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DEN NYE BMW 5-SERIE SEDAN. BESKATNING FRA 509.890 KR.
Nu er det nu. Alle first movers og andre bilelskere skal ikke sove mange nætter, før de kan opleve  
velkørende innovation og selvkørende revolution på nærmeste hånd. Den nye BMW 5-serie Sedan  
er både større og hurtigere, mere avanceret, mere nyskabende, mere online og mere miljøvenlig.  
Årtiets firmabil, der dog naturligvis også kan privatleases for kun 5.895 kr./md. 

TAG FORSPRINGET.

Ren  

køreglæde

Forbrug 14,5-24,4 km/l, CO2 108-159 g/km, 190-340 hk. CA+

BMW PrivatLeasing af BMW 520d Sedan er inkl. lev. omk., service, automatgear og metallak og ekskl. forsikring  
og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr 4.995 kr. Adm. gebyr 25 kr./md. Førstegangsbetaling 45.000 kr. Totalomkost-
ninger i perioden 192.075 kr. Prisen er baseret på 24 måneder med 40.000 km i perioden. Forbehold for kredit- 
godkendelse. Prisen er gældende indtil andet kommunikeres. Bilen er vist med ekstraudstyr.

 │ Kgs. Lyngby │ Firskovvej 33        │ 2800 Kgs. Lyngby │ Tlf.: 4588 6600
 │ København   │ Englandsvej 389 │ 2770 Kastrup          │ Tlf.: 3259 4611

JAN NYGAARD AS
www.jan-nygaard.dk
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2960 Rungsted
v/Købmand Brian Banke
Telefon: 45 76 10 89
www.menyrungsted.dk

Kundevenlige
åbningstider:
ALLE hverdage 8-20
Lørdag og søndag 8-18

Følg os på

Velkommen til en verden af indkøbsoplevelser

Besøg de betjente afdelinger
med vores altid smilende,
kompetente og venlige fagpersonale.
De er klar med råd og vejledning hos ... 
Slagteren - Fiskeboden - Delikatessen - Osteboden
Vinafdelingen - Frugt & Grønt og Blomsterbutikken
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RGK går imod strømmen 
– med udvidet service

Som skatteborger i Danmark var 
jeg underlagt PostNord Danmarks 
nåde, da jeg i februar skulle sende 

breve til forskellige egne af landet. Grun-
det etatens himmelråbende mangel på 
performance ved tidligere lejligheder 
havde jeg afleveret breve personligt på 
en lang række adresser i hovedstaden. 
Men Fyn og Jylland blev det altså post-
væsenets opgave at levere til. Ved op-
følgning på mail med modtagerne kunne 
jeg konstatere, at den politisk bestemte 
serviceramme på levering efter tre til fem 
hverdage ingenlunde var overholdt. Ni 
og 14 dage tog det til to adresser på Fyn, 
syv dage til Aalborg! Kun Aarhus modtog 
post på fem dage. Jeg knurrede følgelig, 
da jeg næste formiddag lagde endnu et 
brev i posten og denne gang betalte ri-
geligt for hurtig levering allerede næste 
dag. Men heller ikke denne kostbare 
ydelse formåede postvæsenet at leve op 
til sin egen servicemålsætning omkring. 
Det brev nåede frem tre hverdage senere.  

’Send dog en mail i stedet’ – kan jeg hø-
re pragmatikere omkring mig sige. Selv 
om visse ting vanskeligt lader sig digita-
lisere såsom den stoflige følelse af nær-
vær ved at få en håndskrevet hilsen, den 
fnisende fryd over at modtage et gække-
brev eller forventningens glæde over at 
invitere til fest på bøttepapir, bliver det 
nok løsningen i fremtiden selv for et stæ-
digt, anakronistisk fortidslevn som mig. 
Hos PostNord Danmark har forretnings-
modellen med omvendt proportionalitet 
mellem service og pris ikke just båret 
frugt. Og står de igangværende (marts 

2017) forhandlinger i Transportministe-
riet til troende, vil brevomdeling omtrent 
være lige så hurtigt udført på hesteryg i 
fremtiden. Utallige andre steder er servi-
cen kraftigt for nedadgående. Nuvel, jeg 
er skam stor tilhænger og bruger af selv-
betjening fx på nettet. Men jeg må med-
give, at jeg i mange af dagligdagens sam-
menhænge langt foretrækker personlig 
betjening, ekspertise og ja, service over 
hent selv, bring selv, kontrollér selv, gør 
selv, saml selv, levér selv, find i det hele 
taget bare ud af det hele selv kulturen! 

Så meget desto gladere bliver jeg, når 
jeg kommer til Rungsted Golf Klub og 
konstaterer, at servicen i klubben her går 
imod strømmen og tidens tendens. I RGK 
kan jeg nu få betjening 08:00-18:00 i det 
nye fællesareal, hvor shoppen og admi-
nistrationen holder til. Dermed kan jeg 
købe de sokker, jeg så pokkers ofte kom-
mer af sted foruden, eller fylde bag’en op 
med bolde, tees eller en chokoladebar. 
Og jeg kan købe greenfee til min gæst for 
at gå en tidlig runde en sommermorgen. 
Jeg kan endog ved ankomst få booket en 
mellemtid inden for en time, og uden at 
ræse direkte op til 1. tee. Al den stund at 
øget service oftest (PostNord Danmark 
undtaget) leveres til en højere pris, er det 
herfra værdsat, at det rent faktisk ikke er 
tilfældet i min golfklub. 

Læs mere om ombygningen, den for-
bedrede service og meget andet i årets 
første udgave af medlemsbladet. 

Charlotte Strøm
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Kom godt i gang med golf i RGK

Kære nye golfspiller, nye 
medlem af RGK – 

eller begge dele

Har du for nylig kastet dig over 
golfspillet? Er du netop blevet 
medlem af Rungsted Golf Klub, 

eller er begge dele tilfældet? Her får du 
en guide til, hvilke muligheder du har for 
at komme godt i gang og ud at spille på 
banen sammen med andre medlemmer. 
RGKs rige og aktive forenings- og klubliv 
byder på mange muligheder for at svinge 
køllerne. Så tag med en tur rundt i RGKs 
klubliv, tag bestik af, hvornår Kaninerne 
eller juniorerne spiller, eller find den 
klub-i-klubben, der passer godt til dig. 
Fælles for klubberne-i-klubben er det 
sociale liv, de fællesskaber og venskaber, 
der opstår på banen og efterfølgende, når 
den overståede match skal fejres med fro-
kost eller middag i restauranten. I nogle 
klubber-i-klubben er der sat en handi-
capgrænse, men lad det ikke afholde dig 
fra at blive medlem. Enten kan du spille 
med ved det fastsatte spillehandicap el-
ler spille i starttider i umiddelbar tilknyt-
ning. Og jo mere du spiller, jo hurtigere 
går du ned i handicap. Du booker starttid 
i GolfBox, og du skal være medlem af den 
pågældende klub-i-klubben for at få ad-
gang til de faste starttider. 

Mandag
Er du ny juniorspiller og har fået din ba-
netilladelse, er der Juniorkaninmatch 
om mandagen kl. 17:00 efter træning. 

Der spilles ni eller 18 huller, og det er 
alletiders mulighed for at komme ud og 
lægge arm med banen, så du kan blive 
klar til at spille Fredagstour sammen 
med de øvrige juniorer. Tilmelding sker 
på GolfBox. Få mere at vide om Junior-
kaninmatchen hos formand for junior-
udvalget, Louise Kistrup. 

Tirsdag
Tirsdag spiller Kaninklubben. Så snart 
du har banetilladelse, har du mulighed 
for at spille med i Kaninklubben. Og op-
fordringen lyder: Gør det endelig, for det 
er god træning og en anderledes udfor-
dring at spille på banen sammenlignet 
med at slå bolde på driving range. Der 
spilles tre, seks, ni eller 18 huller i start-
tiderne 17:00-17:30. Du kan tilmelde dig 
Kaninklubben ved at kontakte klubse-
kretær Mette Bundgaard.

Onsdag
Onsdag spiller to herreklubber, Senior-
klubben om formiddagen i starttider 
09:30-10:52 og Løverne om eftermid-
dagen i starttider 13:15-15:00. Senior-
klubben optager mandlige medlemmer 
over 60 år. Få mere information om det 
hyggelige fællesskab hos formand for Se-
niorklubben, Henrik Trautner. 

Løverne byder velkommen til alle 
mandlige medlemmer af RGK over 25 år 

med et handicap på 31,8 eller under. Tag 
gerne fat i formanden Niels Holger Han-
sen og hør mere om onsdagsherrerne og 
læs mere på www.rungstedloever.dk.

Onsdag eftermiddag slår RGKs elite-
spillere ud i starttider 16:00-17:00. Her 
skal du have handicap 11 eller under for 
at være med. Tag kontakt til Michael 
Kemp for at høre mere om Onsdagseli-
ten. 

Torsdag
Torsdag er damedag i RGK – med mu-
lighed for tee-off på tre forskellige tids-
punkter. Trekroner spiller om formid-
dagen i starttiderne 08:30-10:52. Halv 
Fire spiller i starttiderne 15:30-15:45, og 
Ladybirds spiller i starttiderne 16:15-
17:00. 

Alle kvindelige medlemmer af RGK – 
uden aldersbegrænsning kan blive med-
lem af Trekroner, hvor der spilles fra 
handicap 36, uanset om du har et højere 
handicap. Find flere informationer om 
Trekroner på www.rgk-trekroner.dk og 
tag kontakt til formand Dorrit Jørgen-
sen, hvis du vil vide mere. 

Halv Fire tager gerne imod positive 
kvinder, som har lyst til at spille tors-
dage, hvor der spilles fra handicap 36, 
uanset om du har et højere handicap. Få 
mere at vide om Halv Fire hos formand 
Dorrit Skjoldbirk. 

Torsdag eftermiddag spiller Ladybirds, 
som primært består af erhvervsaktive 
kvinder med spillehandicap 36 eller un-
der. Hvis dit spillehandicap ligger på 
grænsen, kan du spille i starttiden 17:07 
lige efter den faste booking og stadig 
være en del af fællesskabet i Ladybirds. 
Hør mere om Ladybirds ved at kontakte 
formand Maren Binau. 

Fredag
Vi er nået frem til fredag, hvor juniorer 
med handicap 36 eller under spiller Fre-
dagstour. Der spilles i forskellige rækker 
og både ni og 18 huller. Ved nogle turne-
ringer ændres kravene, så højere handi-
cap også kan spille med. Tilmelding sker 
via GolfBox senest torsdage inden  12:00. 
Hvis du vil vide mere om Fredagstour, 
kan du spørge juniorudvalgets formand, 
Louise Kistrup.

