – starter d. 5. december – jeg har heldigvis kun to eksaminer (historie og 

engelsk). De ligger begge mandag den 8. december, så jeg har været så heldig at kunne tage hjem 4 

dage før tid. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme hjem, selvom jeg har hørt det er ret koldt – 

så det er dejligt, at vi har hallen til at træne i. Som Caroline prøver jeg også at holde julestemningen 

oppe med julepynt og ved at se julekalenderen på nettet. For det meste står den dog på læsning da 

jeg gerne vil have et A i begge eksaminer.  

Vi ses snart og glædelig jul   

Fra Malene  

PS Spis en ekstra æbleskive for mig – ked af at jeg ikke kunne være der i år.  


