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Bestyrelsen orienterer

Der er rift om starttiderne 
på nogle dage i klubben, og 
derfor har vi i samarbejde 

med klubberne-i-klubben set nærmere 
på, hvordan de udnytter deres tildelte 
tider. Det har vist sig, at der er en over-
kapacitet i Halv Fire’s og Trekroner’s 
tider. Fremover reduceres Halv Fire’s 
starttider derfor med et kvarter, og 
Trekroner reducerer tre faste starttider. 
Derudover skal alle klubberne- i- klub-
ben fremover mindst booke 3-bolde i 
deres tildelte tidsrum. 

Kan du lide at skrive? Og vil du 
gerne hjælpe med at fortælle de små 
hverdagshistorier fra klubben, belyse 
klubbens udvikling og formidle nyt fra 
golfsportens verden? Så vil blad- og 
kommunikationsudvalget gerne høre 
fra dig. 

Klubbladet udkommer fremover to 
gange om året; én gang i foråret og én 
gang i efteråret. Året rundt skal der lø-
bende produceres nyheder til hjemme-
siden, og vi har brug for hjælp – også 
selvom det blot er til at skrive en artikel 
i ny og næ. Kontakt udvalgsformand 
Vibeke Daell Bjerrum.  

Sponsorudvalget søger også fortsat 
nye medlemmer eller frivillige, der vil 
hjælpe med afgrænsede opgaver. Der er 
masser af opgaver at tage fat på, så tøv 
ikke med at kontakte udvalgsformand 
Bettina Bernhoft. 

Vi er fortsat i færd med at tilknytte 
det helt rigtige banearkitektfirma, så 

vi ligesom med STRI-konsulent Ali-
stair Beggs får en fast rådgiver, der 
blandt andet kan rådgive baneudvalget 
og greenkeeperstaben i arbejdet med 
at etablere blueprints af banen eller 
tilføje nye features, der vil løfte banens 
standard. Vi lægger vægt på at tilknytte 
et firma, som forstår og påskønner 
banens historie og unikke karakter og 
på den baggrund kan rådgive besty-
relsen med at tilrettelægge langsigtede 
og velovervejede planer for eventuelt 
relevante opdateringer og justeringer.

Vaskepladsen ved starterhuset frem-
står ofte godt brugt, og husudvalget 
arbejder derfor på en anden indretning, 
så vaskepladsen kan fremstå mere ind-
bydende og rengøringsvenlig.

Husudvalget forbereder desuden en 
snarlig udskiftning af tæpper i restau-
ranten og i baren. 

VB
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Greens, greens og endnu mere 
greens. Det er i grove træk, 
hvad der har optaget chef-

greenkeeper Ian Tomlinson mest denne 
sæson. 

Som man kunne læse i sidste num-
mer af klubbladet var greens i foråret 
hårdt plaget af svampeangreb, og 
greens har derfor ganske naturligt 
været et stort fokusområde for green-
keeperstaben hele denne sæson. Som 
månederne gik, lykkedes det dog Ian og 
hans hold at få forbedret kvaliteten af 
greens markant, og herefter har greens 
i en stor del af sæsonen stået skarpt.  

For at få et bedre datagrundlag for 
at forbedre og kontinuerligt sikre et 
højt niveau på banens greens har Ian i 
løbet af højsæsonen foretaget en række 
målinger, herunder daglige stimpme-
termålinger på tre udvalgte greens på 
banen. Disse målinger danner tillige 
grundlag for drøftelse i baneudvalget 
og bestyrelsen. En stimpmetermåling 
foregår ved, at man placerer bolden 
på stimpmeteren – en v-formet metal-
stang, der hælder omkring 20 grader. 
Herfra ruller bolden ned på green, og 
man måler den distance bolden løber. 
Dette gentages flere gange og fra flere 
sider, og den gennemsnitlige distance 
er derefter udtrykket for hastigheden 

Til kamp mod 
svampeangreb

på greens. Formålet med målingerne 
er ikke alene at bedømme hastigheden 
men i ligeså høj grad ensartetheden af 
de forskellige greens.

Resultatet er ikke så entydigt, som 
det kan lyde og kan eksempelvis vari-
ere ganske meget over dagen som følge 
af græsvæksten, ændringer i vejret m.v. 
Vi arbejder dog på at finde de rigtige 
benchmarks, så målingerne bliver så 
retvisende og anvendelige som muligt. 
I  maj, juni, juli, august og september 
har de gennemsnitlige stimpmetervær-
dier typisk ligget  i niveauet 9 fod. 

Målingerne har også løbende inklu-
deret måling af greens trueness, hvor 
vi har ligget på et absolut højt niveau. 
Også her viser vores greens forbedring 
og ligger på et pænt niveau. 

Vi kan altid ønske hurtigere greens, 
men når vi sammenligner vores tal 
med data indsamlet af agronomer fra 
Royal and Ancient og STRI i en fem års 
periode frem til 2013, så ligger vi på 
et tilfredsstillende niveau.  Sammen-
ligningsdata stammer fra stimpmeter-
målinger af knapt 1900 golfbaner, som 
viste at gennemsnitshastigheden for 
en parkbane som Rungsted lå på godt 
8 fod. 

Vi har dog ambitioner om, at Rung-

En sæson med greens i centrum
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Travlhed på banen i
vinter

Sædvanen tro vil der være masser 
af liv og leben på banen i løbet af 
vintermånederne. Det er måske 

knapt så meget i form af golfspillende 
medlemmer, men for banemedar-
bejderne er der også rigeligt at lave i 
vintersæsonen. 

I år betyder det blandt andet, at 
dame og herre teestederne på 5. og 16. 
hul opgraderes. Ved samme lejlighed 
får skovstykket mellem 15. og 16. hul 
et grundigt eftersyn, og der fældes en 
del træer, så der kommer mere sol og 
vind til det nye teested på 16. Derud-
over stabiliseres en række af de andre 
teesteder. 

På 15. hul vil træbroen desuden blive 
repareret. 

Der har været en del beskadigelser 
på banen på grund af den relativt tørre 
sommer. Det vil vi også forsøge at rette 
op på de kommende måneder, blandt 
andet ved at bunker-fronter rettes op 
og græsset genplaceres. Derudover 

bliver der installeret nye dræn på højre 
side af green på 4. hul, samt foran 
green på 10. 

Vinteren igennem vil der desuden 
blive lavet en stribe skovarbejder - for-
delt udover banen. 

Svellerne ved åen på 3. og 6. hul skal 
have et grundigt eftersyn. Forhåbentlig 
er de i tilpas god stand til at banemed-
arbejderne blot kan rette dem op på 
plads, men i værste fald er der gået 
råd i svellerne. I så tilfælde må vi finde 
alternativer, da den nye miljølovgiv-
ning ikke tillader sveller, idet der kan 
være en risiko for indhold af tjære. Ian 
og hans hold arbejder allerede nu på en 
løsning, hvis det skulle være tilfældet.

Endelig kommer også Pitch & Putt-
banen under kærlig behandling; her 
etableres i løbet af vinteren bedre tee-
steder med grus under udslagsmåtter-
ne for at sikre et mere jævnt underlag. 

Baneudvalget

steds greens skal være af en høj kvali-
tet hovedparten af højsæsonen, og vi 
fortsætter derfor med målingerne for 
at have et redskab til at kunne hæve 
”bundniveauet. Vi er dog ikke selv her-
rer over svampeangreb mv., da vi er un-
derlagt pesticidlovgivningen, der giver 
en række begrænsninger.  Det er derfor 
nødvendigt at fortsætte vores program 

med topdressing og eftersåning, hvor 
vi gradvist introducerer græssorter, der 
dels er mere sygdomsresistente, dels 
har en finere profil, hvilket vil betyde 
sundere og jævnere græs – og dermed 
en endnu bedre kvalitet og golfople-
velse. 

Baneudvalget
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Hans-Christian Olrik
in memoriam

Den 16. sep-
tember døde 
Hans-Chri-

stian 77 år gammel. 
Hans-Christian 
begyndte at spille da 
han var 9 år i Ålborg. 
I efterårsferien 1952 
var der en juniortur-
nering i Ålborg, som 
vi aldrig glemte, det 
var første gang jeg 
mødte Hans-Christi-
an. Jeg blev indkvar-
teret hos Jan Muller, 
hvis far Sigurd M var 
indehaver af P. Weile 
og Søn, en kendt vin-
handel. Golfen har jeg 
ingen erindring om, 
men glemmer aldrig 
den aften da vi tre 
udstyret med hver sin hævert berusede 
os i Creme de Menthe nede i P. Weiles 
kælder.

Det har vi aldrig rørt siden.

Han blev en god golfer og vandt 
junior DM i 1953. I 1955 debuterede 
Hans-Christian på landsholdet og i 
referatet skriver kaptajn Mogens Bred-
feldt, at  Hans-Christian er ” en fighter 
om en hals ”. Hans korte spil og putt-
ning var i særklasse lige til det sidste 
her i foråret 2014. Han skrev sågar en 
artikel i 1957 i Dansk Golf  ” Når ånden 

putter ”. Den er den 
dag i dag god at 
blive klog af. I 16 år 
var Hans-Christian 
medlem af besty-
relsen som bane- og 
næstformand og sad 
også i bladudvalget 
en overgang.

Hvad sikkert 
ikke mange tror, var 
Hans-Christian også 
en udmærket kok. 
Hans Cordon Bleu 
var superb, den nød 
vi tit når damerne 
spillede kort, og til 
kaffen serverede 
han Single Malt. En 
anden specialitet var 
forloren hare, som 

han havde overtalt ” Hugormen ” til at 
lave til os. Det var gode stunder som 
aldrig glemmes. Hans humoristiske 
sans var særdeles veludviklet og hans 
blik for de fine nuancer stor. Mange vil 
sikkert mindes et af hans yndlingsrim:

” Alle pigerne i femte var jomfruer 
........og så fremdeles.

Et fint menneske spiller nu på de 
Elyseiske baner.

K. Pfeiffer
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Styrk din konkurrenceevne 
med over 30 km/l 

Nu lancerer Audi en ny serie af biler, der hedder ultra. De er udviklet til at køre ekstra langt 
på literen, så CO2 grænser og maksimumforbrug blot gør det endnu mere interessant for dig 
at vælge Audi. Ultra modellerne skiller sig bl.a. ud med en bedre aerodynamik, nyeste gene ra-
tion af motorer, letvægtsteknologi og gearkasser. Alt i alt giver det meget mere køreglæde 
per liter brændstof, for selvom både CO2-udledning og forbrug bliver mindre, kommer du 
ikke til at gå på kompromis med hverken præstationer, komfort eller kvalitet.

Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra 110 HK beskatningsgrundlag fra 265.257 kr.* 
Audi A3 beskatningsgrundlag fra 246.593 kr.**

Book en prøvetur i Audi A3 ultra på audi.dk

Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra. 30,3 km/l. CO2 88 g/km.

*    Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms.
 Månedlig ydelse 2.832 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 30,3 km/l,
 CO2: 88 g/km., halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr. 

**    Audi A3 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms. Månedlig ydelse:
 2.662 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 31,3 km/l, CO2: 85 g/km.,
 halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A++

A++

Audi Hørsholm
Kokkedal Industripark 28, 2980 Kokkedal, tlf. 7070 1025, www.hoersholm.audi.dk
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Kom og dans med om
juletræet

Hold et par timer fri fra julestressen 
søndag 7. december og tag børn eller 
børnebørn og måske et par af deres 
venner med til juletræsfest i RGK.  

-Tag bare hele pivtøjet med, lyder 
det fra Henrik Svendsen, der er en af 
arrangørerne.

-Igen i år har Anne og Hans Lax-
holm udlånt deres dygtige juniordan-
selærer, Dorte til os. Hun vil varme 
ung som gammel op med diverse lege 
og danse, så vi er helt klar, når jule-
manden dukker op. For så skal vi synge 
julesange og danse om vores flotte jule-
træ. Og mon ikke også julemanden har 
en godtepose med i sin sæk til børnene?

Festen starter kl. 15.

Prisen er kr. 50 for børn og kr. 75 for 
voksne. Steen og Peter sørger for, at der 

er æbleskiver og sodavand til de små og 
gløgg og æbleskiver til de voksne.

Tilmelding via Golfbox inden 3/12.

Tak til Anne og Hans Laxholm, som 
ikke alene sørger for underholdningen 
ved Dorte, men også har sponsoreret et 
beløb til juletræsfesten.

Timm
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Per Pfeiffer
Af Søren Sebber

I sine unge dage boede familien 
Pfeiffer på Frederiksberg, og havde 
sommerresidens ved tennisbanen 

i Helsingør, så ferien var sportslig 
afstukket. Men Per Pfeiffer havde hørt 
om golfspillet og i Nørregade i Kø-
benhavn erhvervede han sit første sæt 
køller, jernene kostede 18 kr. stykket og 
køllerne 25 kr. Det var i 1941.

Beretningen blev fortalt i foråret 
1991. Da Per Pfeiffer havde nævnt 
ovenstående, rejste 
sønnen Klavs sig og 
kom tilbage med et 
jern og spurgte om 
det var et af disse. 
Det var det.

Næste år, da 
familien atter var 
flyttet til Helsingør, 
tog Per køllerne 
på nakken og drog 
ud til Helsingør 
Golfklub. Sekretæ-
ren, Mogens Juul, 
bød velkommen, 
forklarede lidt om 
reglerne og fulgte 
Per ud på banen, 
hvor han satte 
en bold op på en 
lille pind, som kun 
måtte benyttes på 
tee-stederne, og ef-
ter en kort instruk-
tion, skulle Per så 
slå. Det gjorde han 

og bolden sejlede flot af sted og sekre-
tæren udbrød, at noget lignende havde 
han aldrig oplevet med ordene, ”Det 
var satans – De ramte den” 

Så var Per medlem af Helsingør Golf 
Klub.

Walt Arneson var træner og un-
derviste også om vinteren i Magasins 
kælder og således rustet gik Per i gang 
i foråret 42, hvor han hon.causae fik 

tildelt et hcp. på 
34. Efterfølgende 
vandt Per alt og 
efter sæsonens 
afslutning var hcp. 
reduceret til 12. I 
mange år spillede 
Per fra hcp. 5.

Et familiemed-
lem, som kendte 
til forholdene i 
R.G.K., opfordrede 
Per til at melde sig 
ind i klubben og 
han fik et brev med 
tak fra klubbens 
formand, overrets-
sagfører Lerche. 
Det var i 42, der 
var 200 – 300 
medlemmer, det 
var en eksklusiv 
klub. Men i flere 
år derefter spil-
lede han kun på 
Rungsted, når 

fortsættes side 12
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familien var fraflyttet sommerresiden-
sen i Helsingør, altså i efteråret, hvor 
han huskede roughen som enorm og 
taknemmeligt erindrede, at Terry Grew 
skænkede klubben maskiner til hjælp 
for banearbejde for medlemmerne. 
Terry Grew kan i Erik Stærks tegning 
ses sammen med de andre karikaturer 
i baren i R.G.K. hvor også Per Pfeiffer 
kan studeres sammen med tandlæge 
Børge Dabelsteen.

Fra 1955 blev golfen i højere grad 
koncentreret om R.G.K. Per Pfeiffer 
kom aldrig på landsholdet eller lign. 
men han huskede klart en åben finale 
mod Jørgen Schnack, der havde hcp. 2, 
som Per tabte - mest af benovelse over 
at møde en så stor spiller. Men det blev 
en begyndelse til mange møder med 
mange store spillere og i 57, da Per var 
52 år gammel, mødte han i finalen den 
regerende mester, Poul Wiberg Jørgen-
sen fra Esbjerg ved Old Boys mester-
skabet i Nyborg. Aftenen forinden sam-
ledes man for at gamble og Pers odds 
var sløje. Man spillede højt, meget højt, 
men det var jo velhavende mennesker, 
som havde råd til at tabe. På teestedet 
før finalen, sagde Wiberg til Per, at han 
ikke skulle tage sig af, at han ikke slog 
så langt som Wiberg, så det gjorde så 
Per ikke, men holede som det var hans 
sædvane efter forgodtbefindende, og 
Wiberg kom bagud. Tilskuerne, som 
jo havde store penge på højkant, sneg 
sig rundt på banen og nogle kunne slet 
ikke udholde spændingen, men fort-
satte nogle huller videre frem for dér 
at vente på et gunstigt resultat. Men 
matchen endte allerede på 13. hul med 
6/4 til Per Pfeiffer. Old Boys Champi-
onship var en kæmpesensation og både 

10.000 og 20.000 kr. skiftede hænder. 
Det var i 1957.

Golf var mere eksklusivt end egent-
ligt dyrt. Det dyre var bets, som mange 
holdt af at slå om sig med. Caddier 
skulle bære de tunge læderbags og 
her kom Pers familie til hjælp. Søn-
nerne, Klavs og Ole var frivilligt med 
som caddier og med bags spurtede de i 
forvejen og standsede på hver sin side 
af fairway ved roughkanten, der var 
ikke semirough, og fordrev ventetiden 
med at pitche til hinanden. Boldene 
var sjældne og vanskelige at erstatte, så 
man malede dem med rød neglelak og 
de kunne genkøbes hos Werner Chri-
stensen, caddymasteren, når bl.a. Klavs 
eller Ole havde fundet dem i roughen.

Klavs har fortalt om sin junior tid, 
at de unge spillede 36 huller om dagen 
i weekenden. Efter de første 18 huller, 
spiste de deres madpakker og stil-
lede så op i køen til næste runde, men 
kunne så opleve at de store fourballs 
med far Per, Lundborg, Grew, Hvass 
o.a. verfede dem bagest i køen, netop 
som det blev deres tur til spille, med 
den begrundelse, at de havde jo spillet 
allerede. Det fandt de helt naturligt. 
Klavs havde da et hcp. på 7. 

Klavs blev hcp. 1 spiller - og efter 
et år i England var han scratchspiller 
og han var på landsholdet i 64-65. I 
midten af 60’erne var brødrene Pfeif-
fer sikre landsholdsemner. Lillebror 
Ole var ligeså talentfuld som faderen 
og storebroderen. I 1955 bankede Ole 
i Helsingørs åbne mesterskaber Hans 
Raaskov, som havde hcp. 5, og han 
vandt junior-DM i 57, samme år som 

fortsættes side 14
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With age comes beauty.
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Per vandt Old Boys mesterskabet, 
og Ole kom på landsholdet senere og 
mange år derefter, før han blev lands-
holdskaptajn fra 78 til 85.

Mere til besvær for Marianne, Oles 
hustru, end for Ole, fik parret 3 sønner, 
Peter, Nicholai og Philip, og med tiden 
kom Nicholai ind i varmen, født i 72, 
og sluttede sin juniortid som nr. 5 på 
juniorranglisten, men havde forinden 
opnået et junior-DM samt et Hørs-
holmmesterskab i 1991 og var derfor 
godt i gang med at vise, at for ” the 
Pfeiffers” er elitegolf en selvfølge. 

Senere flyttede Ole med sin familie 
til Helsingør golfklub, hvorved R.G.K. 
gik glip af yderligere informationer.

Note. Selv spillede jeg engang en 
match og var på turnen 3 ned, da jeg så 

Ole Pfeiffer på første tee line op ved at 
svinge nogle gange, og sagde så til mig, 
selvfølgelig, javel, og drivede så ud. 
Jeg vandt matchen på 16. hul. Jeg gav 
en drink i klubben og min lidt fortum-
lede modstander spurgte om, hvad der 
egentligt skete, og jeg svarede, at jeg så 
Oles sving.

SS

Familien Pfeiffer



15NOVEMBER 2014

Jeg drømmer om at åbne 
en omeletbar

Nichlas Welford 
sluttede sin tid 

som kokkeelev af 
med en flot bron-

zemedalje

Da han gik i skole elskede han 
hjemkundskab og konkurre-
rede altid med sin bedste kam-

merat om at blive den dygtigste i faget. 
Og lommepengene tjente han til som 
opvasker i en delikatesseforretning på 
Nørrebro i København.

-Jeg har aldrig, som så mange andre 
drenge drømt om at blive politimand, 
men altid vidst, at jeg skulle være kok, 
fortæller Nichlas. 

Som 16-årig forlod han derfor skolen 
for at starte på grundforløbet til kok-
keuddannelsen på Hotel- og Restauran-
tionsskolen for siden at blive kokkeelev 
hos Steen og Peter i vores restaurant. 
Et valg, han aldrig har fortrudt. 30. 
september kunne han kalde sig nyud-
dannet kok med svendebrev ovenikøbet 
hædret med bronzemedalje. 

-Det var en festdag. Og jeg er da stolt 
af min bronzemedalje, selvom jeg som 
udlært stadig har meget at lære. 

Tog til Australien 
som cowboy

Efter halvandet år i lære måtte Nich-
las have en pause.