Klubturneringer 
Grib også chancen for at få nye bekendt-
skaber på golfbanen ved at deltage i 
Rungsted Golf Klubs mange turneringer. 
Der er en righoldig variation i turne-
ringsformer, og man kan spille enkeltstå-
ende eller gennemgående turneringer, i 
hold eller alene. Hvis du ikke har fundet 
en makker til en turnering, du gerne vil 
deltage i, bør det ikke afholde dig fra at 
melde til; du vil da blive matchet med en 
anden spiller, som mangler en makker. 
Det samme gælder holdturneringer med 
fire spillere. 

Turneringsprogrammet kan hentes i 
trykt udgave hos administrationen, og du 
finder også alle turneringer i GolfBox og 
på klubbens hjemmeside. Skulle du væ-
re i tvivl om de forskellige spilleformer, 
der gælder for dagen, er der altid hjælp 
at hente hos starteren, som gennemgår 
spilleformen ved 1. tee – og i mellemti-
den kan du orientere dig i ordlisten for 
golfturneringsnovicer. 

    
  ChS
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Seniorklubben
09:30-10:52

Trekroner
08:30-10:52

Junior-
kaninmatch
17:00

Kaniner
17:00-17:30

Løverne 
13:15-15:00

Halv Fire 
15:30-15:45

Fredagstour
 (juniorer)
15:30-16:30

Eliten
16:00-17.00

Ladybirds
16:15-17:00

Oversigt over RGKs klubber-i-klubben, Onsdagseliten og juniorers faste starttider fordelt over 
ugen.

Henrik Trautner, 
formand for Senior-
klubben.

Dorrit Skjoldbirk, 
formand for Halv 
Fire.

Dorrit Jørgensen, 
formand for Trekro-
ner.

Michael Kemp (foto) 
står sammen med 
Stig Madsen i spid-
sen for Onsdagseli-
ten.  

Maren Binau, for-
mand for Lady-
birds.

Louise Kistrup, for-
mand for juniorud-
valget.

Formand for Lø-
verne, Niels Holger 
Hansen. 

Læs mere om de forskellige klubber-i-
klubben i artiklen, og tag kontakt til de 
respektive repræsentanter for at få mere 
information og måske ligefrem melde dig 
ind.

Ordliste til golfturneringsnovicer

Bestball En form for hulspil, hvor én spiller spiller mod to eller tre spilleres 
bedste bold.

Flagspil Hver deltager får udleveret et flag, som sættes der, hvor hans eller 
hendes bold ligger, når spilleren har brugt de tildelte slag, hvilket 
vil sige banens par + spillerens spillehandicap. Den spiller, der er 
nået længst på banen, vinder.

Fourball En turnering, hvor to spillere danner par og spiller mod et andet 
par. Alle spiller hver sin bold. Den bedste bold fra hvert par tæller 
på hullet.

Foursome En turnering, hvor to spillere danner par og spiller mod et andet 
par. Hvert par spiller kun med én bold og skiftes til at slå. Man 
skiftes også til at slå fra teestederne. Mixed foursome er en turne-
ring, hvor hvert par består af en mand og en kvinde.

Greensome En turnering, der minder om foursome, men hvor hver spiller slår 
ud fra hvert teested. Parret vælger så den bold, der ligger bedst, og 
skiftes til at slå, indtil bolden er i hul.

Hulspil To spillere spiller mod hinanden om hvert enkelt hul. Den spiller, 
der har anvendt færrest slag, vinder hullet. Turneringen er slut, 
når den ene spiller har vundet flere huller, end der er tilbage. 

Kanonstart Er en turnering, hvor alle deltagere inden turneringens start er 
placeret på alle banens forskellige huller. På et givent tidspunkt 
sættes turneringen i gang, og alle spiller herefter 18 huller.

Pedro Er betegnelsen for en fiktiv spiller, som et hold i en turnering til-
deles, hvis der mangler en spiller på holdet. Pedro bidrager til hol-
dets score med et af turneringsledelsen tildelt antal point/slag.

Scramble Holdturnering for to, tre eller fire spillere. På hvert hul driver alle 
holdets spillere. Det bedste drive vælges, og fra dette punkt slår 
alle holdets spillere næste slag. Således fortsættes, indtil bolden er 
i hul.

Scratch En turnering, hvor der spilles uden handicap.
Slagspil Alle deltagere i en turnering spiller alle huller. Hver spiller tæller 

alle slag med i scoren. Den spiller, der har brugt færrest slag, vin-
der.

Stableford En modificeret form for slagspil. På hvert hul opnås point, der 
lægges sammen og udgør spillerens score på runden. Point bereg-
nes således, at nettoscore lig med par giver to point, et slag over 
par giver et point, mens mere end et slag over par ikke giver point. 
Man kan ikke få minuspoint. Et slag under par giver tre point osv.

Alle de ovenfor nævnte turneringsformer kan spilles med eller uden handicap.
Helle Rørbæk



Hoffmann Professional A/S, Tlf. 56 13 04 00
www.hoffmann-pro.dk  info@hoffmann.as

Fleksibel pergola
Få bedre udnyttelse af terrassen og forlæng ude-sæsonen

Vægmonteret eller fritstående

Markiser

Parasoller i alle størrelser med 
f.eks. motor, lys og varme

AEROLUX
lamel  
system
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RGK byder velkommen i 
nye omgivelser

Klubben har moderniseret og etableret et 
fællesområde med kontor og proshop

Der bliver hamret og banket i lo-
kalerne, som tidligere lagde rum 
til administration og proshop. Vi 

er i slutningen af februar, og håndvær-
kerne har travlt, for om få uger skal om-
bygningen stå fiks og færdig.

-Vi har en deadline, der siger 15. marts, 
og den bliver overholdt. Byggeriet er for-
løbet fuldstændig efter planen, under-
streger Club Manager Anders Møller, der 
siden starten 2. januar i år har været tov-
holder på projektet og har afholdt ugent-
lige byggemøder med de involverede 
parter for at sikre, at processen forblev 
på sporet.

-Vi har fjernet lofter, gulve, vægge mv. 
i kontor, shop og spillergang, som havde 
forskellige gulvbelægninger, lofter og 

lys, og erstattet det, så det i dag fremstår 
ensartet. Og vi har etableret en direkte 
adgang mellem shop og kontor, så rum-
mene nu hænger sammen. Alt i alt løber 
investeringen op i omkring 1 million kro-
ner.

Hvorfor var det nødvendigt med denne 
ombygning?

-De nye åbne, funktionelle og eksklu-
sive lokaler er et led i klubbens ønske om 
at optimere servicen over for medlem-
merne og over for vores gæster, forklarer 
Anders Møller. 

I forbindelse med sammenlægningen 
af proshop og kontor udvides klubbens 
åbningstider. 

-Efter at Jannik Bolinder er blevet an-
sat i klubben på fuld tid, er 
administrationen blevet me-
re fleksibel, både hvad angår 
arbejdstider og funktioner.

-Hovedbetjeningen kom-
mer til at ligge i kontoret, 
og planen er at holde åbent 
08:00-18:00 mandag til 
torsdag. Fredag, hvor der 
erfaringsmæssigt ikke er så 
mange i klubben, i lidt fær-
re timer, og lørdag/søndag 
08:00-16:00.

-En anden lille ændring er, 
at spillerne nu kan købe kol-
de vand og chokolade hos os 

Klubpro Jannik Bolinder, Club Manager Anders Møller, 
headpro Mike Tulloch og klubsekretær Mette Slot Bund-       
gaard glæder sig over de nye omgivelser.



12 NUMMER 1 13MAJ 2017

inden golfrunden, hvis restauranten ikke 
har åbent. Et ønske fra en del medlem-
mer og gæster, som vi nu er glade for at 
kunne opfylde.

-Den mest markante ændring i forbin-
delse med ombygningen er måske erstat-
ningen af den tidligere væg mellem spil-
lergang og kontor med en af glas, som i 
åbningstiden kan foldes til side, så man 
udefra går direkte ind i kontorområdet.

Kan I overhovedet arbejde, når I hele ti-
den bliver forstyrret af medlemmer og 
gæster, som lige skal have svar på dette 
og hint eller fortælle om den formidable 
runde, de netop har gået?

-Med det åbne kontor får vi en tættere 
kontakt til vores medlemmer og gæster, 
og det har netop været ønsket, under-
streger Anders Møller. 

-Når sæsonen starter i midten af april, 
ligger vores fokus først og fremmest på 
at servicere medlemmer og gæster.  Efter 
midten af november, hvor mange stiller 
golfbag’en væk, kan vi så koncentrere os 
om alle de øvrige opgaver, såsom evalu-
ering af sæsonen, regnskab, budgetter, 
turneringsplaner, medlemmers ind- og 
udmeldelse og forberedelse af den næste 
sæson.

Er I tilfredse med resultatet af ombyg-
ningen?

-Ja, det er vi bestemt. 

Nogle har undret sig over, at vinduet i 
gavlen ud til 18. hul ikke er større?

-Skulle vinduet have været større og 
lige så højt som vinduerne mod vest, ville 
det blive uforholdsmæssigt dyrt. Der er 

tale om bærende elementer i væggen af 
armeret beton, som ville blive alt for om-
kostningstungt at begynde at røre ved.

-Vi synes i øvrigt, at det arkitektonisk 
er helt, som det skal være. Arkitekt Tor-
sten Wogelius har gjort et flot stykke ar-
bejde.

timm

Arbejdsgruppen som har forestået mo-
derniseringen
Formand Morten Eldrup-Jørgensen
Niels Madsen, formand for husudvalget
Anders Møller, Club Manager
Mette Slot Bundgaard, klubsekretær
-i samarbejde med headpro Mike Tulloch ved 
essentielle spørgsmål Der blev fjernet lofter, gulve og vægge og etableret direkte adgang mellem shop og kontor, så rum-

mene i dag fremstår ens og hænger sammen.
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RGK har igen et dame-
hold i DGU turneringen
I denne sæson vil RGK atter være repræsenteret 

med et damehold i Danmarksturneringen� 

RGK har stolte traditioner både 
for damer og herrer, men især 
dameholdet huskes for år efter 

år at blive Danmarksmestre – og hol-
dets kaldenavn i klubben var derfor også 
guldpigerne. Gennem de senere år har 
der desværre været mangel på yngre pi-
gegolfere i RGK. Mens guldpigerne med 
årene fik andre interesser, stiftede fami-
lie osv., havde RGK til sidst svært ved at 
stille med et hold, og klubben har derfor 
i adskillige år desværre ikke været repræ-
senteret med et damehold i DGU turne-
ringen. 

