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Kommunikation fra RGK

For nogle år siden så jeg en vel-
lykket dansk opera, som udlagde 
fortællingen om Johann Friedrich 

Struensees reformivrighed i det enevæl-
dige dansk-norske monarki samt hans 
kærlighedsaff ære med kong Christian 
VII’s unge dronning, Caroline Mathilde. 
Historiens grumme afslutning og den 
tyske politiker og livlæges makabre en-
deligt kender vi allerede og skal ikke 
udpensle yderligere. Dén aften i teater-
salens mørke, slog det mig, at Struensee 
måske havde haft bedre held med sine 
reformer, hvis han havde haft en foran-
dringskommunikatør ved sin side, der 
trods analfabetisme havde formået at 
formidle nødvendigheden af forandrin-
ger og kommunikere de forbedringer for 
folket, som hans idéer sigtede mod at 
opnå. For ord skal der til…

Langt fra gåsefjer, blækhus og brevduer 
har Rungsted Golf Klub siden årsskiftet 
benyttet et mailingsystem, sponsoreret 
af eMarketeer, til at sende information 
til medlemmerne. I kommunikationsud-
valget er der udelt begejstring omkring 
muligheden for at kommunikere på en 
hurtig og eff ektiv need-to basis. RGK In-
formation sigter mod at holde medlem-
merne opdaterede om ”husholdningen” 
med aktuel information om banen, tur-
neringer, klubaktiviteter, restauranten 
osv. Det er dertil den vigtigste kanal til at 
kommunikere om ønskede forbedringer 
på banen og i klubben samt om de nød-
vendige forandringer, der skal til for at 
opnå dem. 

Nyt fra bestyrelsen og om banen ind-

går som faste indslag i RGK Information. 
Derudover kan dagsaktuel baneinforma-
tion ses på hjemmesiden, og endelig fi n-
des detaljerede beskrivelser af arbejdet 
med banen i Course Manager måneds-
rapporten, som kan hentes på medlems-
siden. Samlet set overfl ødiggør de jævnli-
ge opdateringer de hidtidige faste indlæg 
fra bestyrelsen og om banen i medlems-
bladet. Udsendelse af informationsmails 
beror på det grundlæggende kriterium, 
at der skal være noget relevant at for-
tælle og afl øser i vid udstrækning mails 
fra kontoret. Dermed skulle frygten for, 
at inboxen lider overlast være imødegået. 
Hold derfor øje med din mailbox, hold 
mailadressen opdateret i GolfBox og 
undlad at afmelde information fra RGK, 
da du så selv må holde dig orienteret på 
klubbens medlemsside. 

Bladredaktionen er siden sidst forstær-
ket med en ny layouter/fotograf og en ju-
niorskribent.  Supplerende kræfter søges 
dog stadig til at skrive samt til at hjælpe 
i Kaninklubben, junior-, sponsor- og tur-
neringsudvalget til baneservice og som 
startere. Som frivillig i RGK løfter man 
opgaver til eget og fælleskabets bedste 
og gør et uvurderligt og helt nødvendigt 
stykke arbejde. Mere om dét i denne ud-
givelse, som du hermed ønskes god for-
nøjelse med at læse. 

I ydmygt håb om med disse ord at have 
formidlet fordringen om forandring for-
ud for forfriskende fornyelse fyldestgø-
rende nok til at undgå en omgang verbal 
hjul og stejle.

Charlotte Strøm
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Nye tider i Rungsted
Som Club Manager skal Anders Møller udvikle og 
gøre klubben mere tidssvarende med behørig re-

spekt for kulturen.

Da Anders Møller (41), blev ansat 
som Club Manager i januar i år, 
var det på baggrund af bestyrel-

sens ønske om nytænkning og udvikling 
af klubben til glæde for både medlemmer 
og gæster.

-Min opgave er ikke at revolutionere 
RGK, men at skrue lidt på nogle knap-
per, så vi får løftet niveauet og på sigt gør 
klubben til et endnu bedre sted at være 
medlem, fortæller Anders Møller og un-

derstreger, at ingen skal frygte, at klub-
ben nu bliver overplastret med reklamer, 
og at der bliver mange fl ere Company 
Days, som betyder, at banen bliver luk-
ket i halve dage af gangen.

-Det er ingen hemmelighed, at vi har 
brug for fl ere medlemmer og gerne i al-
dersgruppen 40 plus, da den naturlige 
afgang samt de sidste par års udmeldel-
ser gør, at vi i dag ikke er oppe på vores 
maksimale medlemstal. 

Han påpeger, at RGK, som alle de øvrige 
golfklubber i Nordsjælland, er underlagt 
markedskræfterne. 

-Det er hverken min eller bestyrelsens 
intention at give det hele væk for det hal-
ve. Vi er meget privilegerede med en eks-
klusiv og traditionsrig golfklub med en 
unik placering i hjertet af Rungsted, en 
god økonomi og en imponerende park-
bane i et naturskønt skov- og moseom-
råde. Desuden har vi en af de bedste res-
tauranter i området og et fagligt dygtigt 
proteam med en velassorteret on course 
shop, som jo efterhånden er et særsyn i 
danske golfklubber, siger Anders Møller 
og fortsætter:

-Det er et fantastisk udgangspunkt, men 
vi kan altid blive bedre. Det er ofte de 
små ting, der gør forskellen, og vi som 
medlemmer ikke vidste, at vi manglede, 
før de er der. 

Bedre service
En af de første ændringer, Anders Møl-
ler har sat i værk, er, at vi nu kan trække 
bolde i maskinen på driving range uden 
brug af DGU kort. Det er bare at trykke 
på den grønne knap, så får vi en kurv 
bolde.

-Det skal være nemt og let tilgængeligt 
at få bolde, når vi har lyst til at træne, og 
så sparer det også administration, lyder 
det fra Club Manageren.
Et af de større tiltag er en ombygning af 
administrationens kontor og proshop til 
et fælles, åbent kontor.

-Det er et led i optimeringen af servi-
cen. Dels giver et åbent kontor en tættere 
kontakt til medlemmer og gæster, og 
det er et stort ønske for mig. Dels giver 
et fælles kontor mulighed for længere 
åbningstid, hvad vi da også projekterer, 
når den egentlige sammenlægning har 
fundet sted.

Endelig er en styrket kommunikation 
til medlemmerne et vigtigt element for at 
højne serviceniveauet i klubben.
-Som mange heldigvis har opdaget, har 
vi siden årsskiftet udsendt en informa-
tionsmail, RGK Information, som sigter 
mod at holde medlemmerne ajour om 
bane, turneringer, klubaktiviteter osv. 
Det er en vigtig kanal for bestyrelse, ad-
ministration, Course Manager og pro-
shop til at informere omkring aktuelle 
begivenheder og tiltag, og den håber jeg, 
medlemmerne er glade for.

-Desuden er vores egen hjemmeside 
www.rungstedgolfklub.dk gjort mere 
brugervenlig. Det er bl.a. her, vi nu kan 
hente dagsaktuel baneinformation og læ-
se mere detaljerede beskrivelser af arbej-
det med banen i den månedlige banerap-
port af Course Manager Ian Tomlinson.

Bred erfaring fra andre golf-
klubber
Anders Møller er cand.scient. og har bred 
erfaring i drift og ledelse fra jobs som golf 
manager i bl.a. Ledreborg Palace Golf 
A/S, Københavns Golf Klub, Proark Golf 
PLUS og senest som kommerciel direk-
tør i Royal Golf Center.

-Jeg ser mit job som Club Manager i 
RGK som Danmarks mest attraktive, og 
det var derfor ikke svært for mig at takke 
ja, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til 
at komme til klubben. Jeg mener i al be-
skedenhed også, at jeg evner at se mulig-
heder og ikke lader mig begrænse. Med 
den rette nytænkning kan RGK gøres 
endnu mere attraktiv uden at kompro-
mittere den meget eksklusive herligheds-
værdi, klubben allerede besidder.

-Der er væsentlige udgifter forbundet med at 
drive en golfklub, og med det voksende ambi-
tionsniveau, skal serviceniveauet være så højt, 
at vi er attraktive for både nye og etablerede 
golfspillere, påpeger Club Manager Anders 
Møller

-Min ambition er at gøre RGK mere attraktiv 
over for nye medlemmer uden at vi går på kom-
promis med, hvad de eksisterende medlemmer 
kan lide, siger Club Manager Anders Møller.



8 NUMMER 1 9APRIL 2016

Udover golfen interesserer Anders Møl-
ler sig for fodbold. Især følger han Liver-
pool og veksler mellem at være fan af 
Brøndby IF og Lyngby Boldklub.