-Jeg var knapt 18, og syntes plud-
selig, at restaurationsbranchen var 
for hård, og jeg mistede lysten til at 
fortsætte. I dag kan jeg se, det var 
umodenhed, men jeg valgte at tage til 

Nichlas har fået lov at lave en masse forskel-
ligt under sin oplæring hos Steen. Selv holder 
han meget af fisk

fortsættes side 16
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Australien for at arbejde med kød-
kvæg. Jeg fik job på en farm, der var 
lige så stor som Sjælland, og som havde 
25.000 stk. kvæg. 

-Vi var syv drenge i alderen 17 til 25 
fra flere lande, der arbejdede som en 
slags cowboys. Til hest og med hjælp 
fra en helikopter samlede vi store 
flokke af kvæg ind i foldene, når de 
skulle sorteres og sælges. Vi reparerede 
og satte hegn op m.v. Det var sjovt og 
spændende, og jeg var der i to omgange 
i 10 måneder.

I Australien hentede Nichlas ny 
energi, tabte 25 kg og fik styr på sit liv. 

-Tilbage i Danmark overbeviste to 
lærere på Hotel- og Restaurationssko-
len mig om, at jeg var for dygtig til ikke 
at tage min uddannelse færdig. Det var 
også det, jeg gerne ville, og heldigvis 
fik jeg mulighed for at fortsætte min 
elevtid her i klubben.

Krævende branche

Nichlas fortæller, at han har fået lov 
til meget i køkkenet hos Steen.

-Det har været en god læreplads. 
Jeg gik f.eks. på skole med nogle, som 
aldrig havde prøvet at filetere en fisk el-
ler stege et stykke kød. Sådan havde jeg 
det ikke. Vi fik også hele dyr hjem, som 
jeg var med til at skære op. Jeg fik lov 
til meget, og Steen har da også skrællet 
kartofler, ler Nichlas, og understreger, 
at det altid har været meget lærerigt at 
stå ved siden af sin køkkenchef og suge 
til sig. 

-Men det er da sket, at jeg er blevet 
forvist til et hjørne af køkkenet, når der 
har været alt for meget stress på. ”Kan 
du ikke følge med, så stiller du dig der-
over”. Og så stod jeg der. Bagefter har 
Steen også været mand for at beklage 
det. I denne branche er der ikke plads 
til at mugge eller spille fornærmet. 

Hvad kræver det at være kokkeelev? 

-Man skal gøre sig klart, at det er 
hårdt arbejde og vise, at man vil det 
her og have nerver af stål. Kan tåle 
stress. Man skal være fleksibel, for man 
går først, når man er færdig. Og hurtig. 
Desuden er det lange arbejdstider. Også 
i weekenderne. Til gengæld har man fri 
nogle andre dage i ugen. Og så hjælper 
det at have talent.

Hvordan er det at være i en golfklub 
contra en restaurant ude i byen?

-Min bedste kammerat er tjener på 
en restaurant i København. Skal jeg 
sammenligne med ham, så er forskel-

Nichlas levede drømmene helt ud - her som 
rodeo cowboy på en tyr

fortsættes side 18
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Kvalitet, service og personlighed
45 86 07 38 - Hørsholm Midtpunkt

Mr Gorm
H E R R E M O D E

JULEGAVER TIL HAM

 

• POLO T-SHIRT BIG PONY  1.000,-
• VINDJAKKER FRA  ..............  2.000,-
•  STRIK BOMULD,  

MERINO, LAMBSWOOL  
STORT UDVALG FRA  .............800,-

•  SKJORTER  
MANGE DESSINER FRA  .....  800,-

• PY PANTS  ..................................500,-
• 3-PACK TIGHTS ......................  500,-
• 3-PACK SOKKER  ......................300,-

•  STRIK MERINO ULD  
FLOTTE FARVER FRA  ....... 1.100,-

• SKJORTER FRA  .......................800,-
• BÆLTER FRA  ............................500,-
•  STRØMPER I GAVEÆSKE  

3-PACK ...................................... 250,-  
4-PACK  ......................................300,-

•  2-PACK TIGHTS,  
MANGE FARVER  ....................300,-

• PY PANTS  .................................550,-
• PUNG FRA................................ 900,-
• TØRKL FRA ...............................600,-
• JEANS FRA ...........................  1.000,-
• HANDSKER  ..............................600,-
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len, at her i klubben er alle – eller de 
fleste – stamkunder, og at jeg efter et 
stykke tid kender alle. Her kommer 
f.eks. en hver dag og spiser to hånd-
madder og får en øl. Når jeg ser ham 
på parkeringspladsen, knapper jeg en 
øl op, som står parat, når han kommer. 
Det synes jeg er hyggeligt.

-Medlemmerne kan også finde på at 
komme ud i køkkenet for at få en snak. 
Men når vi løber ud og ind, er det svært 
at tale samtidig. Jeg vil gerne gøre alle 
tilfreds, men det kan indimellem være 
krævende.

-Det, som undrer mig er, at mange 
medlemmer ikke bestiller mad, inden 
de går ud og spiller, når de ved, at de vil 
spise efter runden. Det kunne være rart 
at vide i forvejen, for så kan vi bedre 
tilrettelægge vores aftener. Vi laver jo 
al mad fra bunden af.

Nu står den på 
videreuddannelse

Nichlas bliver i RGK indtil januar 
2015 og har endnu ikke fundet sig et 
nyt arbejde. Hans forbillede er mester-
kokken Francis Cardenau fra Le Som-
melier, som Nichlas synes, er mesteren 
over alle. 

-Han laver superlækkert mad lige ef-
ter mit hoved. Jeg elsker brasseriemad. 
Der er lidt for meget urter i det nordi-
ske køkken til mig. Noma er ikke mad, 
det er kunst. Jeg vil være mæt, når jeg 
går ud og spiser, og det gør jeg meget 
med mine venner.

-Til januar håber jeg at arbejde på en 
a la carte restaurant, og meget gerne 

Jeg elsker at stå i køkkenet, lyder det fra 
Nichlas

Le Sommelier. Samtidig vil jeg tage 
nogle ledelseskurser. Min ambition er 
at spare nogle penge op, så jeg på et 
tidspunkt kan få opfyldt min drøm om 
at åbne en omelet- og juicebar. Lidt a la 
Joe and The Juice. 

Timm



19NOVEMBER 2014

”Jeg har bestræbt mig på at 
handle pr. konduite og vise 
tillid, og spillerne har generelt 

været meget positive over for mig, for-
tæller Flemming Havemann.

Han er et af de 
15 frivillige med-
lemmer, som 
i denne sæson 
har fungeret 
som baneser-
viceassistent. 
Formålet er at 
vejlede og hjælpe 
medlemmer og 
greenfeegæster, 
så alle får en god 
oplevelse, når 
de spiller vores 
bane. Men hvad indebærer det kon-
kret?

”Min opgave har været at køre rundt 
på banen og kontrollere, at spillerne 
retter pitchmarks på greens, lægger 
turfs på plads, river efter sig i bunkers, 
spiller i et rimeligt tempo, osv. Alt det, 
vi som ansvarlige spillere godt ved, 
men hvor det altså kan glippe indimel-
lem.

”Jeg har nu ikke været ude for de 
store problemer. En del har vist forbløf-
felse, når jeg er kommet kørende på ba-
nen, andre har troet - eller måske håbet 
- at jeg kom med forfriskninger. Af og 

Ikke sherif,
men servicegiver

til har jeg da tænkt, at i dag kunne jeg 
have tjent en formue, he.

”Ganske få har ikke rettet nedslags-
mærker op, og så har jeg spurgt, om 
de har pitchforken med. ”Den ligger i 

baggen”. - Jamen 
så er det da en 
god ide at hente 
den og huske at 
bruge den, har 
min opfordring 
lydt. Og det er 
altid foregået i 
en pæn tone og 
med godt humør 
hos alle.

”Der er også 
dem, der mener, 

at vores ambition om at gå en runde i 
tre timer og 55 minutter, er for store 
krav at stille. Det har som regel været 
spillere, som jeg meget venligt har 
skyndet lidt på, når der har været et 
eller to huller frie foran. 

Ved du ikke, hvem jeg er?

Flemming Havemann begyndte som 
baneserviceassistent i april og har kørt 
baneservice et par timer om ugen indtil 
nu. På sin tur rundt på banen har han 
også tjekket, om gæsterne har købt 
greenfee-billetter, og han har taget 
kontakt til spillere, hvor han ikke har 
kunnet se deres årskilt hængende syn-

Mange spillere tilrettelægger deres golfrunde efter 
vejrudsigten. Jeg har kørt på banen i det flotteste 
vejr og kun mødt meget få spillere - fordi meteoro-
logerne havde lovet regn, ler Flemming Havemann.

fortsættes side 20
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ligt på baggen.

”Jeg har ikke mødt nogen, som 
ikke har betalt deres kontingent eller 
greenfee. Der har blot været tale om 
glemsomhed. De har haft kvitteringen 
liggende i baggen eller har ikke lige 
husket at få sat medlemsetiketten på. 
Spillerne har taget min henvendelse 
positivt og beklaget, understreger 
Flemming Havemann, der dog erken-
der, at han også har været ude for nogle 
få medlemmer, der er blevet lidt fortør-
nede, når han spurgte til deres bagskilt.

”Er du ikke klar over, hvem jeg er. 
Jeg har været medlem her i Rungsted i 
over 40 år”. Så har jeg forklaret ved-
kommende, at det har jeg også, men at 
vi ikke af den grund kender hinanden 
og har bedt om pågældendes navn.

”På en runde kommer jeg vel i 
kontakt med en fem-seks hold, og der 
er nok fire gange så mange, der ser 
mig. Jeg forsøger at holde en passende 
afstand, ikke at forstyrre spillet og op-
træde høfligt. Det synes jeg er lykkedes 
udmærket. De allerfleste har taget vel 
imod mig.

”Jeg er der jo for at være behjælpe-
lig. F.eks. blev jeg en dag spurgt om, 
hvorfor bunkers så meget mærkelige 
ud - som om nogen havde kørt igennem 
dem og efterladt dybe spor. Det vidste 
jeg ikke. Jeg undersøgte sagen. Det 
skyldtes et frygteligt regnvejr dagen før. 
Bagefter kørte jeg tilbage til holdet for 
at fortælle, at siderne på bunkers var 
faldet sammen på grund af regnvejret, 
og at greenkeeperne nu var i gang med 
at rette dem op igen. Derfor de mærke-
lige spor i sandet.

Pligt til at slette starttid

Opgaven som baneserviceassistent 
har også omfattet at være starter på 1. 
tee og sikre, at de rette spillere slog ud 
på det rigtige tidspunkt.