Men det har vi nu fået igen, og en af de 
”gamle” guldpiger, Lisbeth Meincke, har 
påtaget sig opgaven med at være kaptajn 
og coache de unge piger til forhåbent-
lig mange spændende matcher og sejre. 
Sammen med bl.a. Lisbet Rossé vil hol-
det forsøge at løfte den tunge arv i kvali-
fikationsrækken, mens resten af klubben 
vil se til fra sidelinjen. Vi glæder os til at 
følge deres færd. 

På herresiden har vi igen i år to her-
rehold. Førsteholdet, anført af Jannik 
Michael Reimer Bolinder, rykkede op og 
spillede i 2. division sidste år, og målet 
for dette hold er, at de befinder sig i 1. 
division om to år. Andetholdet, anført af 
Anders Rytter, spiller i år i 5. division, og 
her er ambitionen mindre målbar, men 
ikke mindre vigtig, idet andetholdet skal 
yngle nye unge spillere til førsteholdet.  

Dertil har vi et seniorhold (50+) i 1. 
division, anført af Jens Ole Kjærgaard 
og Nicolai Petri. Holdet har altid ligget 
i 1. division. Det er et blandet dame- og 
herrehold. For tre år siden vandt holdet 
bronze, og for otte år siden stod holdet 
øverst på sejrsskamlen og vandt Dan-
marksmesterskabet. Ambitionerne er ik-
ke til at tage fejl af, holdet vil gerne være 
Danmarksmestre igen. Bruttotruppen 
består af 20-25 spillere med handicap fra 
0,5 til 12,2. 

Endelig har RGK et dygtigt veteran-
hold (60+), som vandt guld sidste sæson 
og derfor fortsat spiller i 1. division, an-
ført af holdkaptajn Hans Christian Co-
lov. Dette hold består både af damer og 
herrer. Bruttotruppen tæller i år 20-30 
spillere. Læs mere om veteranholdet i ar-
tiklen Danmarksmester bliver man kun, 
hvis man stiller op.
      

BB

Kom og hep på RGKs divi-
sionshold, når der spilles 
på hjemmebane:

• 6.-7. maj
• 17.-18. juni
• 12.-13. august

Herrerne stiller med to hold: (forrest fra venstre) Christoffer Olrik, Oliver Kemp, Ulrik Jør-
gensen, Mikkel Ravn, (bagest fra venstre) Nicolai Olrik, Jørn Styczen, Anders Rytter, Jesper
Nielsen, Daniel Molin, Victor Henum, Oliver Suhr, Caspar Schultz, Bjørn Nørgaard. Peter
Vejgaard, Christian Kemp, Michael Kemp, Christian Bræmer og Sebastian Malling var ikke
til stede ved fotografering. Holdkaptajn for førsteholdet er Jannik Michael Reimer Bolinder, 
mens Anders Rytter er holdkaptajn for andetholdet.

RGK har igen i år et damehold i DGU divisionsturneringen. Spillerne er (forrest fra venstre) 
Amanda Bonde, Julie Lauesen, Lisbet Rossé, (bagest fra venstre) Anne Normann, Lisbeth 
Meincke (holdkaptajn) og Ann Sofi Eklund. Dorte Buck Kemp var ikke til stede ved fotografe-
ring. 



Besøg os i Hørsholm 
Midtpunkt,

på www.ottosuenson.dk
eller ring til os på 

88887695.
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Danmarksmester 
bliver man kun, hvis man 

stiller op

I 2016 vandt RGKs veteranhold suve-
rænt finalen i Danmarksmesterska-
bet. Holdet vandt semifinalen 14-0 

over Kokkedal og slog herefter Aalborg 
10-4 i finalen. En overlegen sejr præste-
ret af de fem mænd og to kvinder. Vejen 
til finaleweekenden var imidlertid ikke 
gået helt så glat. 

-Vi havde løbende svært ved at møn-
stre nok spillere gennem hele sæsonen. 
Alligevel var det altså lykkedes os at spil-
le os frem til finalen. Men heller ikke her 
kunne jeg indledningsvist få nok spillere 
til at stille op, fortæller Hans Christian 
Colov, som var holdkaptajn. 

-Det gik faktisk så galt, at jeg kontak-

tede DGU inden finalen for at finde ud 
af, om vi kunne trække os og overlade 
pladsen til Helsingør, som vi havde spil-
let meget tæt med, og som lå nummer to. 
Svaret fra DGU var nedslående. Hvis en 
klub melder fra en tilspillet finaleplads, 
mister holdet sin plads i divisionen og 
starter forfra – eller bagfra om man vil – 
i 4. division. 

Holdkaptajnen tilskyndede heldigvis 
tilstrækkeligt med spillere til at stille 
med et hold. Resten af historien kender 
vi – og glæder os over sammen med vin-
derne. 

-Det var fantastisk, at vi vandt DM-
finalen. Men det er selvfølgelig en indly-

I 2016 gjorde veteranholdet fra RGK rent bord i finalen og blev Danmarksmestre. (Forrest fra 
venstre) Hans Stenderup, Flemming Kaulbach, Hans-Henrik Larsen, (bagest fra venstre) Finn 
Gregersen, Hans Christian Colov, Merete Meiland, Jette Bjerrum.
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sende forudsætning, at der er medlem-
mer, der bakker op om turneringsgolfen 
og stiller op, siger Hans Christian Colov, 
som indtrængende opfordrer medlem-
merne til at prioritere turneringerne og 
være med til at forsvare RGK. 

Bruttotruppen
Hans Christian Colov ser gerne, at man-
ge flere accepterer klubbens opfordring 
til at indgå i divisionsholdenes brutto-
trup for at undgå at komme i en lignende 
situation som i 2016. 

-Danmarksmester bliver man jo lige-
som kun, hvis man stiller op.

Hvornår kan man komme i betragtning 
til at indgå i en bruttotrup til et DGU-
divisionshold? Og hvad indebærer det? 

-Som det ses på fotoet af de regeren-

de mestre, er de vigtigste kriterier for 
at være en del af holdet at have smil på 
læben og have en kraftfuld og velformet 
lægmuskulatur. Hvis man dertil har et 
relativt lavt handicap, 10 eller under – 
husk på vi spiller brutto –  og enestående 
sociale færdigheder, men allermest blot 
lyst til at repræsentere klubben, er man 
selvskrevet. Der er heldigvis mange, der 
opfylder de første kriterier, og det bliver 
spændende at se, hvor mange der opfyl-
der det sidste, men vigtigste, siger Hans 
Christian Colov og slutter:

-RGK er i år i pulje med Næstved, 
Odsherred og Køge, som vi skal møde 
både ude og hjemme. I alt seks matcher 
à 18 huller. Det burde kalenderen kunne 
rumme. Vinder vi puljen, går vi videre til 
landsfinalen over en weekend. 

ChS

Formand for juniorudvalget 

Jeg har da ambitioner
Fra denne sæson er det 45-årige Louise Kistrup, der 
sidder for bordenden i juniorudvalget. Hun afløser 

Pia Therese Olrik�

Jeg har kun været medlem af junior-
udvalget i et år, og efter bare to må-
neder blev jeg opfordret til at afløse 

Pia, så det hele er meget nyt for mig, for-
tæller Louise Kistrup, der har spillet golf 
siden hun var 17 år. Dog ikke så meget, 
mens børnene Nikolaj, 18, Alexander, 15, 
og Jakob, 12, var små.

-Det er ikke på grund af mine egne 
børn, at jeg er frivillig i klubben. Nikolaj 
er ikke junior mere, og de to yngste har 
også andre interesser, der skal være tid 
til, men de spiller gerne en runde med os 
voksne. 

-Min mor, Anne Juul-Larsen, har væ-
ret med i juniorarbejdet, da jeg var yngre, 
og jeg vil også gerne give lidt tilbage til 
den sport og klub, som igennem årene 
har givet mig mange glæder.

Hvad er din ambition?
-Det er et svært spørgsmål. Som sagt 

er det hele meget nyt for mig, og Pia og 
alle i det tidligere juniorudvalg har gjort 
et kæmpe arbejde, så vi i dag har en stor 
og velfungerende juniorgruppe. 

-Jeg har da gjort mig nogle tanker om 
nye tiltag. Fx har vi i udvalget planer om 
at ændre på strukturen i Fredagstouren. 
Her konkurrerer vi på blandede hold på 
tværs af alder, køn og handicap og kom-
mer derfor til at kende hinanden bedre. 
Golf er jo en meget individuel sportsgren, 
og her lærer juniorerne at vise respekt for 
hinanden, være en god kammerat og at 
yde for fællesskabet.

-For at få flere til at deltage har vi bl.a. 
valgt, at der én gang om måneden kun 
spilles ni huller, ligesom vi ønsker, at der 
er præmier hver fredag. Det er ikke no-
get, vi har budget til i dag, men vi arbej-
der på det og ser gerne sponsorer.

-Vi har også planlagt en kaninmatch 
kun for juniorer, for vi må erkende, at 
der er forskel på at spille med en jævn-
aldrende og så en senior, og vi har planer 
om turneringer på par 3 banen. Endelig 

Louise Kistrup er tiltrådt som formand for ju-
niorudvalget.



20 NUMMER 1 21MAJ 2017

har vi en lille gruppe på eliteplan. Dem 
vil vi gerne arbejde mere intensivt med 
og give dem mulighed for at udvikle sig. 
Der kommer til at ske ændringer.

Louise Kistrup, som spiller fra handi-
cap 18,2, har ikke tænkt sig, at opgaven 
som formand for juniorudvalget skal 
være et heldagsjob. Der skal også være 
plads og tid til at spille golf – både med 
familien og som medlem af Trekroner.

-Jeg er parat til at bruge den tid, der er 
nødvendig, og det er mit indtryk, at for-
ældrene bakker op om deres juniorer og 
gerne giver en hånd med, når det kræves. 
Til at køre, bage en kage, gå med på en 
runde, osv. Jeg føler, jeg har den opbak-
ning, der er nødvendig. Og så har jeg jo 
mit udvalg bag mig. Jeg ser frem til sæ-
sonen 2017.

      
timm

Blå bog 

Louise Kistrup 45 år

Handicap: 18,2

Har spillet golf i 28 år

Yndlingshul i RGK: 7. hul. Når jeg 
stiller mig op på teestedet på 7., 
har jeg altid en god fornemmel-
se i kroppen. Jeg ved, at jeg har 
en god mulighed for at indhente 
nogle point på det hul, næsten 
ligegyldigt hvor mit drive ligger.