-Det er sjovest at følge et hold i Super-
ligaen. Men da jeg er opvokset i Virum, 
er det i hjertet altid Lyngby. Det tegner jo 
fornuftigt lige nu, og efter al den tumult i 
Brøndby gør de det jo let for mig at væl-
ge, ler Anders Møller, der føler, at han er 
blevet taget godt imod af medlemmerne.

Om torsdagen har Anders Møller selskab 
af Birgit Gimand, der tager sig af boghol-
deriet, og i midten af april tiltrådte Mette 
Slot Bundgaard som klubsekretær i en 
deltidsstilling.  
      

timm

Club Manager Anders Møller udgør sammen med klubsekretær Mette Slot Bundgaard(t.h.) og 
bogholder Birgit Gimand teamet på kontoret.
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Nyt og velkendt ansigt i 
administrationen

Mette Slot Bundgaard tiltrådte i april stillingen som 
klubsekretær på deltid.

K lubsekretær Mette Slot Bund-
gaard (58), der er en habil golf-
spiller, er, som medlem af RGK 

siden 2005, et velkendt ansigt i klubben. 
Med sig til stillingen som klubsekretær 
har hun bred erfaring med administra-
tion, service, salg/marketing og events. 

-Jeg har i mange år arbejdet på direk-
tionsgangene i større virksomheder og 
assisteret direktion og bestyrelse. Jeg har 
senest arbejdet som offi  ce/fundraising 
manager for Human Practice Founda-
tion, som samler ind til at bygge skoler i 
Nepal, og jeg er administrator for et net-
værk af unge administrerende direktører 
(Young Presidents’ Organisation). Så jeg 
har stor erfaring med at holde styr på or-
ganisationer.

Du er gået fra at være medlem til at væ-
re medarbejder. Hvordan er det?

-Jeg har selvfølgelig tænkt over, hvor-
dan især min fritid i Rungsted Golf bli-
ver, men jeg har altid tænkt, at hvis jeg 
skulle arbejde inden for golfsporten, 
skulle det afgjort være i min egen klub. 
Så jeg er ikke bekymret for den situation, 
men glæder mig faktisk over at være end-
nu mere i RGK.

I rollen som klubsekretær ser Mette Slot 
Bundgaard blandt andet sine styrker i, at 
hun er stærk i personlige relationer og 
god til at organisere.

-Jeg elsker at have med mennesker at 
gøre, og jeg vil gerne gøre mit til, at med-
lemmer og gæster får gode oplevelser i 
klubben. Golfspillet og det sociale aspekt 
ved at komme i RGK, skal jo være en rig-
tig god helhedsoplevelse. Jeg lægger selv 
stor vægt på åbenhed, synlighed, profes-
sionalisme og service. Og så sætter jeg 
en ære i, at der er styr på tingene, siger 
Mette Slot Bundgaard.

Som en del af den overordnede stra-

-Jeg lægger stor vægt på åbenhed, synlighed, 
professionalisme og service.  Og så sætter jeg 
en ære i, at der er styr på tingene, siger Mette 
Slot Bundgaard, der i april er tiltrådt stillin-
gen som klubsekretær på deltid.

tegi, Club Manager Anders Møller arbej-
der med implementeringen af, er der lagt 
op til bedre service over for medlemmer 
og gæster i klubben, større synlighed af 
administrationen og udvidede åbnings-
tider. Arbejdstiderne i klubsekretærens 
deltidsstilling er derfor fl eksible hen over 
året. 

-Jeg arbejder cirka tre dage om ugen i 
sommermånederne og to dage om ugen 
i vintermånederne. Den fl eksibilitet pas-
ser mig godt, siger Mette Slot Bundgaard 
og fortsætter,

-Jeg er meget udadvendt og glæder mig 
til at samarbejde med alle enheder i golf-
klubben, fordi et godt teamwork virkelig 
kan gøre en forskel. Jeg synes også, det 
vil være positivt, at spillere i en tidlig tee-
off  kan møde os og måske få en sodavand 
eller en kop kaff e med ud på runden. 

Du er et kendt ansigt i klubben, hvordan 
vil du bruge det i dit virke som klubse-
kretær? Kan du få øje på ulemper ved 
det? 

-Hvis vi starter med en potentiel ulem-
pe, ville det være at stå på 15. hul med 
vennerne og blive mødt af et utilfreds 
medlem, som har brug for at komme af 

med sine frustrationer til klubsekretæren 
her og nu. Men dét overlever jeg. Jeg tror, 
at det helt overvejende er en fordel, at jeg 
kender mange i klubben – uden dog at 
have styr på alle. Og jeg håber, medlem-
merne synes, at det er hyggeligt, at jeg ik-
ke er et helt nyt ansigt. Samtidigt har jeg 
stor respekt for og sætter pris på klub-
bens mange gode traditioner og værdier. 
Dét, tror jeg på, kommer mig til gode i 
jobbet, fortæller Mette Slot Bundgaard.

Hun glæder sig over at være en del af ad-
ministrationen og til at være med til at 
udvikle RGK: 

-Personligt er jeg ikke i tvivl om, at 
RGK hører til blandt de bedste golfklub-
ber i landet. Vi skal arbejde for at bevare 
den position, sikre, at vi hele tiden får 
nye medlemmer, og at såvel nye som 
eksisterende medlemmer får fantastiske 
oplevelser i klubben. 

ChS

Blå bog

Mette Slot Bundgaard, 58 år

Har spillet golf siden 2001 

Har været medlem i RGK siden 
2005 

Handicap: 13,9 

Klub-i-klub: Jeg er vildt glad for 
at være med i Ladybirds og skal 
ikke arbejde om torsdagen, så 
dér er jeg fortsat fast deltager.

Favorithul på RGK: 4. hul, som er 
smukt som et guldaldermaleri. 



12 NUMMER 1 13APRIL 2016

Eliten inspirerer
Sidste år leverede elitespillerne fi ne resultater med 

oprykning af herrernes første- og andethold til 
henholdsvis anden og fjerde division.  Formand for 
sportsudvalget, Hans Christian Colov forklarer her, 
hvad eliten tilfører RGK udover pokaler og applaus.

Et kig på billedvæggen og ska-
bene med pokaler i restauranten 
fortæller historien om fordums 

sejre for Rungsted Golf Klub. For 40 år 
siden dominerede RGK på herresiden, 
mens kvinderne gjorde rent bord ved 
danmarksmesterskaberne i en årrække i 
90’erne. Den stolte historie er mere end 
billedvæg og pokaler til udstilling for 
Hans Christian Colov:

-For mig refl ekterer elitens resultater 
nu som før en del af klubbens kultur. 
Samtidig understreger det, at golf er en 
sport, og det er forklaringen på, at Dansk 
Golf Union en del af Danmarks Idræts-
forbund, siger han og fortsætter:

-Selv om de færreste af vores medlem-
mer stræber efter at blive elitespillere, 
må man gerne lade sig inspirere til at 
træne fl ittigt, udvise disciplin på banen 
og i det hele taget til at stille krav til sig 
selv som golfspiller. Uanset alder og ni-
veau er det med til at holde drømmen om 
dit perfekte slag i live. 

RGK som en samlet pakke 
I år har førsteholdet fået sponsoreret sit 
tøj af Trackman. Derudover modtager 
eliten beskeden økonomisk støtte fra 
klubben til at købe træningstimer og et 
par håndmadder efter en match. Mens 
nogle klubber betaler sig fra at kunne 

skrive navne på dygtige elitespillere på 
holdkortet, er tilgangen anderledes i 
RGK:

-Vi rekrutterer ideelt set fra egne ræk-
ker og tager eventuelt spillere ind udefra 
med talent, evner og ønsket om at blive 

en del af RGKs elite. Fx indgår Victor He-
num, som er fl yttet fra Asserbo, i øjeblik-
ket i herrernes førsteholdstrup. Men det 
har aldrig ligget i klubbens DNA at købe 
sig til de bedste elitespillere, fortæller 
Hans Christian Colov.

Han understreger, at også dette refl ek-
terer klubbens kultur og sammenligner 
målsætningen for RGK som golfklub 
med kampen om at stå øverst på skamlen 
ved olympisk 10-kamp. 