”Jeg oplevede, at en del ikke mødte 
op. Derfor kørte jeg ud med startlisten 
for at være sikker på, at de ikke var 
gået ud før tid. Mine stikprøver viste 
f.eks., at der gik to damer på 4. hul, 
hvor jeg havde forventet en fire-bold, 
osv.  Når man bestiller en starttid, er 
det efter min opfattelse en pligt at an-
nullere den, hvis man ved, man ikke vil 
benytte tiden, således at andre kan få 
glæde af den. Det tror jeg, klubben har 
fået mere fokus på nu.

Hvorfor har du meldt dig som frivil-
lig i klubben?

”Jeg har været medlem i RGK siden 
1965, men har ikke spillet så meget her 
i klubben. Nu er jeg pensioneret og har 
tiden. Jeg vil gerne lære både banen og 
flere medlemmer at kende, og så holder 
jeg meget af naturen. Jeg har som regel 
kombineret min baneservice med enten 
at stå lidt på træningsbanen eller gå en 
runde golf og været glad for det.

Hvad kræver det at køre baneser-
vice?

”Konduite, høflighed og en humo-
ristisk tone. Det kommer man langt 
med. Jeg skal ikke spille sherif, men 
yde service, lyder det fra Flemming 
Havemann, der er pensioneret anklager 
i anklagemyndigheden, senest i Nord-
sjællands Politikreds.

Timm
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Sponsorerne dystede i 
septembersolen

Rungsted Golf Klub er så heldig 
at have nogle dedikerede og 
gavmilde sponsorer, som vi 

ikke kan klare os uden. For at takke 
dem afholdt sponsorudvalget i år en 
sponsormatch; og det betød at sponso-
rerne samt sponsorudvalget og be-
styrelsen en solrig lørdag i september 
mødtes til en lækker morgenmadsbuf-
fet i restauranten. 

Her blev spillerne inddelt i hold og 
fik oplyst matchpropositionerne af 
matchleder Jens Holm Boye, og deref-
ter gik det løs i en 18 hullers stableford 
turnering afsluttende med en hyggelig 
frokost. 

Igen i år var der både individuelle og 
holdpræmier, foruden præmie til tæt-
test på flaget på samtlige par 3 huller, 
samt tættest på pinden i 2 slag på 12. 
hul.

Den individuelle række blev vundet 
af Niels Tjellesen (Santa Maria) skarpt 
efterfulgt af Poul Eriksen (Grøften), Er-
ling Højsgaard (Norden) og Christian 
Buhl-Jørgensen (McDonalds).

Holdet bestående af Michael Holm 
(Dansk Rederi), Poul Eriksen (Grøften) 
og Bettina Bernhoft (Bestyrelsen) løb 
med sejren i holdmatchen.

Vanen tro blev der uddelt mange 
præmier, og der var ligeledes en gave 
til alle vores sponsorer da de gik hjem 
efter en vellykket og hyggelig dag, hvor 
snakken om bl.a. udviklingen af spon-
sorarbejdet var et veldiskuteret emne 
omkring frokostbordet.

Igen tak til alle vores sponsorer for 
deres bidrag til klubben. 

VB
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Tak til alle sponsorerne i 
2014

Investering & Tryghed
TKB Shipping
Blendex
Daugaard Biler
Schaap & Eriksen
Grøften
Maestro Shipping
Henri Lloyd
Santa Maria
C.P.M. Invest
Deloitte
S&K Group
AON
Genios
McDonald’s
Nykredit
Rungstedgaard
Norden
Buus Jensen
Royal Unibrew

og Juniorteamets sponsorer

Mr. Gorm
SuperBest Rungsted
Audi Hørsholm
EDC Poul Erik Bech
Fiskerikajen
Klaus Rygaard Ure & Smykker
Lasse Højland Skilte
Franz Jaeger & Me
Mortang Advokater
Claus Holmer
Orangeriet
B&O Vedbæk
Dance Academy Laxholm
Marinvest
Lakrids By Johan Bülow

CoreCPH
CFP Group
CFP Ejendomme
IGgruppen

Santa Maria
D/S Orients Fond (Norden)
Toyota Fonden
Paula & Axel Nissens Legat
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Uden Jer ville her godt 
nok være kedeligt

Kaninmødre, præmiepiger, blad-
skribenter, juniormødre- og 
fædre, startere, banekontrol-

lanter, blomsterkrukkepassere, bænke-
bidere og sponsorudvalgsmedlemmer. 
Vi har mange frivillige i klubben. 

Og stort set alle slags var med, da 
bestyrelsen en aften i oktober havde 
inviteret de frivillige med mænd/ko-
ner/kærester til middag i restauranten. 
En lille gestus som en stort tak for 
den kæmpe indsats, de alle lægger for 
dagen. 

Formand for sponsorudvalget, Bet-
tina Bernhoft, indledte aftenen med 
at takke både de frivillige samt ikke 
mindst deres påhæng, der jo ofte må se 
sin bedre halvdel beslaglagt af klubben 
i både weekender og aftener. 

Derefter tog formand Morten 
Eldrup-Jørgensen ordet og understre-
gede, at uden den indsats de mange fri-
villige investerer i Rungsted Golf Klub, 
så ville det ikke være den samme klub. 

Tidligere har det været tradition at 
takke sponsorer og frivillige i klubben 
samtidig ved årets sponsordag, men 
som noget nyt var det besluttet at ad-
skille de to arrangementer, for at takke 
dem hver især. 

Om dette års form er den rigtige og 
skal fortsætte til næste sæson er endnu 
ikke besluttet. Sikkert er det dog, at der 

var dejlig mad på tallerkenerne og god 
stemning ved bordene. 

Bestyrelsen vil endnu engang gerne 
takke de frivillige for deres store ind-
sats og samtidig opfordre flere til at 
melde sig. Det er ikke alene nødven-
digt, for at vi kan have en klub af den 
standard, vi alle ønsker – det er også 
rigtig hyggeligt. 

VB

Bettina takker alle frivillige medhjælpere og 
håber ingen er blevet glemt
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Det er nødvendigt
at alle medlemmer
hjælper med til at

sikre klubbens fremtid

”Jeg er meget glad for de mange 
positive tilkendegivelser, 
bestyrelsen har fået på sit 

initiativ til at forsøge at få reduceret 
den tid, en runde golf i Rungsted Golf 
Klub bør tage”. Sådan siger bestyrelses-
medlem Hans Christian Colov (be-
styrelsens tovholder på projektet), da 
vi beder ham om en status på projekt 
3:55, som det kaldes i daglig tale.   

Ikke fordi der i løbet af denne sæson 
er sket voldsomt meget konkret, som 
medlemmerne har kunnet mærke. 

”Det er rigtigt” fortsætter Colov, 
”men det er jo ikke et projekt, der kan 
gennemføres i løbet af en enkelt sæson 
– med mindre bestyrelsen vil diktere, 
hvordan den vil have det og indføre 
strenge sanktioner, hvis ønskerne ikke 
efterkommes. Men lad mig understre-
ge, så kraftigt jeg kan, at det har den 
absolut ingen hensigter om!”. 

En af de ting, der er sket i som-
merens løb, er, at bestyrelsen via de 
mange klubber-i-klubben har regi-
streret, hvor lang tid spillerne egentlig 
er om at komme rundt på banen. Og 
disse registreringer har afsløret, at der 

er temmelig langt fra virkeligheden 
op til bestyrelsens ambition om, at en 
fourball skal kunne spille banen rundt 
i 3:55 – altså tre timer og fem-og-halv-
treds minutter.

”Det er rigtigt”, medgiver Hans 
Christian Colov,”men nu skal man altså 
ikke stirre sig blind på dette tal og så 
glemme alt andet. De 3:55 er et symbol 
- men også et udtryk for, hvad der efter 
bestyrelsens mening vil kunne lade sig 
gøre, men vi er da godt klar over, at det 
vil tage en rum tid at nå dertil”. 

”Men hvis man ikke skal hæfte sig 
særligt ved de 3:55, hvad er så poin-
ten”?

”Pointen er, at helst alle medlemmer 
skal blive bevidste om deres tidsfor-
brug på runden, så de bliver opmærk-
somme på, hvor de undervejs så at sige 
”spilder tiden” både for sig selv og alle 
andre på banen. Begynder man at gå 
sin egen adfærd efter med tættekam, 
vil man opdage, at mange, mange 
spild-sekunder i løbet af en runde 
mageligt kan løbe op i en halv time. 
Og kan samtlige medlemmer reducere 
deres rundetider med en halv time, så 
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er målet allerede ved at være nået”. 

”Men jeg føler det vigtigt at under-
strege, at projekt 3:55 kun er ét led i 
bestyrelsens strategiske arbejde for, at 
Rungsted Golf Klub også i fremtiden 
kan være en attraktiv klub at være 
medlem af. Vi vil gerne være kendt som 
klubben, hvor der er kvalitet i alt, hvad 
vi laver. Og det betyder en klub, hvor 
medlemmerne i overensstemmelse 
med ånden i golfspillet på alle områder 
tager hensyn til hinanden og til vores 
gæster. Og et af disse områder er altså, 
at vi får bragt rundetiderne ned på et 
niveau, hvor de var engang. Nye tal har 
netop afsløret, at danske golfklubber 
fortsat mister mange medlemmer, og 
et dominerende islæt i bestyrelsens ar-
bejde er at sikre, at vi stadig kan være 
en så attraktiv klub, at ikke også vi skal 
begynde at miste medlemmer. For at 
nå dette mål, er det nødvendigt, at alle 
nuværende medlemmer – og ikke bare 
de mange, der helt konkret klager over 
de langsomme runder – synes, det er 
en god idé og arbejder med på projekt 
3:55” – og dermed på at sikre klubbens  
fremtid. 

Snakken på terrassen

”Er det ikke noget af et ansvar at 
lægge over på medlemmerne?

”Jo, det er det – men det er jo faktisk 
dem, der har udtrykt ønske om, at der 
burde ske noget, og dem, som i sidste 
ende vil få gavn af projektet. De kortere 
rundetider skal være med til at få glæ-
den tilbage i golfspillet, så snakken på 
terrassen efter runden igen kan komme 
til at dreje sig om selve spillet og ikke 

om, hvor længe man ude på banen har 
stået og ventet.”

”Der er også startet en Baneservice. 
Hvad er erfaringerne med den”?

”Dens væsentligste opgaver her i den 
indledende fase har været at observere 
og hjælpe. En pudsig – og tankevæk-
kende – effekt har været, at mange 
spillere, alene ved synet af en service-
buggy, er blevet opmærksomme på 
deres spillehastighed og af sig selv har 
sat farten lidt i vejret. Og som allerede 
nævnt: Dette projekt er mere end noget 
andet noget med ”mange bække små” 
– sekunder, der bliver til minutter og 
måske halve timer. Men igen er det 
værd at understrege: Hensigten er ikke, 
at en runde golf skal tangere atletik!”