Junioråbning
Juniorerne trodsede kulde og regn 

i deres sæsonstart

Fredag 21. april 15:00 slog 40 ju-
niorer sæsonen i gang i en kanon-
start. Selv om kalenderen sagde 

forår, var det ærligt talt både koldt og 
vådt at spille denne fredag eftermiddag. 
Men der var alligevel smil på læben hos 
alle spillere, da de kom ind. Efter turne-
ringen blev der med stor appetit indtaget 
byg-selv-burger i restauranten efterfulgt 
af præmieoverrækkelse. Der var præmier 
for den bedste individuelle præstation, til 
det bedste hold, tættest på hullet og for 
det mest lige drive på 9. hul. 
      

ChS

Vinderholdet af årets junioråbning bestod af 
Gustav Malling, Alexander Kistrup og Emil 
Kollatz Fyrsterling Hansen.

Tættest på flaget på 3. hul var 
Frederik Olrik.

William Wendelboe havde den 
bedste individuelle score, 25 
point. 

Jens August Strøm slog tæt-
test på flaget på 6. hul. 



BEOPLAY P2

NYHEDKR 1.299,-

Aldrig før har en lille højttaler haft så stor lyd. Nyd din musik overalt med Beoplay P2.  

r asses via Beoplay App 

A M P L I F Y  A N Y W H E R E

BANG & OLUFSEN VEDBÆK
VEDBÆK STATIONSVEJ 17

TLF. 45 89 11 24

22 NUMMER 1 23MAJ 2017

Rusk og regnvejr på 1. tee.

Der var præmie for det mest lige drive på 9. hul, hvilket turneringens to ’officials’ fra juniorud-
valget holdt styr på. 

Juniorerne slog sæsonen i gang 21. april.
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Fra morgenstunden 23. april 2017 
forvandlede 100 medlemmer dri-
ving range, putting green, klub- 

og starterhuset i Rungsted Golf Klub til 
en livlig myretue af mennesker. Anled-
ningen var årets åbningsturnering, hvor 
Niels Holger Hansen var turneringsleder 
og glædede sig over den store deltagelse. 
Åbningsturneringen tjente desuden som 
en stemningsfyldt svanesang for Niels 
Holger Hansen som formand for turne-
ringsudvalget, hvor han siden 2012 kom-
petent og engageret har stået i spidsen 
for det store arbejde, som udvalget præ-
sterer med turneringsplanlægning og 

-afvikling i RGK.
Åbningsturneringen, der blev spil-

let som en greensome med kanonstart 
09:00, var igen i år sponsoreret af Bang 
& Olufsen Vedbæk ved Claus Epe, der ge-
nerøst delte præmier ud til de seks bedste 
hold samt præmier til tættest på flaget på 
6. og 15. hul. Banen var gjort klar til sæ-
sonstart, selv om diverse banearbejder 
endnu ikke er færdige. Spillerne stiftede 
bekendtskab med de nye nummererede 
teeklodser, som skal fremme spillerytme 
og tempo. Læs mere i artiklen Nu er det 
snart slut med damebajere.  

ChS

Åbningsturnering
Stor tilslutning til årets første turnering i RGK

Turneringsleder Niels Holger Hansen sendte 
100 spillere ud på banen 23. april i RGKs åb-
ningsturnering, som blev hans sidste som for-
mand for turneringsudvalget.

Lone Glover og Inge Lise Hoffmann tog med 37 
point femtepladsen.

Alan Plaugmann og Paul Halberg klemte sig 
ind på en fjerdeplads med 37 point, bedst på 
bagni i forhold til holdet på femtepladsen. 

På andenpladsen med 41 point kom Oliver og 
Michael Kemp. 

Sidste års vindere af åbningsturneringen, Ni-
colai Petri og Thomas Daell Bjerrum, lavede en 
flot score på 39 point, men måtte i år se sig hen-
vist til tredjepladsen. 

Der var præmier fra Bang & Olufsen Vedbæk til 
hele seks hold. Charlotte Horneman Lassen og 
Anders Lassen tog med 36 point (bedst på bag-
ni) sjettepladsen. 

Inge Lise Hoffmann slog tættest på flaget (80 
cm) på 15. hul og vandt præmie, ligesom Mar-
tin Thage-Jørgensen (ikke til stede) for at slå 
sit første slag 251 cm fra flaget på 6. hul. 

Claus Epe havde til vinderne planlagt en sær-
lig overraskelse, en endnu ikke frigivet nyhed. 
Der blev afsløret så meget, at den kunne afspil-
le musik, og at lyden var god. Vinderne, Johan 
og Jan Duckert med 45 point, fik et gavebevis 
og får præmien at se ved lanceringen af det nye 
produkt i Bang & Olufsen Vedbæk. 
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Styrket junior- og 
elitetræning

Jannik Michael Reimer Bolinder skal som fuldtids-
ansat klubpro arbejde med bredden i juniortrænin-

gen og styrke eliten i klubbens sportslige ambitioner�  

V i kender ham fra træningsan-
lægget og proshoppen, Jannik 
Michael Reimer Bolinder har 

trænet juniorer og seniormedlemmer i 
RGK siden 2008. Fra 1. februar 2017 får 
den 31-årige golfpro en ny rolle som fuld-
tidsansat klubpro. Det sker som et led i 
bestyrelsens bestræbelser på at styrke ju-
nior- og elitetræningen i RGK ved at give 
mere tid, træning og plads til de spillere, 
der har stærke sportslige ambitioner 
med deres golfspil. 

-Jeg fortsætter med at arbejde med ju-
niorerne, og dertil får elitespillere tilbudt 
mere træning. På den måde bliver der sat 
mere fokus på de sportslige ambitioner, 
samtidig med at der stadig er plads til 
bredden, siger Jannik Michael Reimer 
Bolinder. 

Han forsikrer, at der fortsat er plads til 
alle typer af golfspillere i RGK.

-Det gælder også juniorer, som dyrker 
golf ved siden af en eller to andre sports-
grene. Omvendt vil vi også gerne for-

Jannik Michael Reimer Bolinder er som noget nyt blevet ansat af RGK på fuldtid som klubpro. 
Det øger betragteligt det antal træningstimer, som klubben kan tilbyde juniorer og elitespil-
lere. Øvrige medlemmer har også mulighed for at booke træning visse dage til 20:00.  

bedre de tilbud, klubben har til dem, der 
virkelig gerne vil golfsporten. Det skal jeg 
bidrage til, og det glæder jeg mig til, siger 
han. 

Flere timer til rådighed
Som klubpro på fuldtid får Jannik Mi-
chael Reimer Bolinder friere rammer til 
at udvikle og styrke træningskoncepter 
for både juniorerne og eliten. Han ser det 
som en klar fordel, at eliten får stillet en 
del flere træningstimer til rådighed. 

-Udover at kunne tilbyde eliten mere 
træning til hverdag har jeg nu også mu-
lighed for at gå banen med spillerne in-
den turneringer eller være med under 
turneringer, fx når der bliver spillet ju-
niormatch. 

Arbejdet med at tilrettelægge sæso-
nens træning tog fart allerede kort efter 

årsskiftet, udover indendørs vintertræ-
ning er der også tilbudt udendørstræning 
allerede fra midten af marts. 

Udvidet service til medlem-
merne
Ligesom Jannik Michael Reimer Bolin-
der indgår i det samlede team, som 
administration og proshop udgør i be-
tjeningen af klubbens medlemmer og 
gæster i det nye fællesareal, fortsætter 
han også træningen af klubbens øvrige 
medlemmer ligesom klubbens selvstæn-
dige headpro Mike Tulloch. Også her 
ser han en fordel i den nye struktur som 
fuldtidsansat klubpro. 

-Jeg har nu mulighed for at tilbyde 
træning frem til 20:00 om aftenen, hvil-
ket er efterspurgt blandt erhvervsaktive 
medlemmer, slutter han. 
      

ChS
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Kom hurtigere rundt på 
banen 

Også omkring greenen er der sket ændringer. Bunkeren i venstre side er flyttet tættere på greenen 
for at give mulighed for etablering af en sti, hvor spillerne kan gå venstre om green til 8. hul. En side-
gevinst ved ændringen er, at flytningen af bunkeren giver mulighed for en spændende pinplacering.

Den nye klokke på 7. hul betjenes, når man pas-
serer for at give tegn til spillere bagved, at det 
er sikkert at slå ud fra 7. tee.

Over vinteren er der lavet ændrin-
ger på 7. hul. Der er opsat en 
klokke, som står i semi-rough-

en i højre side cirka 75 meter før green.
Klokken er opsat for at øge sikkerheden 
for spillerne og for at få spillet til at glide 
bedre. Der er frit drop, hvis klokken er til 
gene for ens leje og sving.

Helle Rørbæk
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Nu er det snart slut med 
damebajere

Tee it forward er udtryk for et ini-
tiativ taget af Barney Adams, 
grundlæggeren af Adams Golf, 

og promoveret i et samarbejde mellem 
United States Golf of America (USGA) og 
Professional Golfers Association (PGA) 
i 2011 med det formål, at en golfrunde 
for den enkelte spiller skal kunne afvik-
les hurtigere og give mere spilleglæde – 
læs: mindre frustration. Med det formål 
indfører RGK nu også nummererede tee-
steder i stedet for de traditionelle hvide, 
gule, blå og røde klodser. Teestederne får 
numrene 51 – 54 – 57 – 60 

Nummeret (51, 54, 57, 60) ganget med 
100 svarer til banens længde fra de på-
gældende teesteder. 

-I RGK vil de nummererede teesteder 
i 2017 dog have et diskret farvet bånd – 
hvidt, gult, blåt og rødt – ud over num-
meret. Det skyldes, at vi i 2017 ønsker 
en blød overgang for medlemmerne og 
samtidig har en vis beholdning af sco-
rekort og baneguides, som det ville være 
bekosteligt bare at skrotte, forklarer Club 
Manager Anders Møller. 

Tilpas dit teested til længden 
på dine slag
Man ønsker med Tee it forward at op-
muntre spillerne til at vælge det teested, 
som passer til, hvor langt man slår – ikke 
blot fra tee, men på resten af banen. Der-
med får spilleren et approach til green 
med et højere jern, end pågældende 
spiller ellers ville have haft fra et teested 
længere tilbage. Det er nu en gang lettere 
at lande en bold præcist med et otte-jern 
end med en fairwaykølle. 

USGAs anbefaling til hvor lang en bane 
man skulle spille, i forhold til hvor langt 
ens gennemsnitlige slag er, fremgår af 
tabellen. Det er af flere årsager ikke mu-
ligt at have alle disse muligheder på en 
normal golfbane, men anbefalingen viser 
med al tydelighed, hvad tankerne bag 
ordene Tee it forward står for. De baner, 
som mange amatørgolfspillere i dag spil-
ler, er typisk 6000-6200 meter. Det ville 
svare til, at en PGA tour spiller skulle 
spille en bane på 7400-7500 meter, som 
ville være 600-650 meter længere end en 
typisk PGA bane i dag. 