-Ved denne fornemme olympiske disci-
plin gælder det om at være god til mange 
forskellige ting. Du skal kunne løbe hur-
tigt, springe højt og kaste langt, men 
fremfor alt skal du have spændvidde, 
udvise udholdenhed og samlet set præ-
stere bedst. Præcis sådan ser og oplever 

jeg RGK. Bane, træningsfaciliteter, elite, 
juniorafdeling og talentudvikling, tur-
neringer, klubhus, restaurant og klubliv 
præsterer ikke nødvendigvis individuelt 
til en førsteplads hver eneste sæson, men 
hvert delelement indgår i den samlede 
pakke, som gør, at klubben vedvarende 
hører til i den absolutte top.

Nye aldersgrænser giver 
sportsligt dilemma
Fra i år ligestilles aldersgrænserne mel-
lem mænd og kvinder, så grænsen for 
seniorer er 50 år og veteraner 60 år. Dét 
sætter umiddelbart sportsudvalgets for-
mand i et dilemma. 

-Vi har fl ere meget dygtige spillere, 
som hidtil har suppleret førsteholdet. 
Men med de nye aldersgrænser for her-

-Selv om de færreste af vores medlem-
mer stræber efter at blive elitespillere, 
må man gerne lade sig inspirere, siger 
Hans Christian Colov.

Eliten, der træner.
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rer, er to af vores spillere, Bjørn Nørga-
ard og Jørn Styczen, reelt seniorer. Og 
spørgsmålet er så, om vi skal satse på 
fortsat at styrke førsteholdet, som ligger i 
anden division eller, om vi skal forstærke 
seniorerne, som ligger i første division 
og gør det ganske godt og jævnligt spiller 
om medaljer, siger Hans Christian Colov.
RGKs seniorhold og veteranhold består 
begge hver især af to kvinder og fem 
mænd. 

Inspiration at se turneringer
De åbne skandinaviske mesterskaber 
blev tidligere afholdt hvert tredje år i 
RGK, ligesom Johnnie Walker Cup, en 
72 hullers slagspilsturnering, blev spillet 
på parkbanen i Rungsted gennem mange 
år. Begge turneringer tiltrak den nordi-
ske elite. Også europamesterskaberne 
for kvinder og talrige danske mesterska-
ber har fundet vej til RGK. Paradoksalt 
nok er tilskuertallet ved de store elitetur-
neringer faldet i RGK til trods for, at an-
tallet af golfspillere stiger på landsplan. 
Hans Christian Colov ærgrer sig over den 
ringe tilskuertilslutning i de seneste år. 

-Der er meget inspiration at hente ved 
at se golfspillet live. Derfor er det ærger-
ligt, at superdygtige spillere i eliteturne-
ringer ikke kan trække fl ere medlemmer 
af huse, siger han. 

Brug for kvindelige rollemo-
deller 
Ligesom vi kan lære noget af at se turne-
ringer, medgiver Hans Christian Colov, 
at der i øjeblikket mangler et elitehold 
for kvinder som rollemodeller for pige-
juniorerne. 

-Historisk set har de kvindelige elite-
spillere i RGK høstet store sejre. Men vi 
har desværre været for dårlige til at ud-

klække og talentudvikle anden generati-
on af pigespillere. Vi mangler kvindelige 
rollemodeller, som juniorerne kan spejle 
sig i, også når de kommer i puberteten, 
hvor de traditionelt har vist sig svære at 
fastholde, siger han og slutter:

-I sportsudvalget må vi også lade os in-
spirere og lytte til, hvad der kan gøre det 
mere attraktivt at være elitespiller som 
pige. Måske skal vi på sigt overveje om 
tilknytning af en kvindelige pro kan være 
befordrende for rekruttering, udvikling 
og fastholdelse af de talentfulde unge 
kvindelige spillere. 

Hans Christian Colov er ikke ene om at 
savne et kvindeelitehold. Læs mere i por-
trættet af den 14-årige elitespiller, Anne 
Normann. 

ChS

FAKTA
 
RGKs elite 2016:

1. hold herrer spiller i 2. division

2. hold herrer spiller i 4. division

Seniorhold spiller i 1. division 
(mix kvinder og mænd)

Veteranhold spiller i 1. division 
(mix kvinder og mænd)
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Golfen blev hendes 
sportslige vendepunkt 

Da Anne Normann begyndte at spille golf i 2013 
blev hendes ny vakte interesse for sporten drivkraf-

ten i fl ittig og disciplineret træning. 

Portræt af Anne Normann

Selv om 14-årige Anne Normann 
som de fl este andre golfspillere 
har set frem til sæsonstarten med 

længsel, har hendes køller ingenlunde 

samlet støv over vinteren. 
-Uden for sæsonen træner jeg under 

Dansk Junior Golf Academy i Indoor 
Golf Kokkedal omkring 18 timer om ugen 

og i sæsonen 12 timer plus, at 
jeg spiller turneringer i week-
enderne og klubturneringer 
onsdag og fredag, siger hun. 

Hendes træningsfl id har 
båret frugt. På to år har An-
ne Normann spillet sig ned i 
handicap 5,3 (ved redaktio-
nens slutning). Hun blev bidt 
af golf umiddelbart, da hun 
slog sit første slag i sommeren 
2013, og lysten til konstant at 
dygtiggøre sig har fulgt hende 
siden sammen med masser af 
træningstimer og disciplin. 

-Golf har helt klart ændret 
mit liv, fordi jeg her har noget, 
jeg brænder så stærkt for. Der 
går ikke mere end én dag før, 
jeg savner det og bliver nødt 
til at tage ned i klubben for 
at træne eller spille igen. Jeg 
bliver ramt af dyb tilfredsstil-
lelse, når jeg slår et godt slag, 
og jeg kan godt fi nde på at stå 

-Golf har helt klart ændret mit liv, fordi jeg her har noget, 
jeg brænder så stærkt for, fortæller Anne Normann.

og slå bolde i fl ere timer til mine arme 
gør ondt, fortæller Anne Normann.

Hun har ambition om at blive en end-
nu bedre golfspiller.

-Mit mål allerede for i år, er at komme 
med i landsholdets udviklingstrup. Den 
langsigtede drøm er at få et scholarship 
til college i USA og spille golf derovre. 

Fællesskabet er vigtigt
I familien deler hun sin interesse for 
sporten med begge sine forældre, mens 
hendes to ældre brødre ikke spiller golf. 
Dét ærgrer hende, fordi golfen også giver 
plads til et fællesskab, som hun holder af. 

-Jeg elsker, at man kan spille sammen 
på tværs af både alder og niveau, og at 
man kan spille og udfordre sig selv samt 
spille med andre på hold, siger Anne 
Normann, og fortsætter

-Og jeg har fået så mange venner igen-
nem golf. Der er altid nogen nede i klub-
ben, som jeg kan træne med. 

Glad for udfordringerne
Hjemmebanen i RGK, oplever hun, giver 
hende solid udfordring:

-Jeg synes banen byder på en masse 
forskellige ting. Det er bestemt ingen 
kedelig bane, og ikke to huller minder 
om hinanden. Banen er længdemæssigt 
udfordrende i hvert fald for mig, og jeg 
bliver aldrig træt af at spille den.

Udover den ganske omfattende selv-
træning træner Anne Normann også 
sammen med juniorerne.

-Træningsforholdene som junior er 
gode i RGK, og der er mange juniortur-
neringer, blandt andet  Fredagstour, som 
er en god mulighed for at komme ud at 
spille med hinanden.

Er der noget du savner som junior eller 

bare generelt som golfspiller i RGK?
-Jeg ville ønske, at der var et damedivi-

sionshold, slutter hun. 
ChS

Blå bog:

Anne Normann, 14 år 

Har spillet golf siden medio 2013 
i RGK

Handicap: 5,3 

Favorithul på RGK:   Helt klart 2. hul.
Det er udfordrende og utrolig 
fl ot samtidigt, både ved green, 
med bunker på begge sider, 
og søen, som udfordrer drivet! 
Et svært, men godt hul.
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Nye golf- og handicap-
regler 

Golfreglerne og handicapreglerne ændres hvert 
fjerde år, og nye versioner af begge regelsæt er trådt 

i kraft 1. januar 2016. 

Mens golfreglerne gælder for 
alle verdens golfspillere, er der 
regionale forskelle på, hvor-

dan handicap reguleres. I Europa er det 
European Golf Association (EGA), der 
udarbejder handicapreglerne, og der er 
sket væsentlige justeringer denne gang. 

Handicapregulering ved ni 
huller ved handicap større end 
11,5
Langt fl ere golfspillere kan nu spille tæl-
lende runder på ni huller, idet alle med 
handicap større end 11,5 kan reguleres 
på ni huller; før var grænsen 18,5. Husk 
blot, at du før runden skal meddele din 
hensigt om at spille en tællende runde 
over ni huller samt hvilke ni huller. Du 
må kun spille én tællende ni-huls runde 
per dag. 