”Tror du selv på, at I kommer i land 
med projektet”?

”Det er jeg overbevist om – men jeg 
er helt klar over, at det vil tage sin tid. 
Der skal mange påvirkninger til. Det 
kan minde om processen med at få os 
alle til at køre med sikkerhedsseler. 
Den var op ad bakke i begyndelsen. I 
dag er det med i bilisternes DNA. Der 
er jo dybest set tale om, at medlemmer-
ne – som oprindeligt er skolet meget 
forskelligt i golfens mange discipliner – 
i egen interesse skal være indstillet på 
at tilpasse deres adfærd, at tage udvidet 
hensyn til de andre spillere på banen 
og finde ud af, at det faktisk er mindst 
lige så sjovt at spille en runde på 3:55 
som på 4:35.”

Jøp
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”I weekenden er det helt 
forfærdeligt.”

Hvordan er spillehastighe-
den på banen? Og hvad 
kan vi gøre, for at komme 

hurtigere rundt? Klubbladet 
spurgte tre medlemmer, om de-
res syn på sagen. 

Er du tilfreds med den spillehastig-
hed, vi har haft på Rungsted Golfklub 
de seneste par år? 

LENNART LESCHLY: ”Jeg er stort 
set tilfreds med spillehastigheden på 
banen generelt, dog kan der i enkelte 
tilfælde være nogle, der er lidt lang tid 
om at gå de 18 huller. ”

TOVE PALSBY: ”Jeg oplever som 
sådan ikke generelt langsomt spil når 
jeg spiller på formiddage, men det kan 
være helt forfærdeligt om eftermidda-
gen. Også i weekends oplever jeg meget 
langsomt spil.”

PEDER STEPHENSEN: ”Der er 
absolut plads til forbedringer, jeg hilser 
derfor 3:55 kampagnen mere end vel-
kommen.”

Hvad skal der efter din mening til, 
hvis det skal kunne lade sig gøre, at 
komme hurtigere rundt på banen? 

LENNART LESCHLY: ”Man skulle 
prøve at indføre 10 minutters-interval 
for 4-bolde. De turneringer jeg har 
deltaget i, hvor dette er praktiseret, er 
mere smidigt gennemført. Jeg kan godt 

se problemstillingen i at få det til at 
hænge sammen med vores tidsbestil-
lingssystem til daglig. ”

TOVE PALSBY: ”Der skal være mere 
banekontrol – især i weekenderne, og 
så kunne man forestille sig at rough’en 
blev minimeret, og at fairways blev no-
get længere på visse huller. Jeg oplever, 
at der ledes rigtigt meget på banen. 
Ligeledes kunne startere på 1. tee være 
en god idé; vi ser ofte at spillere ”smut-
ter ud” mellem starttiderne, og dermed 
kan skabe en kø længere fremme på 
banen, ligesom det kunne være med til 
at decimere antallet af medlemmer der 
ikke kommer til deres bestilte starttid.”

PEDER STEPHENSEN: ”Vi kunne 
hver især genopfriske og ikke mindst 
efterleve etikettereglerne. Det er jo ikke 
for ingenting, at etiketten på golfba-
nen er medtaget som første afsnit af 
golfreglerne. Efterlever vi disse vil 
spilhastigheden automatisk øges. Spørg 
dig selv hvad du kan gøre, - og gør det! 
I øvrigt så jeg gerne 3:55 kampagnen 
udmøntet i ”De 10 Bud” i bullet points. 
Og udleveret til hver af klubbens med-
lemmer.”

Spillehastighed er et aktuelt emne i 
golfklubber verden over. Hvad er dine 
erfaringer med spillehastigheden på 
forskellige baner – er det generende 
med langsomt spil, eller kan det få 
FOR hurtigt? 
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Er du godt hjemme
i din bolig?

Hver tredje boligejer synes, deres rådighedsbeløb er for lavt
Epinion, undersøgelse, april 2014

God rådgivning handler ikke om, hvilken bolig du har råd til.  
Det handler om, hvilket liv du vil leve i den.

I Nykredit ser vi samlet på boliglån, opsparing, pension og din daglige 
økonomi, så du ved, hvordan det beløb, du har mellem hænderne, 
passer ind i dit liv – her og nu eller på længere sigt.

Kig ind hos Nykredit Hørsholm og få mere at vide.

Nykredit
Hovedgaden 55, 2970 Hørsholm
Telefon 44 55 76 13

LENNART LESCHLY: ”Flere andre 
baner har skilte med tidsangivelse af 
hvor lang tid, man højst bør have brugt 
når man når til et bestemt sted på ba-
nen. Det animerer til at sætte hastighe-
den lidt op. Man kunne også opfordre 
spillere til at forberede deres næste 
slag, før de står foran bolden, læse 
puttelinje mens andre putter og skrive 
scores mens de øvrige slår ud. Det er 
nok lidt optimistisk at forvente, at vi 
kommer rundt på 3:55 generelt - 4:15 
er nok mere realistisk. Nye vaner tager 
tid. Vi vil jo nødigt ”stresse” spillet – og 
vil samtidigt gerne nyde runden og den 
smukke natur vi har på banen.”

TOVE PALSBY: ”Der spilles da også 
langsomt på nogle af de andre baner 
jeg har spillet, men der er mere bane-
kontrol i Sverige, England og Skotland. 

Jeg husker specielt en runde på St. 
Andrews i Skotland, hvor en mand med 
gul styrthjelm kørte rundt på knallert 
og ligefrem trak folk ud af spil, hvis de 
ikke holdt hastigheden – det kunne få 
folk til at speede op.”

PEDER STEPHENSEN: ”Har netop 
spillet en uge i Spanien. Det var dræ-
bende med runder på 4 1/2 til 5 timer 
for en firebold, og alle tidsrøverne var 
i ”spil” - ingen gennemgang, lede efter 
bolde i for lang tid, for mange slag uden 
at samle op, placering af bags foran 
green og ikke fremme i retning af næ-
ste tee, greens blev mere end nærlæst 
osv. - Det kommer aldrig til at gå for 
hurtigt.”
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Proens tips

I vintersæsonen, hvor det kan være 
koldt og mørkt, kan man hygge 
sig ved at træne puttning hjemme 

på gulvtæppet. Ved at puttetræning 
hjemme, er der rig mulighed for at 
træne den tekniske del af puttningen, 
og ikke nødvendigvist fokusere på om 
bolden kommer i hul. Alternativt kan 
man også øve sig i at putte samme af-
stand ved hvert putt, eller måske putte 
efter en genstand.

Skulle temperaturen ikke dale alt for 
meget, kræver det ikke ret meget plads 
i haven for at lægge en kokosmåtte og 
stille en spand nogle meter væk der-
fra for at øve sit indspil. Proshoppen 
sælger ”luftbolde” som flyver meget 

kortere end normale golfbolde, og som 
ikke er til fare for vinduer m.m.

Skulle man vælge at tage en tur ud 
på banen, er det en god ide kun at tage 
nogle få jern, eller måske kun et jern 
med og spille et par huller. Det tvinger 
spilleren til at regulere sit sving for at 
slå bolden den rigtige afstand.

Det er også en god ide at anvende 
tiden til at slå med de køller man helst 
ikke bruger til daglig, så man kan blive 
mere komfortabel med dem.

Vintersæsonen er den idelle årstid til 
at lave både små og store svingændrin-
ger på. Undervisning om vinteren er en 
rigtig god ide, fordi man kan arbejde 

Vintertræning kan gøres sjov 
på mange måder !

fortsættes side 32
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Ydelse,nydelse og sjov

www.danceacademy.biz - mail@danceacademy.biz - 4557 0551

BØRNEDANS - VILD MED DANS HOLD - BRUDEVALS

INDENDØRS GOLFUNDER- 
VISNING MED MIKE TULLOCH,  
PROFESSIONEL TRÆNER  
I RUNGSTED GOLF KLUB 

Vi afholder igen i 2015 indendørs golfundervisning 
under Mike’s kyndige øje. Få optaget og se dit 
sving på TV/Ipad og bliv bedre til at putte og 
chippe, inden sæsonen starter. 
Max. 6 deltagere pr. hold.

 
Undervisningen foregår i ugerne 5, 6, 9, 10, 11, 12 og 14. 

Hold I  Mandag kl. 10.30 - 12.00

 

 
Pris for et hold: 1.400,- kr. pr. person

            

 Tilmelding venligst pr. mail til  
mail@danceacademy.biz - tel. 45 57 05 51  
eller direkte til Mike Tulloch i Rungsted Golfklub

SE HVORDAN DET FOREGÅR WWW.DANCEACADEMY.BIZ

Hold II Tirsdag kl. 12.00 - 13.30

Pris for to hold: 1.300,- kr. pr. person pr. hold
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med sine nye færdigheder på trænings-
banen. Selvom det  kan være lidt koldt  
til at starte med, bliver man hurtigt 
varm hvis man er flittig.

Desværre er vinteren lang, men det 
kan også blive sjovt. Brug blandt andet 
TRACKMAN nede på rangen til at 
træne afstande med de korte jern, så 
er man mere skarp til afstandsbedøm-
melse når forårssolen titter frem og 
næste sæson starter. Det er altid en god 
ting hvis man er rigtig skrap til 50-70-
90 meter slagene - tænk på hvor mange 
slag man kunne spare på banen – og 
specielt hvis også man havde trænet sin 
puttning. Hvad kunne det ikke blive til? 
Måske rasler man ned i handicap!

Vi tilbyder også i vinter, som vi har 
gjort de sidste tre år, muligheden for 
indendørstræning i Hans og Anne 
Laxholms Dance Studio, hvor man kan 
træne indspil og puttning i dejlige om-
givelser, både med video og spejle – og  
en behagelig temperatur!

God vinter til alle - tak for i år! Vi ses 
i sæson 2015 - Klar, og parate til start! 

Mike og Jannik    
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RUNGSTED HAVN 48
JÆGERSBORG ALLÉ 37
TORVEHALLERNE KBH

DAGENS FRISKE FISK
OG SKALDYR FRA 
FISKERIKAJEN

tlf. 45 76 55 20 • info@fiskerikajen.dk 
www.fiskerikajen.dk
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JØP’S HACK

Gud bevare 
onsdagsgolfen!

Til denne klumme havde jeg 
tænkt mig at slå et slag for, at 
nogen ville gøre et eller andet for 

at sikre, at den sidste glæde ikke bliver 
trukket ud af golfspillet. 