På den traditionsrige skotske links-
bane Kingsbarns spørger starteren alle 
spillere om deres handicap og tildeler 
derefter det teested, som han mener pas-
ser til spillerens handicap, hvorefter han 
sender spilleren af sted med et ’Enjoy 
your game’. Det skal for god ordens skyld 
nævnes, at teestederne på Kingsbarns 
dog er farvede og ikke nummererede. 

Kønsneutrale teesteder
Det er naturligvis ren psykologi, når man 
på denne måde forsøger at animere spil-
lerne – måske især de mandlige – til at 
Tee it forward. Men det har også den ef-
fekt, at teestederne bliver kønsneutrale 
(læs: ingen damebajere), og sidst men 
ikke mindst er de nummererede teeste-
der noget mere æstetiske end de store 
farvede klodser, vi tidligere har haft. 

Jack Nicklaus, som er en af de to golf-
spillere, der har flest PGA og US Open 
mesterskaber, er en stor fortaler for Tee 
it forward. Han har udtalt: 

-Jeg elsker golfsporten, men jeg skal 
også være den første til at indrømme, 
at der er ting ved vores sport, som vi må 
ændre for at gøre sporten mere attraktiv. 
Tee it forward er et af de første af mange 
initiativer, som vi har gennemført.

Dette er blot et af de initiativer, som PGA 
of America, USGA og nu også i samarbej-
de med The Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews har i støbeskeen til at give 
golfspillere mere glæde ved spillet ved at 
gøre det mere tilgængeligt, lettere at for-
stå og dermed at udøve. Der arbejdes så-
ledes på en række regelforenklinger, som 
i givet fald vil træde i kraft i 2019. 
    IUA

Anbefalinger fra PGA og USGA 
for den bedst egnede
banelængde i forhold til
hvor langt en spillers drive er
Længde på 
drive i meter

Anbefalet 
banelængde

250 6200

225 5700

200 5400

180 4800

160 4100

135 3300

115 2700
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RGK uddanner to med-
lemmer til klubdommere
Anders Lassen og Hans Christian Colov, har påbe-
gyndt uddannelsen under DGU til klubdommere, 

støttet af RGK� 

Regler, fortolkninger, decisions. 
Det kræver indsigt, overblik og 
uddannelse at kunne kalde sig 

dommer i golfsporten. Dansk Golf Union 
(DGU) tilbyder en formel uddannelse til 
klubdommer og DGU dommer. Sidst-
nævnte udpeges til at dømme turnerin-
ger i hele landet. I Rungsted Golf Klub 
har medlemmerne nu udsigt til at få to 
klubdommere, idet Anders Lassen og 
Hans Christian Colov begge er startet på 
uddannelsen. 

Hvad skal vi bruge klubdommere til i 
RGK?

-Som seriøs golfklub er det helt natur-
ligt, at vi har et antal klubdommere, der 
kan være til stede ved større turneringer, 
herunder klubmesterskaberne. Derud-
over indgår det, at klubben uddanner 
medlemmer til dommere i de grund-
værdier, som vi som klub gerne vil være 
kendt for, siger Hans Christian Colov og 
fortsætter,

-Som golfklub kan man være kendt for 

Uddannelse til klubdom-
mer under DGU

• Omfatter teoretiske og 
praktiske aspekter 

• Deltagerne undervises i 
Lokale Regler, banesæt-
ning og de Regler og 
Decisions, som er van-
skeligst tilgængelige

• Underviserne er interna-
tionale dommere fra 
Europatouren og Chal-
lengetouren, uddannet i 
Skotland med stor erfa-
ring i dommerhvervet

Kilde: DGU

Bridge
Turneringsbridge + un-
dervisning

Mandage kl. 13-17
Start mandag 25. sep

Henvendelse til:

Nils Urhammer
tlf.: 2533 4411 /3962 8793
mail: nils.urhammer@
kabelmail.dk

mange forskellige ting, og i RGK er der 
en grundlæggende forståelse af, at ’man 
opfører sig ordentligt.’

Hvordan definerer du det?
-Det handler selvfølgelig om, at etiket-

tereglerne bliver overholdt, at man sæt-
ter tempo, samler op, når man ikke har 
flere slag, tee’er forward osv. Men det 
handler også om, at vi som golfspillere 
anerkender, at golfreglerne altså gælder 
her i vores klub. Og at vi efterlever dem. 

Betragter du golfreglerne som en del af 
klubbens kultur?

-Ja, vel vidende at det kommer til at ly-
de lidt højtravende. Men ja, at spille golf 
og at gøre det efter reglerne, er en del af 
den kultur, der eksisterer her i RGK. Det 
gør man selvfølgelig, ligesom man altid 
har gjort, ved at være sin egen dommer. 
At klubben uddanner dommere er blot 

yderligere et signal, der støtter op om 
det, siger Hans Christian Colov. 

-Medlemmer af RGK er og vil også 
fremadrettet være kendt for deres gene-
relle pletfri adfærd. Det indebærer, at vi 
har viden om golfreglerne og vilje til at 
efterleve dem. Det er ligeså naturligt som 
at hilse, tage kasketten af i restauran-
ten og at passe på banen. Nuvel, det er 
gammeldags, men det er den kultur, der 
er med til at definere og profilere RGK i 
forhold til andre golfklubber, slutter han.

    ChS



Bo nyt og lyst 
tæt på golfbanen

Ring 
venligst tlf. 6116 5588

Rungstedvej
Rungsted

Havn

Rungsted
Station

Rungsted
Torv

Strandvejen

Rung-
stedvej
73 A-C

Rungsted
Golf Klub

Lys, rummelighed 
og elegance

•	 98-159	kvm
•	 Terrasser/altaner
•	 Elevator
•	 Privat	parkering	i	kælder
•	 Kvalitetsmaterialer
•	 Tegnet	af	Årstiderne	

Arkitekter	A/S

Disse	lejligheder	er	beliggende	centralt	i	Rung-
sted	over	for	Rungsted	Torv	og	i	gåafstand	til	
Rungsted	Golf	Klub,	Rungsted	Station,	Rung-
sted	Havn,	Strandvejen	og	Rungsted	Kirke.

Ring	for	at	høre,	om	vi	har	en	ledig	til	dig,	eller	
oplev	lejlighederne	på	www.libertypark.dk

Kontakt vedr. leje: COMFORT HOUSING
Telefon 6116 5588 - info@libertypark.dk

34 NUMMER 1 35MAJ 2017

Husk at bekræfte 
din starttid

Måske ved vi det ikke, måske 
glemmer vi det bare af og til, 
men det er obligatorisk at be-

stille og bekræfte sin starttid inden en 
golfrunde. Det skal ske på touchskærmen 
i spillergangen foran kontoret senest fem 
minutter før tee-off, og skulle maskine-
riet drille en smule, er der hjælp at hente 
lige inde på kontoret.

-Det er for at undgå, at der bestilles 
tider, som ikke benyttes. Der har tidli-
gere været for mange, der bookede en tid 
uden at benytte den, forklarer Club Ma-
nager Anders Møller.

-Viser medlemmerne det hensyn at af-
melde deres tid, hvis de bliver forhindret 
i at spille, får andre mulighed for at be-
nytte tiden — også med kort varsel.

Hvad er konsekvensen, hvis vi går ud 
uden at bekræfte vores starttid?

-Da det er hjælp til selvhjælp, regner vi 
med, at alle fremover kun booker tider, 
som de benytter. Således er der foreløbig 
ingen direkte følge af ’no show’. Men vi-
ser vores lister, at der er personer, som 
ofte booker tider, der ikke benyttes/be-
kræftes, retter vi en venlig henvendelse 
for at finde årsagen og undgå et uhen-
sigtsmæssigt mønster.

Som alle sikkert er bekendt med, kan 
starttider bestilles otte dage før spilleda-
gen på GolfBox. Som noget nyt fra sidste 
sæson kan vi nu også bestille mellem-
tider op til en time før start ved at hen-
vende os personligt på kontoret. Første 
ledige mellemtid bestiller vi fortsat på 

touchskærmen.
Den først ankomne 

spiller i en bold be-
kræfter hele bolden 
og får alle scorekort 
printet. Kortene kan 
lægges på kontoret, 
hvor de øvrige spil-
lere kan hente dem, 
eller bringes med til 
første tee.

timm

Vær sikker på at komme ud at spille ved at bekræfte din tid, så snart 
du ankommer til RGK. Ubekræftede tider frigives automatisk fem mi-
nutter før start. Log ind med DGU kort på touchskærmen, som Mette 
Slot Bundgaard gør her.
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Pink Cup 2017
Vi støtter brysterne

I år vender Pink Cup, Danmarks største velgøren-
hedsturnering, tilbage til Rungsted Golf Klub efter 

et års pause� 

Pink Cup, der har været arrangeret 
af Kræftens Bekæmpelse siden 
2003, har til formål at samle pen-

ge ind til kampen mod brystkræft – en 
sygdom, der rammer hver niende danske 
kvinde.

I 2015 lykkedes det RGK at indsamle 
91.060 kroner, hvilket var det næstbed-
ste indsamlingsresultat på landsplan det 
år. RGK deltog derfor i Pink Cup lands-
finalen, hvor de 30 klubber, der har ind-
samlet flest penge, og 10 klubber, der er 
fundet ved lodtrækning, dyster om tur-
neringens vandrepokal og flotte præmier 
fra turneringens sponsorer.

Alle tre dameklubber er med
De tre dameklubber i RGK er igen i år 
gået sammen om arrangementet, som 
kulminerer med en stor golfturnering og 
efterfølgende festmiddag for klubbens 
kvinder torsdag den 1� juni 2017.  

Turneringen afvikles som en 18 hullers 
stablefordturnering i to rækker. Tilmel-
ding kan ske via GolfBox eller på opslag 
ved kontoret. Ved redaktionens slut-
ning forelå der endnu ikke et detaljeret 
program. Der er fine præmier, og det er 
den helt rigtige dag at lave hole-in-one, 
da Willis Towers Watson er hole-in-one 
sponsor for Pink Cup. Præmien for hole-
in-one er 25.000 kroner til golfklubbens 
indsamling. 