Tre tilladte EDS-runder om 
ugen
Antallet af tilladte EDS-runder er øget 
fra to til tre om ugen. Disse to ændringer 
hjælper både de spillere, der synes, at det 
er svært at få tid til at spille 18 huller, og 
dem, der spiller fl ere private runder end 
turneringer. Det gælder om at have så 
retvisende et handicap som muligt. 

Hvad angår EDS fremhæves det i reg-
lerne: ”At spille EDS er et personligt 
valg, som en spiller ikke kan pålægges. 
Komitéer bør derfor ikke indføre turne-
ringsbetingelser der indeholder et krav 
om at spille EDS for at deltage/modtage 
præmier – sådanne turneringer bør gø-
res til tællende turneringer.”  

Det betyder i praksis, at der ikke bør 
være tvang om at spille EDS i klub-i-
klubbernes turneringer, men for at disse 
kan gøre det ud for tællende runder, skal 
de sættes op i GolfBox.

EGA-handicap, starthandicap 
og klubhandicap
Af øvrige ændringer kan nævnes, at 
DGU nu anbefaler et starthandicap på 
72 (før var det 54), hæver grænsen for 
EGA-handicap fra 36 til 54 og genindfø-
rer begrebet klubhandicap, der omfatter 
handicap over 54 samt mistede EGA-
handicap. Hvis du gennem sæsonen har Langt fl ere golfspillere kan nu spille tællende 

runder på ni huller
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afl everet et utilstrækkeligt antal tællende 
scores til at gennemføre en årsregulering 
ændres dit handicap til et klubhandicap. 
Et klubhandicap er i lige så høj grad et 
gyldigt handicap som et EGA-handicap, 
da det reguleres på samme måde. Men 
som navnet antyder, vil det primært være 
tilstrækkeligt for klubspil, da visse tur-
neringer stilles krav om EGA-handicap 
for at kunne deltage. Alle RGKs med-
lemsturneringer er åbne for spillere med 
klubhandicap. 

Et mistet EGA-handicap kan gener-
hverves på to måder: a) ved at indlevere 
tre EDS-runder inden for en periode på 
seks uger eller b) ved at sørge for at ens 

handicapregister når op på det nødven-
dige antal scores, hvilket er otte scores 
inden for en toårig periode. 

Endelig er der foretaget tekniske æn-
dringer som omfatter ændringer i bereg-
ning af årsreguleringen samt ændringer i 
CBA-beregningen. CBA står for Compu-
ter Based Adjustment, og er et mål for om 
en turnering er spillet under unormale 
forhold. Den beregnes kun for turnerin-
ger, der er indlagt i GolfBox, og hvor der i 
øvrigt er mere end 10 deltagere.

Ændringer i golfreglerne
Mest omtalt og varslet gennem adskillige 
år er den nye regel 14.1b, der forbyder 
”forankring” af køllen hverken ”direkte” 
eller ved at anvende et ”forankrings-
punkt” under udførelse af et slag. Popu-
lært ”reglen om lange puttere”, selv om 
den gælder alle køller.  Det er en kom-
pliceret regel, men hjælp kan hentes i 
R&A’s vejledning med video, billeder og 
retningslinjer som fi ndes på http://www.
randa.org/RulesEquipment/Rules/An-
choring.

En lettelse, der nok mest er relevant for 
deltagere i store slagspilsturneringer, 
hvor fejl opdages i TV af ivrige seere, er 
en ny undtagelse til regel 6-6d, hvoref-
ter at en slagspiller IKKE diskvalifi ceres 
for at indlevere en score, der på noget hul 
er lavere end den faktiske score, alene 
fordi han ikke fi k medregnet straff eslag, 
som han, inden han indleverede score-
kortet, ikke vidste, han havde pådraget 
sig. I stedet er straff en som foreskrevet i 
den anvendelige regel samt yderligere to 
straff eslag.

En anden lettelse vedrører brugen af af-
standsmålere i regel 14-3. Her er straf-

Det nye handicap- og golfregler er trådt i kraft 
1. januar 2016. Regelbogen kan købes på kon-
toret, og det anbefales at erhverve yderligere 
et eksemplar, så der både er til bag og reolen 
derhjemme.

fen for første overtrædelse reduceret fra 
diskvalifi kation til tab af hul/to straff e-
slag. Desuden er det præciseret (i Tillæg 
IV, afsnit 5 – nyt på dansk), at en multi-
funktionel enhed, fx en smartphone må 
anvendes som en afstandsmåler, men 
den må ikke bruges til at bestemme eller 
måle andre forhold, hvor det ville være 
en overtrædelse af regel 14-3. Tidligere 
overtrådte spilleren regel 14-3 hvis han 
brugte en afstandsmåler, som også in-
deholdt andre funktioner,uanset om så-
danne funktioner rent faktisk blev brugt 
af spilleren.

Den sidste ændring, der skal omtales 
her, er, at regel 18-2b, om bold i hvile 
fl yttet, er udgået. Dette betyder, at når 
bolden bevæger sig efter, at spilleren 
har adresseret den, sker tildelingen af 
en straf efter regel 18-2 udelukkende 
på basis af, hvorvidt spilleren var skyld 
i, at bolden bevægede sig. Spilleren anses 
således ikke automatisk for at være årsag 
til, at bolden bevæger sig.
 
Ud over disse er der sket en række små-
justeringer og tekstforbedringer. Det kan 
anbefales at få fat i og læse den nye regel-
bog hurtigst muligt. 

Niels Holger Hansen
Formand for turneringsudvalget

Læs mere 

DGU har udgivet en engelsk ver-
sion af de nye regler med dansk 
tilretning samt dansk vejled-
ning; den kan downloades på 
DGUs hjemmeside under Klub-
ledelse og drift i fanebladet Råd-
givning.

I magasinet Dansk Golf nr. 
1/2016, der udkom 15. marts, 
har DGU sammenfattet ændrin-
gerne i begge regelsæt. 
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Grib chancen

Formand for turnerings- og handi-
capudvalget, Niels Holger Hansen 
glæder sig over, at deltagelsen i 

klubbens turneringer er steget de seneste 
tre år:

-Vi har set en lille stigning, og selv om 
det ikke er meget, ser 
den negative tendens 
ud til at være vendt, si-
ger Niels Holger Han-
sen og fortsætter:

-Stigningen skyldes 
hovedsageligt større 
tilslutning til Rungsted 
Ugen, hvor omlægnin-

gen i 2013 fra en hel uges turneringer 
til i stedet onsdag til søndag har givet et 
godt resultat. Det kunne jo tyde på, at en 
reelt begrænsende faktor for deltagelse i 
turneringerne ganske enkelt er mangel 
på tid. For alle i dagens samfund er ti-

den blevet den måske mest knappe res-
source, og den skal bruges med omtanke. 
Arbejds- og familiehensyn kan ofte stå i 
vejen for at sætte det meste af en lørdag 
eller søndag af til en klubturnering. 

Alligevel slår Niels Holger Hansen til 
lyd for at spille turneringer: 

-Golf er en fantastisk sport, og den 
giver utrolig mange muligheder for go-
de oplevelser. Til turneringerne har vi 
chancen for at møde klubmedlemmer 
uden for vores sædvanlige cirkler – den 
faste lørdagsbold og de mere eller min-
dre fastømrede klub-i-klubben makkere. 
Grib chancen for at lære andre af klub-
bens medlemmer at kende, bryd de vante 
rammer. En golfrunde med nye menne-
sker kunne jo være grundlaget for gode 
bekendtskaber og skabe en endnu bedre 
stemning og følelse af kammeratskab i 
vores enestående klub, slutter han. 
      

timm

Niels H. Hansen; 
turneringsudval-
get.

Sjovt at møde nye spillere 
Claus Tang-Holbek har været medlem i RGK siden 
2009 og deltager gerne i klubbens turneringer, så 

ofte det kan lade sig gøre.

Jeg kan godt lide at spille turnering. 
Det er sjovt at møde andre end 
dem, jeg spiller med til hverdag, 

fortæller Claus Tang-Holbek og fortsæt-
ter:

-Golfen er naturligvis vigtig, men lige 
så væsentligt for mig er det at kende no-
gen, når jeg kommer i klubben. At der er 
kendte ansigter, jeg kan hilse på. Det gør 
det også meget hyggeligere at komme på 
træningsbanen. Jeg har svært ved fx at få 
tid til at spille hver onsdag i Løverne. De 
har det vældig festligt, kan jeg forstå, og 
der er mange aktiviteter, men her kan jeg 
ikke være med på grund af mit arbejde, 
så jeg har ikke det store netværk i golf-
klubben. 