Kaster man nogle blikke ud over 
golfverdenen – både den lokale og den 
globale – opdager man, at alle diskus-
sioner og debatter efterhånden drejer 
sig om alt muligt andet end selve golf-
spillet: Nye krøllede handicapsystemer, 
spidsfindige regel-afgørelser, uorden 
i etiketten, bøvl om for langsomt spil, 
økonomiske problemer i klubberne, 
for høje green-fees, markedsproblemer 
med millioner af medlemmer på vej 
væk fra golfen. 

Og dette her er altså ikke udfordrin-
ger. Det er problemer!

Men hvor tit ser man de egentlige 
glæder ved golfspillet beskrevet? Hvor 
svært det er? Hvor glad man kan blive 
ved et lille pitch hen over en bunker til 
en kort pind? Et perfekt drive, der lige 
netop klarer søen? En holet vildmand 
for øllen på sidste hul? 

Sjældent – eller næsten aldrig.

Men inden jeg fik sat pen til papiret, 
stødte jeg helt tilfældigt på en klumme, 
jeg skrev for 25-30 år siden – åbenbart 
på et tidspunkt, da golfspillet igen var 
blevet belemret med endnu et sæt bu-
reaukratiske indgreb til stor irritation 

for den almindelige klubgolfer, som 
primært er interesseret i at have det 
sjovt, når han vælger at bruge en halv 
dag på golfbanen.

Jeg blev enig med mig selv om, at jeg 
i dag ikke kunne formulere det bedre 
end dengang, så nedenstående er et – 
lidt forkortet – genbrug:         

Hvor er det herligt, at der trods alt 
stadig findes den gode, gamle onsdags-
golf. Eller tirsdags- eller torsdags- eller 
hvornår, man nu dyrker den.

Det er den slags golf, hvor et hold 
absolut ligesindede mødes og gør sig de 
hæderligste anstrengelser for at undgå 
at blive dén, der må til lommerne, når 
indtagelsen af de afsluttende glas fadøl 
skal finansieres. Hvor det drejer sig om 
at tilbringe tre-fire timer sammen – 
først og fremmest for at have det skægt. 
Hvor det ikke er verdens undergang, 
hvis én kommer til at hive handskens 
velcro-lukning op midt i medspillerens 
tilbagesving, hvor man ikke krampag-
tigt behøver at tilbageholde latteren, 
når en af de andre har eksekveret et 
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virkelig eksotisk stunt – og hvor jube-
len ingen ende vil tage, når der kommer 
dame-bajere på menuen. Hvor store, 
eksistentielle problemer finder holdba-
re løsninger, mens der ledes i roughen, 
og hvor landets politikere absolut får 
den kritik, de er berettiget til. 

Selv de seneste års mangeartede 
øvrighedsangreb på onsdagsgolfen er 
overlevet med bravour. End ikke de 
mere og mere kringlede handicapreg-
ler, som kun få begriber visdommen 
i, har formået at nedbryde de mest 
matematik-kyndiges evne til – så no-
genlunde, da – at regne ud, hvem der 
har tabt, og hvem der har vundet. Ind-
rømmet: Der skal ofte en pude i ryggen, 
et koldt glas øl og en smule hjælp fra 
nabobordet eller baren til – men det 
skaber jo kun hygge.

Ikke så sjældent kan man godt vågne 
fra et mareridt om, at der fortsat et 
eller andet sted i golfens hellige haller 
sidder et arbejdende udvalg med dét 
kommissorium at trække den sidste 
morskab ud af golfen. Så der pludselig 
dukker en regel op om, at hvert eneste 
grin undervejs på en runde vil koste 
både straffeslag og tab af længde.

Når dét sker – og hvorfor skulle det 
ikke det? – så går alle vi onsdagsgolfere 
forhåbentlig rundt deroppe på en lille 
grøn sky, med flaget kort i forkanten. 
Et sted, hvor solen altid skinner, hvor 
tre-putts ikke eksisterer, og hvor man 
slipper for Herrens ballade hver gang, 
man giver udtryk for, at golf er skægt.

Indtil da: Gud bevare onsdagsgolfen!

Jøp
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72 deltagere i årets 
sidste turnering

Det blev en meget smuk efterårsdag 
den 27. oktober 2014. Vejrprofeterne 
havde ellers tidligere på ugen forudset 
at vi skulle have en hel del regn i det 
nordsjællandske, men endnu engang 
snød vejrguderne meteorologerne. 
Sidstnævnte begyndte da også så småt 
at ”trække i land” sidst på ugen, og det 
fik rigtigt mange klubmedlemmer til at 
tilmelde sig klubbens afslutningsturne-
ring – Vintergreensome.

Hele 72 spillere havde valgt at del-
tage i Vintergreensometurneringen, og 
Helge A. Andersen og Preben Iversen 
var mødt op i god tid for at byde vel-
kommen, udlevere scorekort og fungere 
som startere.

Vi var som sagt meget heldige med 
vejret, og greens var også gode, det 
sene tidspunkt på året taget i betragt-
ning. Fairways var dog lidt smattede, 
på grund af den megen regn, men 
heldigvis var der indført vinterregler, 
så man kunne frit lægge op hvis man 
havde fået ”sucker”.

Årets vinder af Afslutningsturnerin-
gen blev Michael og Nicolai Kemp, der 
kom ind med hele 43 stablefordpoint, 
og dermed løb med førstepræmien på 
to gavekort á kr. 500,00 til proshoppen. 

De øvrige pladser blev taget af Jes-
per og Gustav Malling Petersen, Ole og 
Christine Faaborg-Andersen, Ole og 

Søren Lottrup og Ian og Ben Tomlin-
son. Santa Maria havde i år sponsoreret 
nogle lækre krydderipakker til præmie-
bordet, som blev overrakt af formanden 
for klubbens turneringsudvalg, Niels 
Holger Hansen.

Vinderne af afslutningsturneringen Michael 
og Nicolai Kemp
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Årets sidste 
præmieoverrækkelse

Der var lagt op til 
”Store Gavedag” 
da Niels Holger 
Hansen, klubbens 
turneringsudvalgs-
formand, og mere 
end 50 medlemmer, 
stillede op til hyldest 
af årets klubmestre, 
samt vinderne af de 
gennemgående tur-

neringer. I år havde 
man også henlagt 
overrækkelsen af 
præmier for junio-
rernes gennemgå-
ende turnering, 
FredagsTour, til 
denne dag, da deres 
egen afslutning 
desværre ikke blev 
gennemført.

Vinder af Paradis Pokalen 
Kristian Arn-Korsbæk

Vinder af Kirsebær Pokalen 
Oliver Buck Kemp

Vinder af Giftbægeret Lone 
Hunæus og Casten Reuther 
(ikke tilstede)

Vinder af Dr. Alexandrine’s 
Vandrepokal  
Camilla Faaborg-Andersen

Vinder af Efterårsfourball 
Kristian Arn-Korsbæk & 
Søren Lottrup
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Klubmestre 2014

Vinder af FredagsTour Elite-
rækken Christoffer Olrik

Vinder af FredagsTour A-
rækken Sebastian Kemp 

Vinder af FredagsTour B-
rækken Mads Norvold Stigmo

Vinder Damer Slagspil  
Camilla Faaborg-Andersen

Vinder Damer Hulspil 
Maren Binau

Vinder Herrer Slag- og hul-
spil Frederik Asbjørn

Stig Backéns Juniorlegat 2014
Klubbens mangeårige 

bestyrelsesmedlem, Stig 
Backén, oprettede i 2013 
et legat, som klubbens 
juniorudvalg frit kunne 
overrække til den junior 
som i sæsonen havde 
udvist stort engagement 
på træningsbanen og i sin 
tilgang til spillet – og som 

havde forståelse for ”Gol-
fens Sande Værdier”. 

I år havde Juniorud-
valget bedt klubbens to 
trænere, Mike Tulloch og 
Jannik Bolinder om at mo-
tivere valget, som i år faldt 
på Ulrik Bæk Jørgensen.
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Klubmestre 2014

Vinder Veteran Herrer Slag- 
og hulspil Hans Stenderup

Vinder Veteran Damer Slag- 
og hulspil Jette Bjerrum

Vinder Senior Damer Slag- og 
hulspil Birthe Bjerrum

Vinder Senior Herrer Slagspil 
Hans Chr. Colov

Vinder Junior Piger Slag- og 
hulspil 
Cecilie Schwarz-Rosman

Vinder Junior Drenge Slag-
spil  
Ulrik Bæk Jørgensen

Vinder Junior Drenge Hulspil  
Nicolai Olrik

Vinder af Senior Herrer Hulspil blev Per Hollesen, som desværre ikke kunne være tilstede.
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Klubberne i klubben
NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

2014 har budt på usædvanligt godt 
vejr, en fremragende bane det 
meste af sæsonen (tak til Ian & 

co!) og flot, flot deltagelse på alle vores 
spilledage.

Løverne spiller 4-bolde onsdage 
13.45-15.00, hvilket giver os mulig-
hed for 44 deltagere. I år har der i snit 
været 41,6 deltagere pr gang, så der har 
virkelig været fuldt hus! Takket været 
vores sponsorer – egne som eksterne – 
kan vi stille nogle flotte præmieborde 
op hver eneste gang og få sat lidt ekstra 
kulør på vores spilledage!

En formidabel 
sæson

Vi havde 3. september en meget 
vellykket Løvernes Invitational - 70 
Løver, gæster og sponsorer mødte frem 
til morgenbuffet, kanonstart og fro-
kostbuffet med efterfølgende under-
holdning og fællessang med maestro 
Lennart ved flygelet.

I samarbejde med Djarlo Automo-
biler kunne der stilles en Fiat 500 som 
hole-in-one præmie på hul 6 – men 
endnu en gang måtte en præmie-bil 
forlade RGK uden ny ejer. Vi havde hel-
digvis mange andre flotte præmier fra 
mange af vores særdeles højt værdsatte 
sponsorer.

Årets sidste spilledag var 1. oktober, 
hvor mørket er ved at indhente os, så 
den stod på hulspil over 13 huller - 
mand mod mand! Generalforsamlingen 
samme aften blev yderst kompetent og 
effektivt ledet af Henrik Bræmer. 

Formandens beretning med særlig 
tak til vores sponso-
rer godkendtes med 
applaus, regnskab 
godkendtes med om 
muligt større applaus, 
til bestyrelsen gen-
valgtes Jørgen Kemp, 
Finn Henriksen, Niels 
Holger Hansen, Alex 
Bremner, Robert Leth 
og Erling Krøll, mens 
Lennart Leschly efter 
16 musikalske år i 
Løve-bestyrelsen ikke 
ønskede at genop-
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stille. Tak til Lennart, der heldigvis 
har lovet at fortsætte som kapelmester. 
I stedet blev Robert Enroth nyvalgt. 
Revisor genvalgtes, og under eventuelt 
informerede Robert Leth om, at der 
allerede nu er sponsorater på plads, så 
det høje niveau for vore ugentlige mat-
cher og sammenkomster kan holdes 
også i næste sæson. 