Men Pink Cup er ikke kun for RGKs 
kvindelige medlemmer. Da turneringen 
senest blev afholdt i 2015, blev der for de 
øvrige klubber-i-klubben arrangeret for-
skellige aktiviteter og turneringer med 
det ene ønske at samle penge ind til det 
gode formål. Sanne Norvold, der er en af 
arrangørerne bag turneringen forklarer: 

-Det er igen i år vores intention at 
samle og involvere så mange af klubbens 

m e d l e m m e r 
som muligt 
omkring ind-
samlingen til 
kampen mod 
brystkræft.   
Vi arbejder 
på højtryk og 
har flere for-
skellige tiltag 
i støbeskeen. 
Vi håber, det 
sidste falder 
på plads, så vi 
kan offentlig-

gøre programmet primo maj.
Sanne Norvold fortsætter: 
-På selve Pink Cup dagen vil der ud-

over stablefordturneringen blive afholdt 
en puttekonkurrence, der vil være salg 
af forskelligt merchandise samt pink po-
loer. Endvidere vil vi i lighed med sidst 
afholde et lotteri med flotte præmier.

Sanne Norvold sætter sam-
men med Pink Cup udval-
get fokus på kampen mod 
brystkræft ved turnerin-
gen 1. juni i RGK.

Sponsorer er velkomne
Pink Cup udvalget er blevet udvidet fra 
fire til seks medlemmer og består af Anne 
Lauridsen, Charlotte Henriksen, Dorthe 
Bjerre-Petersen, Kristine Bernhoft, Bir-
gitte Høgh og Sanne Norvold.

Hvis der er medlemmer i klubben, der 
ønsker at støtte op omkring Pink Cup i 
form af sponsorgaver eller på anden vis, 
er de mere end velkomne til at tage kon-
takt til Pink Cup udvalget.

RGK er i øvrigt også på anden vis in-
volveret i Pink Cup, idet klubbens med-
lem Anne Laxholm, som den eneste ikke-
professionelle golfspiller, er ambassadør 
for Pink Cup.

Kom og vær med til at sætte RGK på 
landkortet i Pink Cup. Ambitionen er at 
indsamle et beløb af mindst samme stør-

relse som i 2015, men vil vi være med helt 
i toppen, som klubben var i 2015, skal der 
nok noget mere til. Sidste år, hvor RGK 
ikke deltog, blev der samlet ikke mindre 
end 187.385 kroner ind af Trehøje Golf-
klub, der i år lægger bane til landsfinalen.

De indsamlede midler går ubeskåret til 
forskning i brystkræft og støtte til pårø-
rende.

Helle Rørbæk

Medlem af RGK, 
Anne Laxholm, 
er som den 
eneste ikke-
professionelle 
golfspiller am-
bassadør for 
Pink Cup.

Om Pink Cup

• Indsamler midler til kampen 
mod brystkræft

• Afvikles som stableford tur-
nering i to rækker 1. juni 
2017 i RGK, tilmelding i Golf-
Box

• Kontakt Pink Cup udvalget:
  Anne Lauridsen, Charlotte
  Henriksen, Dorthe Bjerre-
  Petersen, Kristine Bernhoft, 
  Birgitte Høgh eller Sanne 

Norvold, hvis du vil være 
sponsor

• Indsamlingsresultat for RGK i 
2015 var 91.060 kroner, hvil-
ket rakte til deltagelse i lands-
finalen. 
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Tip fra pro’en 
Kan jeg blive bedre?

Nu er det ikke fordi, jeg spiller 
så meget golf lige nu, desværre, 
men hvis jeg skulle analysere 

mit eget spil, ville det lyde sådan her:
Driveren er egentlig OK, den mangler 

måske 10-20 meter, men bolden er til at 
finde igen og spille videre. Fairwaykøl-
ler og rescue er også OK, men jeg bruger 
dem ikke så meget. De lange jern er ikke 
så præcise, som jeg gerne vil have, men 
de er funktionelle. Mellem og korte jern 
er ikke gode nok, lidt for upræcise og der-
for har jeg svært ved at spille til mit han-
dicap. Mit dårlige slag ender altid venstre 
om green, og det ærgrer mig hver gang. 
Jeg kan mærke det, lige så snart, jeg har 
slået slaget. Mit indspil er OK, men det 
kan der arbejdes lidt med. Bunkerslag er 
funktionelt, og puttning kunne godt blive 
lidt bedre, specielt fra to meter og korte-
re. Hvis jeg skal forbedre mine runder, er 
det fra cirka 140 meter og ned til pinden. 
Det er mit andet slag, der skal forbedres, 
så jeg kommer til at ligge lidt tættere på 
pinden, og så er det mine kortere putts, 
der skal strammes op på. 

Det forkerte slag på det forker-
te tidspunkt
Jeg har en sjov lille historie fra en af mine 
gamle kollegaer, som kan forklare min 
pointe. Et kvindeligt medlem beklagede 
sig til pro’en over, at hun var meget dår-
lig til indspil. Pro’en foreslog, at de tog 
lidt tid sammen ude på banen, så han 
kunne vurdere og finde en løsning for 
hende. De mødtes på 1. tee, hvor hun ef-

ter et enkelt luftslag fik trillet bolden ned 
ad fairway. Efter et pænt antal slag, lå 
hun nu cirka 30 meter kort af green. Bol-
den havde ikke været mere end fem cm 
over græshøjde hele vejen. Hun valgte nu 
sit ni-jern og slog et fantastisk golfslag, 
der fløj højt op i luften og landede langt 
inde i skoven på den anden side af green. 
Hun vendte sig derefter rundt til pro’en 
og sagde: ’Der kan du bare se, jeg er dår-
lig til indspil!’ Indspillet var et rigtig godt 
slag, det første ordentlige slag, hun hav-
de slået, og det eneste, hun fik op i luften. 
Men efter hendes vurdering var det helt 
forkert. Det var det selvfølgelig også, for 
hun havde slået det forkerte slag på det 
forkerte tidspunkt. Men det var ikke et 
dårligt slag.
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Analysér spillet og træn mål-
rettet
Min pointe med dette er, at hvis du vil 
forbedre dit spil, skal du være i stand til 
at finde ud af, hvor det er galt.

Hvis medlemmet havde brugt sit ni-
jern fire gange på hullet, så havde hun 
været på green. Vejen frem til et bedre 
golfspil er, at du skal analysere dit spil el-
ler få lidt hjælp til det. Hvor er dit svage 
punkt, og hvad skal du gøre ved det? Den 
nemmeste og bedste måde at gøre det på 
er at få en vurdering fra banen og deref-
ter lave en plan for, hvordan det kan for-
bedres. Det er ikke altid den ting, du selv 
tror, der rent faktisk skal rettes eller for-
bedres. Træning på rangen eller det korte 

spil kan herefter være ret sjovt, hvis du 
tackler det rigtigt. Det handler ikke bare 
om at gå ned og slå bolde. Hellere en 
halv times koncentreret arbejde end en 
time, hvor du bare høvler bolde ud. Du 
skal også acceptere, at alle dine slag ikke 
er gode. Det vigtigste er at fastholde de 
rigtige tanker og blive ved med at træne, 
selvom det er svært. Du må ikke prøve at 
korrigere hver enkelt fejl, du laver. Sjovt 
nok kan du, efter lidt tid og slid, begynde 
at mærke og se en forskel som fortsætter, 
hvis du hænger i og bliver ved.

Vi ses på rangen. God sæson til alle. 
      

Mike Tulloch

En mindeværdig golfoplevelse:
Som golfspillere går vi alle sammen 
rundt med personlige golfoplevelser 
lagret i hukommelsen. Måske var det 
den dag, hvor alting lykkedes for dig, 
du vandt en turnering, du spillede en ny 
bane, eller på den sædvanlige og opda-

gede noget nyt, måske var det en særlig 
svær runde, som du klarede flot, måske 
lavede du hole-in-one…
Med en fortællestafet har redaktionen 
sat sig for at få medlemmerne til at dele 
deres bedste golfoplevelser med hinan-
den.

En fortællestafet

Hvem er bange for
bunkers?

I begyndelsen af 1980’erne ledsagede 
jeg min mand Jøp til Portugal til 
en international turnering for golf-

journalister, der skulle afvikles på Troia 
banen ved Setubal. Banen er designet af 
Trent Jones Senior og ligger langs At-
lanterhavskysten. Kysten er en fin sand-
strand, og sandet i banens bunkers var 
også det fineste sand. Dagen før matchen 
var banen åben for træningsrunder, og 
her gik det helt galt for en af vores med-

spillere på et par 3 hul, der lå parallelt 
med stranden og med bunkers på såvel 
højre som venstre side af green. Medspil-
leren var så uheldig at slå sit drive i højre 
bunker.  På andetslaget kom han ud af 
bunkeren, men da greenen ikke var ret 
stor, landede bolden i venstre bunker. 
Ufortrødent slog han sit tredje slag - over 
i højre bunker.  Så var det tid til at tage 
en omhyggelig stance, og med et følsomt 
slag blev bolden losset tilbage i venstre 

bunker.  Nu blev al forsigtighed lagt til 
side, og bolden fløj frem og tilbage over 
greenen, og et 13-tal blev noteret på sco-
rekortet.

Bag os kom et par raske svenske gutter 
i en buggie, og deres tålmodighed var na-
turligvis blevet sat på en alvorlig prøve, 
så da de havde spillet par 3 hullet færdigt, 
kastede de sig i buggien, og i stedet for 
at køre uden om bunkers lagde de vejen 
igennem bunkeren.  Og der strandede 
buggien, og ungersvendene måtte fuld-
ende runden til fods. Golf er et gentle-
manspil, og man må altså ikke grine af 
andres uheld, og måske holdt vi masken, 
måske ikke, men om aftenen i baren var 
der i hvert fald ingen fine fornemmelser. 
Jeg husker stadig denne golfoplevelse, 
fordi den var så bizar og – indrømmet – 
meget morsom.

Hvem skal fortælle om sin bedste, sjove-
ste golfoplevelse i næste nummer?
Jeg spiller i Halv Fire og sender stafetten 
videre til Iben Glück i Trekroner.

Blå bog

Sanne Theede, 75 år

Har spillet golf siden 1973

Handicap: 23,6

Yndlingshul på RGK: Jeg har fle-
re, men vil hellere pege på mit 
værste, nemlig 16. hul, som ger-
ne måtte være et par 6 hul for 
damer. Jeg tror, det er derfor jeg 
så godt kan lide at spille en runde 
på 12 huller, for så slipper jeg for 
16. hul.

Sanne Theede har spillet mange baner i sit lange golfliv i både ind- og udland. Her prøver hun 
kræfter med banen i Helsinge.
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Palle Daell Bjerrum
in memoriam

R ungsted Golf Klub har 
mistet et fremtrædende 
medlem 7. dec. 2016 - Pal-

le Daell Bjerrum. 
Han blev medlem for 60 år siden. 