Involvér dig
Claus Tang-Holbek er helt på det rene 
med, at han selv må gøre en indsats for 
at lære fl ere medlemmer at kende.

-Det er også et spørgsmål om selv at 
involvere sig. Jeg ville fx gerne deltage 
i afslutningsturneringen sidste år, en 
greensome, men manglede en makker. 
Jeg gik derfor på kontoret og spurgte, om 
de kunne fi nde én, jeg kunne spille med. 
Og samme dag som turneringen skulle 
fi nde sted, blev jeg - midt i morgenma-
den - ringet op. Administrationen havde 
fundet en makker til mig, Henrik Holm, 
og 10 minutter efter stod jeg i klubben. 
Herligt, siger han og fortsætter:

-Det blev jo heller ikke værre af, at vi 

– Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at 
melde sig til klubbens turneringer. Det giver 
mig en stor glæde, jeg lærer andre medlem-
mer at kende, og så mener jeg i øvrigt også, vi 
har en pligt til at involvere os for at højne det 
sociale liv i klubben, lyder det fra Claus Tang-
Holbek.



Besøg os i Hørsholm 
Midtpunkt,

på www.ottosuenson.dk
eller ring til os på 

88887695.
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Spil med

På RGKs hjemmeside www.
rungstedgolfklub.dk fi nder du 
årets turneringsprogram. 
Mon ikke der skulle være en el-
ler fl ere turneringer, som du 
kunne tænke dig at være med i?

gik hen og vandt turneringen med 42 
stablefordpoint, ler Claus Tang-Holbek, 
som mener, at vi som medlemmer lige-
frem har en pligt til indimellem at del-
tage i klubbens turneringer.

Han påpeger, at mange frivillige læg-
ger en stor portion energi og tid i at tilret-
telægge og afvikle en turnering. Derfor er 
det ærgerligt, når der så kun møder få 
medlemmer op. 

-Hvis vi skal have et socialt liv i klub-
ben, og det er en vigtig del af mit med-
lemskab, så er deltagelse i turneringerne 
et godt bidrag og en fi n måde at lære 
andre medlemmer at kende på. Jeg kan 
kun opfordre til at prioritere dette, selv 
om jeg godt ved, at de unge familier har 
meget at se til, siger han.

Den 49-årige vinhandler fortæller, at 
familiens ferie tilrettelægges efter, hvor-
når Rungsted Ugen fi nder sted.

-Ja, jeg deltager i alle de turneringer, 
jeg kan komme til. 

Under interviewet banker en sms fra 
Finn Jensen på: ”Har du lyst til at spille 
åbningsmatch med TopTwenty. Måske vi 
kan lave en lille vinsmagning bagefter?”

-Naturligvis, lyder svaret.

Har du en ide om, hvordan vi kan få fl e-
re til at deltage i vores turneringer?

-Det er vigtigt at få sit handicap regule-
ret, så det passer til det spil, du reelt har. I 
de fl este af de turneringer, jeg har spillet, 
er det ”bare” et spørgsmål om at spille til 
sit handicap, så er der faktisk en rimelig 
chance for at komme i præmierækkerne, 
svarer han.  

Claus Tang-Holbek mener også, at det 
er befordrende for deltagerantallet i tur-
neringerne, at præmierne er attraktive 
for alle medlemmer. 

-Der skal være interessante præmi-

er på spil. Måske nogle større, som er 
sponsorerede.  Vi kunne måske omdøbe 
Kirsebærpokalen til fx Kirsebær-/Profi l 
Optik-Pokalen, hvor der var et gavekort 
på 1.500 kr. til et par solbriller på spil. 
Det vil helt sikkert være et incitament for 
især de unge mennesker.

Men helt overordnet mener han, at 
man skal fokusere på andet og mere end 
at vinde præmier: 

-Kom nu bare ud og deltag og få nogle 
hyggelige timer i rart selskab, lær nogle 
nye medlemmer at kende i stedet for at 
fokusere på at stå øverst på skamlen. Og 
meld jer nu i år, jeg glæder mig til at mø-
de fl ere medlemmer, siger han.

timm

Glemt DGU-kort kan ikke længere bringes i an-
vendelse som undskyldning for at undlade el-
ler udskyde træningen på driving range. Over 
vinteren er boldmaskinen blevet udstyret med 
en knap, som ved betjening udløser en kurv 
bolde. Gæster må trække bolde, når der er ind-
løst greenfee. Passive medlemmer i RGK skal 
henvende sig i proshoppen eller på kontoret og 
betale for dags- eller årstræningskort.
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Åbningsturnering
84 medlemmer trodsede det barske vejr den 17. 
april og slog golfsæsonen i gang. Bang & Olufsen 

Vedbæk ved Claus Epe var endnu engang sponsor 
ved RGKs åbningsturnering.

Jørgen Simonsen og Thomas Møller kom ind på 
tredjepladsen med 37 point.

Mor og søn, Dorte og Nicolai (ej på billedet)  
Buck Kemp tog med 36 point femtepladsen.

På fjerdepladsen sås Charlotte Horneman Las-
sen og Anders Lassen, som lavede 37 point.

Stemningen var munter, der var 
fyldt på driving range og kamp 
om hullerne på putting green in-

den gunstarten gik klokken ni for RGKs 
åbningsmatch den 17. april. Vejret viste 
sig fra sin bidske side med blæst, kulde 
og regn. Tilbage i klubhuset havde turne-
ringsudvalget i samarbejde med køkke-
net planlagt fællesspisning i restauran-
ten. For at undgå ventetid fi k alle spillere 
derfor serveret sandwich, da de kom ind 

fra runden. 
-Det er hyggeligt at spise sammen efter 

en turnering, og derfor ville vi prøve det 
af som et forsøg, sagde Niels Holger Han-
sen, formand for turneringsudvalget.

Da medlemmerne tog godt imod ini-
tiativet, vil turneringsudvalget gentage 
konceptet ved Mr. Gorm turneringen, 
som fi nder sted den 16. maj. 

ChS

Det var tæt i toppen med 38 point til både før-
ste- og andenpladsen. Nicolai Petri (t.v.) og 
Thomas  Daell Bjerrum gik bedst på bagni og 
blev vindere af RGKs åbningsturnering 2016.

Maren Binau og Finn Richard Niel-
sen tog andenpladsen med 38 point. Paul Halberg tog præmien for tæt-

test på fl aget på 15. hul; 1,63 meter.
Nicolai Suhr var tættest på fl aget 
på 6. hul; 2,19 meter.
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Sponsorer 2016 
Rungsted Golf Klub 

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

Juniorteamets sponsorer

ABS-Gruppen    

AON   

Bang & Olufsen Vedbæk    

Berendsen   

Bianco Invest A/S    

BUUS JENSEN    

C.P.M. Invest A/S    

Carnegie   

Dance Academy Laxholm    

Daugaard Biler    

Deloitte   

eMarketeer   

Henri Lloyd   

Investering & Tryghed    

Just Drinks/Jack Daniels    

Clip-Lok International    

Inter-Gastro    

Paula & Axel Nissens Legat    

Santa Maria    

Team Hørsholm 

Trackman

Lakrids by Johan Bülow    

Leif B. Bengtsson    

Livingstone Safari    

LokalBolig Stefan Skafdrup    

McDonald’s    

Mr. Gorm Hørsholm    

Nykredit Hørsholm    

Otto Suenson Vin    

Royal Unibrew    

Rungstedgaard    

S&K Group    

TKB Shipping    

Trackman   

Zwilling   

Tegning af ombygning af kontor og proshop.

Velkommen – kontoret 
er åbent

Som led i optimeringen af servicen 
over for medlemmer og gæster 
sammenlægges proshop og admi-

nistrationens kontor fysisk.
Det betyder:

at væggen mellem proshop og kontor 
fjernes (delvist), så der bliver direkte ad-
gang

at væggen i kontoret mod spillergan-
gen erstattes af en glasvæg, ligesom væg-
gen i proshoppen er nu

at glasvæggen i teknikrummet, hvor 
printeren står, udskiftes med en almin-
delig væg

at vinduerne i kontoret udskiftes til 
let tonede ruder, som skærmer for solen 
om eftermiddagen og fjerner behovet for 
persienner

at der sættes et vindue i væggen i kon-
toret mod 18. hul

at der monteres en skranke i admini-

strationens kontor
at der bliver fælles kontor for admini-

stration og pro’er bag skranken (når væg-
gen er fjernet) 

-Vi er i øjeblikket ved at indhente de 
nødvendige byggetilladelser, og afhæn-
gig af, hvornår disse foreligger, gennem-
føres ombygningen. Det sker formentlig 
først til efteråret, og medlemmerne bli-
ver holdt orienteret om ombygningen via 
informationsmailen, RGK Information, 
fortæller Club Manager, Anders Møller.