Aftenens middag - topklasse fra 
Peter & Steen - kunne herefter indledes 
uden yderligere unødige forsinkelser.

Efter middagen - og passende 
afbrudt af musikalske intermezzi fra 
Erling Krøll’s CD-Band & Mandskoret  
- blev den omfattende præmieuddeling 
foretaget. 

Her skal blot nævnes, at ”Årets 
Golfer” og vinder af Lundborg-pokalen 
blev Thomas Møller, vindere af Løver-
nes Fourball blev Claus Holmer/Tho-
mas Møller (igen!) og den nyindstiftede 
pris for relativt største handicapned-

gang (tak til Henrik Holm) blev vundet 
af Peter Claudi Rasmussen med en 
HCP-nedgang på 15,6%

Til slut vil vi fra Løvernes bestyrelse 
sige tak til alle, der med entusiasme og 
højt humør har deltaget i vores ugent-
lige matcher og efterfølgende middag 
og hyggeligt samvær. Opfordringen fra 
os til RGK’s herrer skal som altid være, 
at har du lyst til at være med i Løverne, 
så er du hjertelig velkommen - blot du 
er over 25 år gammel og har et HCP på 
31,8 eller mindre. Det koster 400 kr - 
og de er RIGTIG godt givet ud !

Løvernes bestyrelse/NHH
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En formidabel 
sæson

Halv Fire har nu vinterferie, 
men det afholder ikke de seje-
ste af os fra at gå nogle huller, 

når vejret er til det. Har du endnu ikke 
sat køllerne helt væk, og har du lyst til 
lidt motion, så hold øje med Golfbox og 
klik dig på. Du er meget velkommen.

Vi har haft det smukkeste vejr i den-
ne sæson. Eneste undtagelse var den 
torsdag i juni, hvor vi skulle spille den 
ene af vores to invitationsmatcher. Den 
måtte vi desværre aflyse på grund af 
voldsom regn, men en hyggelig middag 
kunne vejret heldigvis ikke forpurre. 

I år havde vi forlænget sæsonen med 
en uge til 2. oktober, hvor vi afholdt 
generalforsamling efter en ni-hullers 
flagmatch. Vi gik i det skønneste efter-
årsvejr og kunne bare ærgre os over, at 
vi kun kunne nå at gå en halv runde. 
Dagens turnering blev vundet af Helle 
Vensby og Inger Marie Holm (Gogo) 
med flaget i hul på 8. green.

Deltagerne i generalforsamlingen var 
”den gamle garde”, som også stiller op 
hver torsdag, og det er ingen hemmelig-
hed, at vi gerne havde set nogle flere af 
vores mindre aktive medlemmer. Vi hå-

ber, at I har lyst til at prioritere golfen i 
næste sæson, ligesom vi ønsker, at flere 
har mod på at blive medlem hos os. 

Generalforsamlingen blev afholdt 
i god ro og orden. Der var ikke ind-
kommet forslag fra medlemmerne, og 
formand Ilse Sjørups beretning og kas-
serer Susanne Theedes regnskab blev 
godkendt.

Tak til Anne og Dorthe

Anne Hougaard og Dorthe Bjerre-
Petersen ønskede ikke genvalg til 
bestyrelsen. I stedet indtrådte Helle 
Vensby (tidl. suppleant) og Vivian Tim-
mermann samt Tina Ramstedt som 
suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig 
januar 2015.

Årets vinder af ”bedste fremmøde” 
blev Tina Ramstedt, som ikke havde 
forsømt en eneste torsdag i sæsonen, 
skarpt fulgt af Liselotte Schönfeldt 
og Susanne Theede, begge med kun 
to afbud. Flot. Eclectic blev vundet af 
Lise-Lotte Schönfeldt.

På gensyn i april

Ja, så varer det ikke mere end nogle 
få måneder, før vi igen så småt kan tage 
hul på sæson 2015 med udsendelse af 
opkrævninger, turneringsprogram, m.v. 

Og har du lyst til at spille med i Halv 
Fire om torsdagen, er du som nævnt 
meget velkommen. De 300 kr., som er 
vores kontingent, er givet godt ud.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig 
jul, et godt nytår og på gensyn i 2015.

Bestyrelsen i Halv Fire
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Igen i år, har vi haft en fantastisk 
sæson. Vejret har været med os, der 
har kun været en aflysning p.g.a. 

tordenvejr.

Vi har fået en del nye medlemmer og 
der har været en meget stor opbakning 
til alle matcher.

I år har der været 3 sponsormatcher, 
en udflugt til Hornbæk med stor tilslut-
ning, samt vores årlige venskabsmatch 
mod KBH, hvor vi vandt 9/5.

Året sluttede den 25. sept. med 
generalforsamling, en dejlig middag og 
præmieoverrækkelse.

A - rækken blev vundet af Birte 
Henriksen, B - rækken blev vundet af 
Inge Hassel der også vandt årspokalen, 
C - rækken blev vundet af Anne Lange, 
Super 9 blev vundet af Lotte Brøndum  
samt Hulspilsmatchen blev vundet af 
Jette Bjerrum.

Vi håber at se rigtig mange af jer til 
næste år og hvis der nogle nye medlem-
mer af RGK, der har lyst til at deltage i 
Trekroner, er de velkomne til at ringe 
til Kirsten Stærk med hensyn til ind-
melding eller informationer om vores 

klub.

På gensyn til næste år !

Bestyrelsen

Fantastisk 
sæson

Vinder af B-rækken og årspokalen Inge Hassel

Vinder af Hulspilsmatchen Jette Bjerrum 
sammen med Vivi Ravn der donerede vandre 
pokalen i 1994
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Formand Henrik Trautner ind-
ledte årets generalforsamling 
med at mindes afdøde Hans- 

Christian Olrik, som i mange, mange 
år har været et markant medlem af 
Rungsted Golf Klub og ved sin død var 
medlem af Seniorklubbens komité. 
Mac, som vennerne kaldte ham, var en 
trofast deltager i onsdagens matcher og 
vil blive stærkt savnet.

Knud Pontoppidan blev valgt til 
dirigent, og i sin årsberetning udtrykte 
formanden ærgrelse over, at medlems-
tallet igen er faldet (til nu 64) og opfor-
drede de tilstedeværende medlemmer 
til at gennemføre en ”rekrutterings-
kampagne” over for medlemmer, som 
måtte have nået skelsår og alder og 
kunne tænkes at have lyst til et sjovt og 
hyggeligt samvær hver onsdag sæsonen 
igennem.

Formanden betegnede sæsonen 2014 
som ”et formidabelt godt år” med en-
delig ro om starttiderne, kun to regn-
aflysninger og en bane, der sjældent er 
set bedre. Stor tak til baneudvalg og 
greenkeepere.  

Om klubbestyrelsens ønske om at få 
rundetiderne gjort kortere – og gerne 
under fire timer for en fourball – kon-
staterede formanden, at seniorerne 

Seniorklubben
DET BLEV ET 

FORMIDABELT 
GODT ÅR

typisk bruger mellem fire-en-halv og 
fire timer og fyrre minutter om 18 hul-
ler, og han havde meget svært ved at se, 
hvordan dette kan nedbringes væsent-
ligt, med mindre man laver formatet på 
klubbens matcher helt om, ”hvilket vi i 
komiteen ikke har planer om”.  Han gav 
dog tilsagn om loyalt at lytte til klub-
bestyrelsens videre instruktioner og 
forsøge at leve op til dens ønsker.

Til den årlige match mod Køben-
havn havde vi haft svært ved at stille 
et tilfredsstillende hold, og formanden 
rejste spørgsmålet, om det var tiden at 
overveje, om vi skal fortsætte denne 
match – hvor hyggelig den end måtte 
være. 

Poul Carpentier fik som sædvanlig 
herefter ordet for at berette om det 
forløbne år i Superligaen – seniorklub-
bens veteranafdeling, som hver onsdag 
har sin egen ni-hullers match. Også 
veteranernes medlemstal er faldende, 
og selv om der spilles golf hver ons-
dag, må Superligaen i dag nok nærmest 
betegnes som en social klub, sagde Poul 
Carpentier.

Årets spiller blev i B-rækken Claus 
Storm Pallesen med 323 points for sine 
ti bedste runder. I A-rækken blev det 
Peter Grauballe med 330 points. Hen-
rik Trautner rettede i forbindelse med 
præmieoverrækkelsen en stor tak til 
Seniorklubbens sponsorer CPM Invest 
og TKB Shipping. 

Henrik Trautner, Flemming Pfingstl 
og Vagn Møller blev alle genvalgt til 
komiteen, som senere har suppleret sig 
med Jørgen Pedersen (jøp). 
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Årsregnskabet blev godkendt, og 
Preben Buus blev genvalgt som revisor.

I debatten efter formandens be-
retning og under eventuelt blev der 
diskuteret flere forslag til, hvordan 
medlemstallet muligvis kan øges, og 
nye ideer til afviklingen af de ugentlige 
turneringer – og der var bred enig-
hed om, at klubbens målsætning for 
nedsættelse af rundetiderne var meget 
ambitiøs.

Formanden sluttede den officielle del 

af festen af med et håb om, at alle med-
lemmer fortsat vil bidrage til at opfylde 
Seniorklubbens fremmeste formål, 
”som jo såre enkelt er, at vi skal more 
os, hygge os og have det godt – både på 
og uden for banen”.

Den efterfølgende indtagelse af den 
traditionsrige menu (sildemad, forloren 
skildpadde og nøddehorn) skete som 
sædvanlig under højstemte og hygge-
lige former. 

Seniorklubben

Julebuffet den 
13. december kl. 13

Der serveres en stor traditionel 
julebuffet med flere hjemmelavede 

specialiteter.
Pris pr. kuvert kr. 295,-

Reservation hos Peter & Steen 
på 4586 4149

Restaurant Rungsted Golf Klub
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kaninklubben

Vi har ikke været så mange i 
år, men de der havde valgt at 
bruge deres mandag eftermid-

dag, og lejlighedsvist en del af aftenen 
også, har haft nogle rigtigt gode timer 
med spil og hyggeligt samvær. Merethe 
Lund var igen i år en entusiastisk ka-
ninmor, som energisk fulgte og vejledte 
kaninklubbens medlemmer rundt på 
banen.