Allerede dengang  var han stor og 
kom golfmæssigt hurtigt i gang. I 
tidernes morgen spillede vi med 
vore respektive fædre, og fra kan-
ten ned mod bakken på 1. hul slog 
han bolden på green og proklame-
rede, at det var foretaget med et 
syv-jern. Jeg lå ved siden af, tog en 
baffie, dvs. en fire-kølle, men kom 
ikke i nærheden af green.

Han var søn af oberstløjtnant 
P.O. Bjerrum, og fruen fødte tre 
sønner og en datter, som alle blev 
sat til at spille golf, da de blev blot 
halvstore. Den tradition fortsatte, 
og Palles barnebarn er nu femte 
generation i RGK, da Palles farmor 
og farfar også kan huskes at have spillet 
på vores dejlige bane. 

Efter sin første uddannelse kom han til 
Viborg i Prinsens Livregiment, hvor han 
sluttede som Premierløjtnant, derefter 
tog han en shippinguddannelse og endte 
som meddirektør i Hecksher Linieagen-
turer. 

I Rungsted Golf Klub blev han kendt og 
respekteret. Hans laveste handicap var 3, 
han var på juniorlandsholdet og deltog i 
DGU eliteturneringer i en årrække. Han 
har vundet adskillige af klubbens pokal-
turneringer, og hans navn figurerer på 
tavlerne i stort antal.

I begyndelsen af 90’erne fik han sæde 
i matchudvalget, og som formand her-
for var han primusmotor i afviklingen 
af først turneringer for professionelle 
damer i et par år og siden i allerhøjeste 
grad for tilrettelæggelsen af SAS Invita-
tional, hvor hans militære baggrund ikke 
fornægtede sig. Sammen med sin søn, 
Thomas, skabte de nogle mindeværdige 
matcher.

Med sine ’guldpiger’ vandt han guld 
gentagne gange, og da han havde været 
på DGU dommerkurser, var han en ørn i 
at fortolke regler og decisions.

I mange år var han en flittig skribent 

til klubbladet og forklarede gerne histo-
rikken om turneringer og pokaler samt 
klubbens historie.

Palle kunne sagtens også more sig, 
eksempelvis med sin hustru, Birthe, i 
en match mod Birgit og Ejler Petersen. 
Nogle billeder fra klubbladet nr. 9/1997 
taler deres eget sprog. Begge holds bolde 
landede i bunkerne på 18. green, og til 
trods for at de alle var garvede golfspil-
lere, kæmpede alle fire,  boldene fløj fra 
bunker til den modsatte bunker og tilba-
ge igen. På billederne ser man  de fire stå 
og tage sig til hovedet.

Selv spillede undertegnede en ganske 
kåd fourball med bl.a. Palle. Han drivede 
som en sand mester, men et hul overgik 
han sig selv. Bolden fløj mod fjerne mål 
med et højt brøl fra Palle. Jeg bemærkede 
drivets kvalitet, men spurgte så, hvorfor 
han brølede så kraftigt, og han svarede, 
at det var for at give bolden medvind!

Mange vil endnu huske Palle Bjerrum 
for det entertainment, som han lagde for 
dagen som formand for de store præmie-
overrækkelser. Iført den grønne jakke, 
en tro kopi af den kendte grønne blazer 

fra Masters, foredrog han de store præ-
mieoverrækkelser. Dengang havde alle 
mandlige medlemmer iført sig blå klub-
blazer, batch og klubslips. Det var altid 
festligt. 

Engang efter en regnfuld Rungsted-uge 
stod han så dér igen under en parasol, og 
foran den samlede medlemsgruppe star-
tede han med en Dirch Passer: ’Men oven 
over alting, stråler moder sol,’ smukt 
sunget, hvorefter han gik i gang med de 
mange præmier. Midt i det hele kom 
solen pludseligt frem, Palle stoppede og 
udbrød ’hvad sagde jeg’, og fortsatte så 
præmieoverrækkelsen. Derefter lod han 
udbringe et trefoldigt leve for RGK — og 
Niels Weinold, som stod vagt nede ved 
matchflaget og strøg dette. ’Tak for i dag.’

Palle ville i år have kunnet fejre 40 års 
bryllupsdag med Birthe Bjerrum, en af 
Danmarks mest kendte kvindelige golf-
spillere, som har et utal af mesterskaber, 
DM’er samt Nordisk Mesterskab i bag’en 
foruden en hel række hædrende hverv i 
RGK.

Til trods for et tiltagende dårligt hel-
bred fortsatte Palle med at spille sin faste 

fourball ved hjælp af diverse 
utensilier og altid med højt 
humør.

Palle Daell Bjerrum vil af-
gjort blive savnet. 

Søren Sebber



Det handler hverken om svingteknik eller puttetræning, men om 
at forstå markedet, kende lokalområdet og sætte realistiske priser.  
På den måde hjælper vi mange til en god salgsoplevelse, så de i  
stedet for at passe plænen derhjemme kan komme meget mere 
på golfbanen. Det giver pote.  

Kontakt os på 45 76 50 30 eller kig forbi kontoret på Rungstedvej …

Vi har hjulpet flere boligejere 
til lavere handicap

LokalBolig Stefan Skafdrup ApS
 www.lokalbolighorsholm.dk

Rungstedvej 20, 2970 Hørsholm
T: 45 76 50 30, M: 2970@lokalbolig.dk

Gør bolighandel personlig 

håRde FACTS om oS

• Håndterer over 100 bolighandler årligt inklusiv hele 

sagsgangen • Etableret blandt områdets ledende ejen-

domsmæglere på 3 år • Startet i 2011 af Stefan Skafdrup 

med én ansat og 100 % gåpåmod • Består i dag af et 

stabilt og lokalt forankret team på 7 medarbejdere
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NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Forår hos Løverne

Nyt fra klubberne 
i klubben

Så er vi i gang! Sæsonen er løv’et i 
gang for 112 Løver, der nu en må-
nedstid har kæmpet med af få ru-

sten banket af efter en lang vinter. Der 
udvises fornyet optimisme, og med nyt 
(eller i hvert fald nypudset) grej er for-
men så småt ved at være på plads — den 
ulige kamp mod det støt voksende handi-
cap er for alvor sat ind!

En betydelig opgave står nu for døren 
– den årlige match mod Kokkedals her-
rer 31. maj. Der kæmpes om ære, håneret 
og trofæet — den evigt vandrende antik-
ke putter. Alle sejl må sættes til i år, og 
med hjemmebanefordel skal sejren i hus! 
Løverne har dog mange andre farver på 
paletten. Vi spiller fire-bolde hver ons-
dag 13:15-15:00 i perioden 5. april til 4. 
oktober. Sædvanligvis spilles stableford, 
men vi byder også på et par runder slag-
spil eller tre, og hulspil er også på me-
nuen. Alle onsdagsturneringerne afslut-
tes med middag og præmieoverrækkelse 
i restauranten – og takket været vores 
mange gavmilde sponsorer er der RIGE-
LIGT med præmier. Ud over dagens tre 
bedst placerede i A- og B-rækken, er der 
præmier til nærmest flaget på par 3 hul-
lerne samt på 11., 12., 14., 16., 18. Hver 
måned præmierer vi ’Månedens Golfer’, 
og den bedste spiller gennem alle sæso-

nens stableford- og slagspilsturneringer 
hyldes med tildeling af den ærefulde 
Lundborgpokal. 

Løverne fortsætter sine traditionelle 
arrangementer: Udflugt til Hornbæk 
Golfklub i juniorugen, årets gallamid-
dag 30. august (som kompensation for 
dagens slagspils-dyst!) og Løvernes In-
vitational 6. september, hvor hver Løve 
kan invitere en ven eller forretningsfor-
bindelse til en festlig dag med morgen-
buffet, gunstart og frokost. Også vores 
gennemgående hulspilsturnering,  Lø-
vernes Fourball, er selvfølgelig stadig på 
programmet. Og som nyt i år har vi 21. 
juni en Midsommerturnering på pro-
grammet; den afholdes som hulspil over 
18 huller. 

Som nævnt spiller vi i fire-bolde, og vi 
spiller med den sædvanlige kadence, det 
vil sige med syv til otte minutter mellem 
boldene. Det medfører selvfølgelig, at 
spillehastigheden er i fokus. Selvdisci-
plin og hensynet til en smidig afvikling 
er meget væsentlige for, at alle får en god 
dag på banen. RGKs forventning er som 
bekendt, at en fire-bold skal kunne gå en 
runde på 3 timer og 55 minutter. Reali-
teten er dog, at 4 timer og 10 minutter er 
en god ambition for os, og vi vil sikre, at 
denne bliver fulgt tæt op, ved at hver bold 
får en seddel med den forventede spille-
tid hul for hul, der så afleveres sammen 
med scorekortet.

I Løverne lægger vi stor vægt på det 
sociale samvær og kammeratskabet. Det 
glæder os derfor igen at byde velkommen 
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til alle Løver, og vi håber, at der igen i år 
er endnu flere herremedlemmer af RGK, 
der gerne vil være med i Løverne. Det kan 
nås endnu! Eneste betingelse er, at du er 
25 år eller derover og har et handicap på 
maksimalt 31,8. Det koster 400 kroner, 
og så sørger bestyrelsen for, at du bliver 

introduceret til de øvrige medlemmer og 
sat ind i vores spillerutiner.

Se vores sæsonbrev, spilleplan og me-
get mere om Løverne på vores hjemme-
side www.rungstedloever.dk.

Bestyrelsen for Løverne/nhh

Velkommen til 
sæson 2017

T rekroner blev stiftet i 1952 og fej-
rer derfor i år 65 års fødselsdag. 
Vi kipper med flaget.

Trekoners historie og anden 
nyttig information kan læses 
på www.rgk-trekroner.dk.

Bestyrelsen har brugt den 
stille vinterperiode til at forberede sæson 
2017. Og primo februar måned kunne vi 
udsende velkomstbrev, information og 
matchprogram. Udover vores sædvanlige 
torsdagsmatcher, vil der i 2017 også blive 
afholdt Pink Cup torsdag 1. juni. En sær-
lig nedsat komité tager sig af dette store 
arrangement. Tirsdag 13. juni spilles den 
årlige venskabsmatch RGK vs. Køben-
havns Golf Klub. Siden 1972 har Trekro-
ner og dameklubben i Københavns Golf 
Klub afholdt venskabsmatch på skift hos 
hinanden. I år spilles venskabsmatchen 

i den altid smukke Dyrehave. Tilmel-
dingsliste og information til denne dag 
sættes på opslagstavlen i damernes om-
klædningsrum, så snart vi modtager den 
fra KGK.