-I forbindelse med sammenlægningen 
af proshop og administrationens udvider 
vi klubbens åbningstider. Desuden øges 
æstetikken og synligheden af admini-
strationen, hvad jeg glæder mig meget 
til. Jeg håber, at alle vil bære over med 
eventuelle forbigående gener i forbin-
delse med ombygningen, som vi så vidt 
muligt vil forsøge at imødegå. 

timm



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

30 NUMMER 1 31APRIL 2016

Kort nyt
Tak til Carnegie

RGK har i mange år ønsket sig nye 
markiser til terrassen. Det har vi 
fået i år. Takket være Carnegie, 

som er sponsor bag, har vi nu udskiftet 

de gamle, slidte og ikke særlig pæne mar-
kiser med mere præsentable af slagsen.

Carnegie er en førende nordisk, uaf-
hængig investeringsbank.

timm

Vi har i vinterens løb fået udskiftet dørene ind til bagrum 
og i starterhus, og baghuset ser nu pænt ud igen efter, at 
småskavankerne på facaden også er blevet udbedret.

Så kan vi igen nyde det gode vejr på terrassen i skyggen under fl otte, nye 
markiser.
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RGK sætter golfspilleren 
i centrum

Fra denne sæson gennemføres løbende en webba-
seret medlems- og gæsteundersøgelse. Den værdi-

fulde viden, klubledelsen her høster, skal omsættes 
til målrettede forbedringer i Rungsted Golf Klub. 

Der skal viden til at målrette en 
indsats. Derfor har bestyrelsen 
besluttet, at gennemføre med-

lems- og gæsteundersøgelsen ”Golfspil-
leren i Centrum,” som er udviklet af 
DGU. Club Manager Anders Møller har 
gode erfaring med brugerundersøgelsen 
som et nyttigt redskab til at målrette for-
andringer og forbedringer i klubben. 

-Vi ved, at positive oplevelser holder på 
medlemmer og kan være en vigtig faktor 
i rekruttering af nye medlemmer. Det er 
også med til at sikre os fl ere greenfee-
gæster. De bedste ambassadører for RGK 
er vores egne tilfredse golfspillere, siger 
Anders Møller. 

Hvorfor er det vigtigt at lave en bruge-
rundersøgelse?

-For at sikre, at klubledelsen har et 
validt billede af, hvordan medlemmer 
og gæster oplever RGK, spørger vi dem. 
”Golfspilleren i Centrum” giver os den 
feedback, vi skal bruge for sammen med 
pro- og greenkeeperteamet at sikre, at 
klubben udvikler sig i den retning, bru-
gerne ønsker, forklarer han og fortsætter,

-Det kan være, at resultatet peger i ret-
ning af de hypoteser, som vi har og arbej-
der efter i det daglige. Det kan også være, 
at vi bliver opmærksomme på udviklings-

områder, som medlemmer og gæster øn-
sker mere fokus på. Brugerundersøgelser 
tilsætter substans til den beslutningspro-
ces, vi herefter kan gå i gang med i for-
hold til at prioritere de områder, vi gerne 
vil arbejde med at gøre endnu bedre. Det 
hele handler om at styrke Rungsted Golf 
Klub i positionen som unik. 

Udviklet specifi kt til golf
”Golfspilleren i Centrum” er baseret på 
en række spørgsmål vedrørende vigtige 
berøringspunkter i klubben: banen, re-
ceptionen, restauranten, ledelsen, klub-
huset, træningsfaciliteter, proteamet 
mm. Spørgsmål kan omfatte service i ad-
ministrationen, restaurantens niveau og 
service, træningsfaciliteter, pris i forhold 
til produkt, pris i forhold til sammenlig-
nelige klubber og meget mere. 

Omkring banen spørges der typisk ind 
til greens, fairways, ensartethed, tempo 
på banen osv.

Hvordan kommer det til at foregå rent 
praktisk?

-Brugerundersøgelsen gennemføres i 
maj, juli og september, og hver gang er 
det en tredjedel af medlemmerne, der 
bliver udtrukket til at svare. Den første 
tredjedel bliver således allerede bedt om 

at deltage her i maj måned, og det er na-
turligvis vigtigt, at alle medlemmer tager 
sig tid til at besvare undersøgelsen, fordi 
det er en unik chance, vi her får, for at 
gøre vores indfl ydelse gældende som 
medlemmer, siger Anders Møller. 

Han understreger, at såfremt du ikke 
modtager invitation til at besvare bruger-
undersøgelsen i maj, betyder det blot, at 
du er i puljen til at besvare enten i juli el-
ler september. 
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Er du som golfspiller tilfreds med oplevelsen i vores klub? Golfspilleren i Centrum er en bruge-
rundersøgelse, som løbende bliver gennemført for at indhente feedback fra medlemmer og gæster 
og sikre den rette udvikling af RGK.

Golfspilleren i Centrum 

• Er udviklet af Dansk Golf Uni-
on sammen med analysefi r-
maet Raw Milk 

• Er et webbaseret spørgeske-
ma 

• Syv danske golfklubber, som 
alle adskiller sig på geografi , 
alder, størrelse, ejerforhold og 
økonomisk profi l har medvir-
ket til udarbejdelsen af analy-
seværktøjet

• DGU har involveret greenkee-
pere, trænere, managere, re-
stauratører, bestyrelsesmed-
lemmer og udvalgsmedlem-
mer i udviklingsarbejdet



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 120 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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Foreningsliv fordrer fl ere 
frivillige 

Når hjulene drejer smidigt rundt i sportsklubber og 
idrætsforeninger over hele landet skyldes det i høj 
grad frivilliges indsats. RGK er ingen undtagelse, 
og her er der i øjeblikket mangel på frivillige. Det 

handler om at yde for at kunne nyde.

Den lokale fodbold- og basketklub, 
gymnastikforening og ishockey-
klub gør det, rekrutterer frivil-

lige personer til at hjælpe til dér, hvor de 
enten selv eller deres børn er medlem. 
Damarks Idrætsforbund satte i 2007 fo-
kus på foreningslivet i Danmark og alle 

de frivillige, der dagligt gør en indsats til 
fællesskabets bedste med en opsigtsvæk-
kende og humoristisk kampagne, ”Tak 
en frivillig.”

-I bestyrelsen er vi meget opmærk-
somme på at få sagt ordentligt tak for de 
mange frivillige hænder, der gør et ko-
lossalt og helt uvurderligt stykke arbejde 
for klubben. Tillige er det værd at holde 
fast i, at en del af lønnen er de privilegi-
er, man nyder som medlem i RGK, siger 
medlem af bestyrelsen, Bettina Bernhoft. 

Betyder det, at alle medlemmer bør væ-
re frivillige?

-Helt så fi rkantet kan det næppe stilles 
op, men i princippet ja. Der er behov for, 
at vi som medlemmer på et eller andet 
tidspunkt i vores ”golfkarrierer” refl ekte-
rer over, hvad det vil sige at være medlem 
af en sportsklub og tænker over, hvordan 
og hvornår vi har mulighed for at yde et 
frivilligt bidrag, siger hun og fortsætter:

-Det handler om indstillingen, og det 
bør ligge i naturlig forlængelse af glæ-
den over de privilegier, vi nyder, uanset 
om det er som medlem af de forskellige 
klubber-i-klubben, som junior, elitespil-
ler eller menigt medlem. Det gælder os 
alle sammen.

-Uden frivillige kan Rungsted Golf Klub slet 
ikke fungere på den måde, som den gør. Det er 
forskellen på at være en medlemsejet golfklub 
og en kommercielt drevet golfbane, siger  med-
lem af bestyrelsen Bettina Bernhoft.
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Behov for generationsskifte 
RGKs klubber-i-klubben tæller i år Ka-
ninklubben, Seniorklubben, Løverne, 
Trekroner, Halv Fire og Ladybirds. Hver 
klub-i-klubben tildeles et fastlagt an-
tal starttider, som er dedikerede til den 
pågældende klub-i-klubben, og således 
ikke kan bookes af andre medlemmer el-
ler greenfee-spillere. Dertil har eliten og 
juniorerne faste spilletider hver uge.