Og der er blevet spillet en hel del. 
Vi må dog indrømme at nogle af vore 
juniorer har et endog meget kort med-
lemskab af klubben, da de simpelthen 
”ræser ned” i handicap, og derfor kvali-
ficerer sig til at spille med i juniorernes 
fredagsturnering, som også er attrak-
tivt at deltage i. I år blev rekorden sat 
af en ung Sebastian Kemp, som bestod 
sin slag- og teoriprøve i marts måned, 
spillede sin første kaninturnering i 
maj og allerede i juni var kommet ned i 
handicap 35, så det blev ikke til mange 
mandagsoptrædender. Sebastian endte 
i øvrigt i handicap 20, så tilhørsfor-
holdet til Kemp-dynastiet fornægtede 
sig ikke.. Grethe Bay løb dog med 
årets førstepræmie, idet hun var den 
der havde scoret flest stablefordpoints 
sæsonen igennem. Grethe var også den 
mest entusiastiske spiller, og havde 
højst fremmøde. Tillykke til Grethe!

Vi har i år haft en udflugt til Kok-
kedal Golf Klub, hvor vi spillede en 
foursome med medlemmer fra Kok-
kedal, Fredensborg og Hørsholm. Vi 
var 80 spillere der fik lov at gå for-ni 
på banen, og efterfølgende var der stor 
præmieoverrækkelse samt spisning. Alt 
i alt en hyggelig eftermiddag og aften i 
Kokkedal, som måske nok alligevel blev 
afsluttet lidt sent for vore alleryngste.

Vores afslutningsmatch blev afholdt 
i slutningen af september, og vi havde 
fået god hjælp fra Tove Palsby, Tove 
Madsen, Anne Normann og Jens Jacob 
Raun som kaptajner for holdene. Efter 
turneringen, som blev spillet som en 
scramble, havde Tove Palsby og Me-
rethe Lund lavet meget lækker mad 
og lagkage til os, og denne blev nydt i 
privaten hos Claus Preetzmann – re-
stauranten har jo som bekendt lukket 
mandag aften. Turneringen blev vundet 
af Laura Ejsing, Kristina Holm og Bir-
the Normann.

Tak for en god sæson – vi håber rig-
tigt mange har lyst til at være med igen 
til foråret!

Med kaninhilsner 
Claus Preetzmann og Merethe Lund.

Så lakkede endnu 
en kaninsæson 

mod enden
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Det er 25 år siden

I 1989 døde en af 
klubbens karisma-
tiske medlemmer;  

Knud Tholstup. Hans 
søn Svend ville gerne 
sætte et minde i klub-
ben efter sin far, så 
han fik med klubbens 
tilladelse lov til at få en 
stenhugger til at skrive:

KNUD’s DEN 
STORE STEN 

Frilagt i 1974 af Knud 
Tholstrup, RGK 1959 – 
1989.

Historien om den sten er, at Knud 
Tholstrup i 1974 under et af sine (sjæld-
ne) besøg i rough til venstre for 2.hul 
opdagede, at en tilsyneladende flad sten 
stak en anelse op over jordoverfladen. 
En nærmere undersøgelse afslørede, at 
det var en sten af betydelig dimension. 

Efter bestyrelsens ac-
cept hertil, frilægger en 
entreprenør  på  Knud 
Tholstrups bekostning 
stenen, hvor den ligger 
i dag.

Der skal godt nok 
et ordentligt hook i 2. 
slaget på det hul for at 
komme ud til stenen; 
men læg mærke til den 
næste gang du spiller. 

PRÆMIEOVER-
RÆKKELSER

Det er tankevæk-
kende at se fotos fra årets præmie-
overrækkelser, hvor påklædningen 
var anderledes end i 
dag, som f.eks. unge 
Michael Olrik der 
modtager Paradispo-
kalen af Hørsholms 
borgmester Hanne 
Falkensten.

DANSK GOLF

I Dansk Golf Unions blad glædede 
man sig over, at der ved årets udgang 
var 71 klubber  - og flere på vej. Og så 
var vi i alt 34.268 golfspillere, heraf 
970 fra Rungsted.

Vi havde i 1989 2 danske spillere 
på Europatouren;  Anders Sørensen 
og Steen Tinning. Deres præmie-

Svend Tholstup ved stenen
fortsættes side 48
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penge beløb sig det år til henholdsvis 
£ 20.000 og £ 18.000, hvilket var nok 
til at bevare tourkortet. I dagens penge, 
svarer det nogenlunde til 384.000kr. 
og 346.000 kr. !

RETTELSE 

Af uransagelige grunde skrev jeg i 
sidste nummer af dette blad, at Kø-
benhavns Golf Klub før 2. Verdenskrig 
havde sin bane på Kløvermarken. Det 
er noget vrøvl og jeg beklager dette, for 
Københavns Golf Klub lå naturligvis 
også før den krig på Eremitagen. 

Men der lå faktisk en golfklub ude på 
Kløvermarken på Amager før krigen. 
Jeg har fundet frem til, at den blev stif-
tet i 1933 men blev opløst efter krigen, 
da arealet blev brugt til at huse 18.000 

tyske flygtninge.

Under min søgning om oplysninger 
om Kløvermarkens Golf Klub, gennem-
så jeg DGU’s  blad fra 1946, hvor der 
blandt andet var et referat fra en eks-
traordinær generalforsamling i Rung-
sted. Heraf fremgik at vores daværende 
formand Generalkonsul H. de Coninck  
Smith var bekymret over det stigende 
medlemsantal, idet man nu var oppe på 
371 medlemmer, så man måtte tænke 
stærkt på at begrænse medlemstilgan-
gen, idet banen og klubben ikke gerne 
skulle overfyldes. Ja sådan så man på 
det i 1946 !

Jan Rud
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Juniorteamet siger tak 
for en god sæson 2014

Sæson 2014 er på hæld, - og vi kan 
vist i det store hele, kun være 
rigtigt godt tilfredse med alt det, 

vi har nået siden februar måned.

Vi har gennemført; vintertræning, 
junioråbningsmatch, hilst nye junio-
rer velkommen, påskelejrtræning og 
match, afholdt forældremøder, hold-
træning, junior-elite tiltag, Juniorugen, 
U19 Callaway Cup, JDT Super Cup 
finale, og der er spillet Kaninmatch og 
Fredags Tour.  Vi har været på Golftur 
til både Asserbo og Sverige, Öresunds 
Golf Klub.

Efterårsferietræning

Senest afviklede vi 3 dages Efter-
årsferietræning – i et noget ustadigt 
vejr, men 16 friske juniorer deltog med 
oprejst pande, - og vi løb da også en 
enkelt dag til svømmehallen og legede 
badedyr med krumspring, - løb tilbage 
igen – for så lige at spille nogle huller 
med Jannik.

Turneringer

Desuden har vi haft en del DGU 
Aon hold ude at spille turneringer mod 
andre klubber, samt et Mini-Tour hold 
for de yngste. Nogle af vore juniorer 
har ligeledes deltaget i Junior Distrikts 
Turneringer (JDT).

En gruppe 
af vores elite-
juniorer har 
deltaget aktivt 
på RGK’s 
Divisionshold, 
og klaret sig 
rigtig pænt 
– så lad nu 
endelig klub-
bens ungdom 
få pladser igen 
til næste år – 
der er hårdt 
brug for dem!

Forældre-opbakning

Vi får generelt en fin opbakning fra 
en større del af de aktive juniorers 
forældre, - men det er altid den samme 
skare, som stiller op. 

Vi er kun et ganske lille team i ju-
niorudvalget, som løfter rigtig mange 
opgaver. Vi må derfor i den kommende 
sæson bede om, at flere forældre byder 
ind. 

fortsættes side 50
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Der kræves ikke meget – og de foræl-
dre som ikke selv spiller golf, kan også 
sagtens gi’ en hånd med. 

Der vil blive udarbejdet en liste, hvor 
man kan skrive sig på. 

Listen vil blive sat op i mellemgan-
gen ved kontoret.

Alle opgaver er mindre, afgrænsede 
opgaver, så ingen får ”trukket noget 
ned over hovedet”.

Er der bedsteforældre, som godt 
kunne tænke sig at hjælpe lidt til – er 
de også meget velkomne.

I skal ud at spille på banen!!

Vi må appellere til jer forældre om, 
at hjælpe til med, at jeres børn kommer 
mere ud at spille på banen. 

Alt for mange med hcp fra 54 til ca 
20-25 – spiller desværre ALT for lidt! 

Det betyder, at de ikke får spille-
rutine nok, og at de ikke kommer nok 
ned i hcp over sæsonen. 

Deres jævnaldrende, som er aktive, 
overhaler dem lynhurtigt! Pludselig 
står ”Lille Per” tilbage og ser, at hans 
golfvenner er nået langt videre. Det er 
synd!

Vi må derfor bede jer forældre om at 
opfordre jeres børn til, at de får nogle 
gode aftaler i stand, så de kommer ud, 
og spiller på banen.

Skolereformen

Den nye skolereform trådte som 
bekendt i kraft efter sommerferien.

Det har betydet længere skoledage, - 
og nok mindre tid til at være i RGK.

Juniorerne har generelt passet deres 
træningstider, men der skete lidt et 
frafald af tilmeldinger til flere arrange-
menter og de ugentlige turneringer. 

Vi kan kun opfordre til, at golf-
sporten prioriteres højt, og at juniorer 
møder og deltager i mest muligt. Det 
kræves nok, at forældrene også her, 
bakker op om at få sendt deres poder af 
sted, - og at de får tilmeldt sig diverse 
arrangementer – inden for tidsfristen – 
naturligvis!

Sponsorer

Vi kan ikke få armene ned af bare 
begejstring over, så mange sponsorer, 
som har bakket os op i sæson 2014 – 
det har været helt fantastisk!

Juniorudvalget vil gerne sige en 
KÆMPE STOR TAK til alle jer, som har 
bakket op, og støttet vores arbejde med 
at udvikle juniorteamet - både sports-
ligt og socialt.

Juniorudvalget

Sponsor og frivillig hjælper 
for juniorerne i 2015

Ønsker du at sponsorere RGK’s Ju-
niorteam, eller ønsker du at hjælpe med 
mindre, afgrænsede opgaver  i 2015, 
hører vi meget gerne fra dig på info@
rungstedgolfklub.dk På forhånd tak! 
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Få lavet logobolde 
med eget navn eller logo.

Kom ind i shoppen og få et tilbud

Rungsted Proshop 
Head Pro Mike Tulloch

Julestue i Proshoppen

Alle
 sk

o på la
ger -

 30%

Alle vognbags - 
50%

Alle bærebags - 
30%

Diverse jernsæt - 25%
Diverse køller - 30%

Lørdag og søndag den 29. & 30. november
fra kl. 10 til 15 inviterer vi til julestue

Vi byder på varm glögg og masser af super juletilbud
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