GolfBox-undervisning
Torsdag den 30. marts afholdt RGK-se-
kretariatet et lille kursus i GolfBox book-
ing. 30 Trekroner-damer havde tilmeldt 
sig kurset, hvor både Mette, Anders og 
Jannik gennemgik relevante GolfBox-
faciliteter, såsom booking af tid, bekræf-
telse af tid, udskrivning af scorekort, re-
gistrering af scores/markørgodkendelse, 
tilmelding til turneringer og booking af 
træningslektioner hos pro’erne Mike og 
Jannik. Billeder fra kurset kan ses på 
Trekroners hjemmeside. Tak til Mette, 
Anders og Jannik.

Regelundervisning
Som noget nyt i år, vil vi fokusere lidt 
mere på at formidle golfreglernes til tider 
svære stof. Vi vil typisk tage udgangs-
punkt i forhold og episoder, som er gen-
kendelige fra vores egen bane.     
Torsdag 27. april gennemgik Jannik 
relevant regelstof. Derudover vil Jette 
Bjerrum i sæsonen også før hver præ-
mieoverrækkelse besvare et par regel-
spørgsmål, som Trekroner-damerne på 
forhånd enten har sendt på mail: jette-

bjerrum@mail.dk eller lagt i Trekroners 
postkasse i damernes omklædningsrum. 
Alle spørgsmål og svar vil ligeledes blive 
lagt ind på hjemmesiden under punktet 
’Regelhjørnet’. Information vedrørende 
aktiviteter, der finder sted efter redak-
tionens slutning, kan man læse om på 
hjemmesiden. 

Vi er i den heldige situation, at vi stadig 
kan tiltrække nye medlemmer til Trekro-
ner og dermed bevare en dynamisk klub-
i-klubben, som hver torsdag formiddag 

mødes til de sportslige udfordringer på 
banen med efterfølgende hyggeligt sam-
vær i klubhuset. Alle kvindelige medlem-
mer af Rungsted Golf Klub er naturligvis 
velkommen i Trekroner. Kontakt blot en 
fra bestyrelsen, se kontaktinformation 
på www.rgk-trekroner.dk.

Til alle – nye og gamle medlemmer – 
hjertelig velkommen til Trekroner-sæ-
son 2017.

Bestyrelsen for Trekroner

Vi ser frem til 
spændende turne-

ringer

For mange har det været en lang og 
våd vinter, men endelig kunne vi 
starte sæsonen 20. april. 14 dage 

senere end de sidste par år, bl.a. fordi på-
sken kom imellem.
Vi er kommet godt ind i maj og kan igen 
glæde os over et stabilt fremmøde af den 
faste stab.

Vi er en lille gruppe kvinder i alderen 
55 plus, og vi vil gerne have, at endnu 
flere af RGKs kvindelige medlemmer 
får lyst til at være med hos os. Udover 
at sætte pris på en god golf prioriterer vi 
at spise sammen efter strabadserne på 
banen, og vi kan garantere, at der bliver 

talt om andet end pasning af børnebørn 
og de bedste tilbud fra Meny og Irma. 
Eneste krav er, at du har lyst til at spille 
torsdag eftermiddag 15:30. Heraf navnet 
Halv Fire, som for snart 25 år siden blev 
startet af nogle aktive erhvervskvinder, 
hvoraf nogle stadig er medlemmer. Hen-
vend dig til vores formand Dorrit Skjold-
birk på mobil 20 24 89 90. Du skal være 
så velkommen. Vi spiller fra handicap 36, 
uanset man har et højere handicap.

Det glæder os, at vi atter i år får mulig-
hed for at spille med i Pink Cup turne-
ringen. Alle tre dameklubber har slået sig 
sammen om at arrangere en spændende 
dag, så vi kan slå et slag til fordel for be-
kæmpelsen af brystkræft. Vi håber, at 
mange vil bakke op omkring turneringen 
og også deltage i de aktiviteter og kon-
kurrencer, der bliver arrangeret i dagene 
op til selve Pink Cup turneringen 1. juni.

Vi har også planlagt en udflugt til en 
nordsjællandsk golfklub 17. august. Det 
er altid udfordrende at spille andre ba-
ner, og vi har bl.a. besøgt Hornbæk Golf-
klub flere gange, Københavns Golf Klub, 
Helsinge og Asserbo Golf Club. Yderlige-
re information om udflugten på et senere 
tidspunkt.
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Vi glæder os til at møde jer på banen og 
ønsker alle en herlig sæson.

Halv Fires bestyrelse

Vi har mulighed for at spille omkring 20 
torsdage, inden sæsonen slutter 5. okto-
ber. Det er også dagen, hvor vi afholder 
generalforsamling.

LadyBirds
Hav en god sæson

Ladybirds blev etableret i 2012, og 
vi er i dag cirka 55 erhvervsaktive 
piger, som er medlemmer af klub-

ben-i-klubben. I Ladybirds gennemfører 
vi forskellige sociale aktiviteter relateret 
til golf. I vores årsprogram indgår såle-
des alt fra ugentlige matcher, fælles træ-
ning og kurser i course management til 
et årligt tee-off party og texas scramble 
arrangement. Sidstnævnte er mændenes 
eneste mulighed for at deltage og have 
en sjov eftermiddag og aften med golf og 
fælles middag.  

Vi har vores faste ugentlige spilleef-
termiddag torsdag 16:15-17:00, hvor vi 
spiller i tre-bolde fordelt på spillehan-
dicap. Desuden har du som medlem fin 
mulighed for at arrangere individuelle 
golfrunder med de andre Ladybirds på 
tidspunkter, som passer netop dig. 

Vores oprindelige formål med at eta-
blere klubben var at udvikle et netværk, 

som ville få flere af de yngre erhvervs-
aktive kvinder i RGK til at spille mere 
og bedre golf. Det er lykkedes — rigtig 
mange er gået en del ned i handicap, og 
der bliver spillet mange flere runder end 
før. Samtidig oplever vi, at Ladybirds bi-
drager til at skabe et større tilhørsforhold 
til RGK samt en øget lyst til at komme i 
klubben og være en del af klubbens so-
ciale liv.

Hidtil har vi været heldige og har nydt 
rigtig mange golfrunder i flot vejr på vo-
res smukke bane efterfulgt af en velsma-
gende og særdeles fornøjelig middag på 
terrassen. Med ønsket om en god sæson.

Ladybirds bestyrelse Birgitte, Karina, 
Lone og Maren

Vores ønske i juniorudvalget er at 
skabe en større og bedre junior-
afdeling. Det skal være attraktivt 

og fordelagtigt at være junior i RGK. Vi 
vil gerne have flere aktive juniorer og 
forbedre det sociale miljø for dem i klub-
ben. Både rent fysisk med et hyggeligere 
juniorrum, hvor de unge vil have lyst til 
at tilbringe deres tid, når de ikke er på 
banen, men også med den nye struktur i 
træningen og ugentlige matcher.

Vi har i år ændret træningsstukturen og 
lavet flere forskellige hold, så der er et til-
bud til alle juniorerne.  

Vi har følgende hold: 
- Begynderhold
- Træningshold
- Minitalent
- Subelite
- Elite

På denne måde giver vi tilbud til dem, 
der bare vil gå til golf, dem der vil udvikle 
sig, og dem der er interesseret i at blive 
verdens bedste.

Vi håber på en super juniorsæson.
Juniorudvalget

Onsdagseliten

V i vil gerne invitere alle klubbens 
medlemmer med et handicap 
på 11 eller lavere til at deltage i 

årets Onsdagselite. Vi startede sæsonen 
onsdag 5. april, hvor vi slog ud 16:00.  Vi 
spiller slagspil fra hvid tee uden handi-
cap de første tre onsdage i hver måned, 
og sidste onsdag i måneden spiller vi hul-
spilsmatcher.

Der vil komme en tilmelding på Rung-
steds elites facebookside, hvor man som 
noget nyt melder sig til onsdagseliten 
for hele sæsonen. Man må så melde fra 
de onsdage, hvor man ikke kan, direkte 
i GolfBox og samtidigt sende en mail 
til Stig Madsen (Stig.Madsen.Lachen-
meier@capitalmind.com) og Michael 
Kemp (mk@inter-gastro.dk) med årsa-

gen til, at man ikke deltager. På denne 
måde kan alle sætte Onsdagseliten ind 
i deres kalender, og man ved således, 
at man skal spille. Startlisten udsendes 
tirsdag 12:00. Udeblivelse uden afbud 
medfører en uges spillekarantæne fra 
Onsdagseliten, og afbud skal ske senest 
mandag 16:00. Holdene blandes unge/
gamle hver anden onsdag, og startlisten 
er fast.

Alle, som har meldt afbud, men allige-
vel kan deltage, kan godt være med og gå 
ud efter sidste starttid. Onsdagselitens 
’order of merit’ bliver klubbens rangliste 
og vil udgøre grundlaget for udtagelse til 
klubbens divisionshold.

Vi vil meget gerne have sponsorer, så vi 
kan have lidt præmier at spille om hver 
onsdag. Så idéer til sponsorer er meget 
velkomne og kan meddeles til Stig eller 
Michael.

Venlig hilsen Stig og Michael 



 
 

ROSE 
ÆGTE TÆPPER & KELIM 

 
Siden 1974 har vi solgt ægte tæpper, både knyttede og kelim.  

Vi tager os også gerne af specialopgaver som det nedenfor viste 
tæppe på 35 m2. Tæppet blev fundet på en af vores rejser til Iran.  

Vi har stadig Danmarks bredeste udvalg i kelim. 
 

 
 

Besøg vores hjemmeside: www.rosetaepper.dk 
Naboløs 1, 1206 København K.  Tlf.: 33 12 75 27 

 
MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORIENTALSKE TÆPPER 
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Sponsorer 2017  
Rungsted Golf Klub 

Med ønsket om en god sæson sendes stor tak til alle 
vores sponsorer

Juniorteamets sponsorer

ABS-Gruppen

Aqua Vitae

Bang & Olufsen Vedbæk

Bianco Invest 

BUUS JENSEN

Carnegie 

Compass Lean Akademi

C�P�M� Invest 

Deloitte

eMarketeer

Henri Lloyd

Investering & Tryghed

Jack Daniels

Klaus Rygaard Ure & Smykker

Clip-Lok 

Inter-Gastro

Paula & Axel Nissens Legat

Team Hørsholm

Trackman

Lakrids by Johan Bülow 

Livingstone Golf

LokalBolig Hørsholm

McDonald’s

NewSec

Nykredit Hørsholm

Otto Suenson Vin

Royal Unibrew

Rungstedgaard

Solar Fonden

S&K Group

TKB Shipping

Trackman

Zwilling