-Klubber-i-klubben, juniorer og elite 
udgør alle som én bærende elementer i 
klubbens kultur, fordi de giver liv og ak-
tivitet på banen og i klubhuset. Dét kan 
vi slet ikke undvære. Jeg tror til gengæld, 
at de færreste tænker over, hvor kæmpe-
stort et privilegium det er, uge efter uge 
at kunne spille banen i fred og ro med 
sine kammerater og medspillere i nogle 
af de allerbedste starttider, siger hun og 
forsætter: 

-Selv som menigt medlem uden klub-i-
klub tilknytning skal du huske på, at der 

er frivillige i juniorudvalget, der træk-
ker læsset omkring dine børns træning, i 
turneringsudvalget omkring turnerings-
afvikling og præmieborde, og i sponsor-
udvalget omkring indhentning af økono-
misk støtte til klubben og til alles bedste. 
Min pointe er, at langt fl ere end de frivil-
lige, vi allerede har i klubben i dag, kan 
yde en frivillig indsats til gengæld for 
de privilegier, de har. Du kan kalde det 
noget-for-noget, siger Bettina Bernhoft. 

Hun påpeger behovet for et generati-
onsskifte:
 -I klubbens lange historie har frivillige 
alle dage givet en hånd med, og adskillige 
af dem har ovenikøbet gjort det igennem 
mange år. Men det er tid til, og der er 
brug for, at også medlemmer i de yngre 
generationer støtter op og deltager i det 
frivillige arbejde for, at alle privilegier for 
alle medlemmer fortsat kan opretholdes 
på samme niveau. 

Golfklub ver-
sus golfbane 
Måske vil nogen 
indvende, at kon-
tingentet i RGK 
rigeligt modsva-
rer de privilegier, 
man nyder som 
medlem i klub-
ben?

-Golf er relativt 
kostbart om end 
langt fra den dy-
reste hobby, du 
kan kaste dig over. 
Dét kan vi ikke 
lave om på. Det 
er et valg, vi træf-
fer med åbne øjne, 
når vi vælger at 

Under smil og latter fra Birgit Petersen, Elsebeth Bernhoft, Lene Kar-
berg og Tove Palsby blev altankasserne tilplantet i april. De synes, der 
skal se pænt ud omkring klubhuset og på terrassen og har påtaget sig 
opgaven gennem adskillige år. Med stigende gennemsnitsalder fi nder de 
det dog passende, at yngre medlemmer overtager opgaven.

spille golf. Men når det er sagt, er RGK 
en sportsklub på lige fod med alle andre - 
og i alle Danmarks utallige sportsklubber 
og idrætsforeninger trækker de frivillige 
hænder altså et gigantisk læs for at få al-
ting til at glide. 

Bettina Bernhoft understreger, at de 
frivillige efter hendes opfattelse cemen-
terer sammenhængskraften i klubben og 
gør RGK til et rart sted at være:

-Uden frivillige kan Rungsted Golf 
Klub slet ikke fungere på den måde, som 
den gør, siger hun og tilføjer: 

-Det er forskellen på at være en med-
lemsejet golfklub og en kommercielt dre-
vet golfbane. 

At yde efter tid og evne
Hun er bevidst om, at nogle medlemmer 
måske afstår fra at melde sig som frivil-
lig, fordi de føler, at de mangler tid i det 
daglige. 

-Det er jo i bund og grund et valg, man 
træff er. Jeg går selv på fuldtidsarbejde, 
men insisterer på, over for mig selv, at 
mit arbejde i bestyrelsen gør en forskel. 
Og jeg vil gerne give noget igen til den 
klub, hvor jeg har så mange gode ople-
velser sammen med min familie og mine 
venner.

Hun peger på, at en frivillig indsats i 
RGK har stor spændvidde.

-I øjeblikket mangler vi nye frivillige i 
Kaninklubben, som hjælper begyndere 
godt i gang med at spille på banen. Vi 
mangler friske kræfter i turneringsud-
valget til at planlægge præmieborde, 
yde baneservice og fungere som startere.  
Juniorudvalget mangler ekstra medlem-
mer. Sponsorudvalget, som tager kon-
takt til det lokale og regionale erhvervsliv 
for at indhente afgørende sponsorstøtte 

Rungsted Golf Klub er en 79 år 
gammel sportsklub, som altid 
har hvilet på medlemmernes bi-
drag ved frivilligt arbejde. 

I dag tæller klubben cirka 50 fri-
villige inklusive medlemmer af 
bestyrelsen. De frivillige løser 
opgaver i en række forskellige 
udvalg, herunder sportsudval-
get, turneringsudvalget, spon-
sorudvalget, kommunikations-
udvalget – inklusiv medlemsbla-
det, juniorudvalget, husudvalget, 
baneudvalget og restaurantud-
valget.

Der er brug for fl ere frivillige, og 
interesserede kan henvende sig 
til bestyrelsen eller kontoret. 

til klubben, mangler også ekstra hæn-
der. Og endelig mangler redaktionen for 
medlemsbladet skribenter, siger Bettina 
Bernhoft og slutter:

-Bestyrelsen har medlemmer i alle 
udvalg, så man kommer aldrig til at stå 
med ansvaret for en opgave alene. Om 
man som frivillig bidrager med lidt el-
ler meget, er heller ikke afgørende; her i 
klubben er det fi nt at være frivillig ud fra 
princippet om at yde efter tid og evne. Og 
har man umiddelbart ingen idé om, hvad 
man kan lave som frivillig, må det aldrig 
afholde nogen fra at melde sig. Vi skal 
nok fi nde en passende opgave til alle.

Læs mere om at være frivillig i RGK i in-
terviewet med Henrik Bie-Olsen. 

ChS
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Fem spørgsmål til en 
frivillig i RGK

Som tidligere medlem af bestyrelsen er det natur-
ligt for Henrik Bie-Olsen fortsat at bidrage som 

frivillig i RGK. Han er én af turneringsudvalgets fri-
villige startere, som hjælper med afvikling af klub-

bens turneringer og mesterskaber.

Hvorfor meldte du dig som 
frivillig?
Jeg har haft med sport og frivilligt ar-
bejde at gøre igennem mange år, og jeg 
synes, at det forpligter at være medlem 
af en klub. Man må tænke over både at 
nyde fællesskabet og faciliteterne i klub-
ben og yde et bidrag til at få det hele til 
at køre.  

Hvilken forskel gør de frivilli-
ges arbejde?
Jeg er af den overbevisning, at en sports-
klub, som ikke har frivillige til at hjælpe, 
vil uddø. Det er en del af klubbens kultur, 
og for mig bidrager alle de frivillige her 
på matriklen til sammenholdet og den 
gode stemning. 

Hvordan gik det til, at du blev 
starter?
Jeg havde ingen præferencer, men meld-
te mig bare som frivillig og blev så bedt 
om at være starter. Og dét synes jeg fak-
tisk er spændende. Der er en særlig stem-
ning om morgenen, når vi sender spil-
lerne af sted og igen, når de kommer ind 
efter runden, og der laves sjov og tælles 
scores sammen. Det er hyggeligt.

Havde du særlige forudsætnin-
ger?
Udover, at jeg som golfspiller kender 
handicapsystemet og golfreglerne, havde 
jeg ingen særlige forudsætninger. Som 
startere får vi tilbudt kurser i DGU, og 
det er altid en tilfredsstillelse at kunne 
dygtiggøre sig. Det kræver i udgangs-

Henrik Bie-Olsen er medlem af Løverne og er 
frivillig i RGK. Han indgår i teamet af startere 
ved klubbens turneringer og mesterskaber. 
Tidligere har han desuden siddet i klubbens 
bestyrelse. 

punktet sådan set blot, at man vil sætte 
noget tid af til opgaven. Vi bruger mellem 
en halv og en hel dag, når vi er startere. 
Men man skal huske, at vi også har det 
hyggeligt imens. 

Vil du anbefale andre at blive 
frivillige i RGK?
Ja, på det varmeste. Det fi ne er jo, at vi 
kan bidrage på mange niveauer og over-
alt i klubben. Man kan tilplante blom-
sterkasser, hjælpe i Kaninklubben, blive 
holdleder for nogle juniorer eller indgå 
i én af klubbens mange forskellige ud-
valg, som hver dag trækker et læs for, at 
alle medlemmer kan trives på banen og i 
klubhuset. 
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Blå bog

Henrik Bie-Olsen, 69 år

Har spillet golf siden 2000

Medlem af RGK siden 2006

Handicap: 20,9

Favorithul på RGK: Det er afgjort 
4.hul; der er så smukt. Særligt 
om morgenen kan man være 
heldig, at solen står ind på ven-
stre side, mens råvildtet passe-
rer forbi. 4.hul på RGK kan efter 
min mening konkurrere med de 
bedste par 4 huller i Europa, og 
har man lavet en birdie her, er 
man glad resten af runden. 
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NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løvejagten er gået 
ind

Nyt fra klubberne 
i klubben

A llerede midt i marts blev der 
observeret nogle få løsgående 
Løver i reservatet, nok lokket 

frem af tidlige, lune solskinsdage. Der 
har endda været forlydender om, at fl ere 
Løver slet ikke har været i vinterhi, men 
har kunnet skimtes i terrænet gennem 
vintermånederne. 

For mange har det dog været en lang, 
kold og våd vinter, og den 6. april kunne 
utålmodige og velbevæbnede Løver en-
delig fejre starten på Løvernes jagtsæson 
2016. En blid start fra rød tee, men jagten 
på lave handicap, gode præmier og godt 
socialt samvær gik hermed offi  cielt ind. 

I læsende stund er vi kommet godt ind i 
maj, og alle er utvivlsomt godt i gang. Vi 
ser frem til igen i år at få stor deltagelse i 
vores turneringer. Vi er 105 Løver og vil 
rigtig gerne have, at endnu fl ere af RGKs 
herremedlemmer får lyst til at være med 
hos os. Eneste krav er, at du er 25 år el-
ler derover og har handicap på max 31,8. 
Henvend dig til formanden, Niels Holger 
Hansen.

Bestyrelsen sørger selvfølgelig for, at du 
som nyt medlem bliver introduceret til 
de øvrige medlemmer og sat ind i vo-
res spillerutiner. Vi spiller (sædvanlig-
vis) stableford i to præmierækker hver 
onsdag i perioden 6. april til 5. oktober. 
Der spilles 4-bolde med starttider 13:30-
15:00, og turneringen efterfølges af mid-
dag og præmieoverrækkelse i klubbens 
restaurant. Tilmelding før spillet på spil-
lerlisten samt tilstedeværelse under præ-
mieoverrækkelsen er obligatorisk for at 
få del i dagens præmier.

Præmier er der mange af takket være vo-
res generøse sponsorer, både eksterne 
og fra egne rækker. Vi har hver onsdag ”Løsgående Løver fanget i fotofælde” 

første-, anden- og tredjepræmie i A og 
B rækkerne, nærmest fl aget på alle par 
tre huller til både A- og B-rækken, samt 
præmier på hul 11, 12 og 18. Plus diverse 
overraskelser! 

Hver måned præmierer vi ”Månedens 
Golfer”, og den mest ærefulde pris er na-
turligvis ”Lundborgpokalen” – den bed-
ste spiller gennem sæsonens stableford- 
og slagspilsturneringer. Endelig har vi en 
gennemgående hulspilsturnering – Lø-
vernes Fourball.

Ud over gode præmier giver bidragene 
fra sponsorerne os også økonomi til nye 
initiativer og tilskud til særlige arrange-
menter.
 
Her skal blot nævnes, at vi i 2016 fort-
sætter venskabsturneringerne mod vo-

res traditionelle kampfæller: Kokkedals 
herrer har inviteret til dyst med gunstart 
torsdag den 28. maj, og Barsebäcks her-
rer kommer på besøg 15. juni. I begge 
dyster er det uomgængelige krav fra Lø-
veledelsen: sejr,...

En af årets bedste dage er Løvernes Invi-
tational. Den 7. september får hver Løve 
mulighed for at invitere en ven eller for-
retningsforbindelse til en begivenhedsrig 
dag med morgenmad, fælles gunstart kl. 
9.00 og efterfølgende frokost.

Vi glæder os til at byde velkommen til 25 
forrygende onsdage (og én torsdag) til 
alle Løver, nye som gamle, og ønsker alle 
en god golfsæson.

Se mere om Løverne og vores turnerin-
ger på www.rungstedloever.dk 

 Løver banker vinterrusten af.
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Hold dig ajour på 
ny hjemmeside 

For første gang i Trekroners histo-
rie kan vi nu præsentere vores 
egen hjemmeside www.rgk-tre-

kroner.dk  Her vil vi sæsonen igennem 
orientere om de ugentlige resultater og 
aktuel information. Her fi ndes tillige 
kontaktinformation til Trekroners besty-

relse. Hjemmesiden gør det muligt for 
medlemmerne at holde sig ajour, selvom 
man eventuelt er bortrejst. Man behøver 
altså ikke længere at skulle ned i klubben 
for at læse resultaterne. Opslagstavlen i 
damernes omklædningsrum vil dog sta-
dig blive anvendt som hidtil, nu blot sup-
pleret med hjemmesiden. Dette, håber 
vi, at alle bliver glade for. Hvis nogen i 
medlemskredsen ligger inde med mate-
riale, som kunne være relevant at bringe 
på hjemmesiden, så send det på mail 
til Dorrit Jørgensen eller læg det i Tre-
kroners postkasse i damernes omklæd-
ningsrum. På forhånd tak.

I 2015 havde Trekroner en pæn tilgang 
af nye medlemmer, og her i årets første 
måneder har fi re nye medlemmer meldt 
sig ind. Er der blandt RGKs kvindelige 
medlemmer andre, som kunne have 
lyst til at spille med torsdag formiddag, 

Humøret er stadig højt før 6. hul skal besejres.

så kontakt venligst Trekroners formand 
Kirsten Stærk.

Trekroners turneringer er opdelt i tre 
rækker; A – B – C fordelt efter handicap. 
Super9 spiller en ni-hullers turnering. 
Fordelingen af antal spillere i de enkelte 
grupper kan ses på opslagstavlen og på 
hjemmesiden. Man forbliver i gruppen 
fra sæsonstart til sæsonslut, uanset om 
spillehandicappet skulle ændre sig un-
dervejs.

Starttider til de ugentlige turneringer 
skal som sædvanlig bookes via GolfBox 
tidligst otte dage før den ønskede spille-
dag. Skulle der opstå problemer med det, 
så ring til klubbens kontor, som gerne 
hjælper. 

Hver torsdag morgen vil der være to tur-
neringsansvarlige til stede mellem kl. 
8:00-8:30, som hejser Trekronerfl aget 
og sætter turneringsinformation på tav-
len ved starterhuset. Deres navne står 
også på tavlen, så spørg dem endelig, 

hvis der skulle opstå tvivl om noget til da-
gens turnering eller andet. Afviklingen af 
en god golfturnering kræver også en god 
start. Så før man går til 1. huls tee er det 
vigtigt, at have orienteret sig godt om da-
gens turnering og har scorekortet parat 
påført alle startoplysninger, at starttiden 
overholdes, og at der hele tiden holdes 
kontakt med holdet foran. En tre-bold 
skal have afsluttet sin 18-hullers runde 
på under fi re timer. Efter runden skal 
spiller og markør være enige om det førte 
resultat og begge skal underskrive score-
kortet. Scorekort, der ikke er udfyldt kor-
rekt, vil blive kasseret.

Vi ser frem til torsdage fyldt med spæn-
dende konkurrence på golfbanen og ef-
terfølgende socialt samvær på terrassen 
eller i klubhuset. Bestyrelsen i Trekroner 
hilser hjertelig velkommen til nye såvel 
som gamle medlemmer og ønsker alle en 
rigtig god golfsæson 2016. 

Bestyrelsen for Trekroner

Så er det forår 
igen

Den værste kulde er væk, og so-
len har fået mere magt. Træerne 
begynder at få grønne grene, og 

klubhuset summer igen af liv. Med andre 
ord er golfsæson 2016 skudt i gang.

Halv Fire slog ud fra 1. tee 7. april og 
spillede en fl agspilsturnering over ni 
huller. Den første af 24 torsdage, hvor 
vi mødes 15.30 og dyster om at komme 
rundt i den bedste score og modtage en 
af de spændende præmier. Efter udfor-
dringerne på banen spiser vi en middag 
i restauranten, og det plejer at være både 
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15.45, så giv os et kald. Du er hjertelig 
velkommen.

Bestyrelsen består af formand Dorrit 
Skjoldbirk, kasserer Sanne Theede, se-
kretær Vivian Timmermann, Helle Vens-
by og suppleant Tina Ramstedt. Kontakt 
til Sanne Theede.

På gensyn på banen.

Bestyrelsen for Halv Fire

muntert og hyggeligt.
Årets udfl ugt går til Asserbo Golf Club 

18. august, hvor vi håber, at mange af jer 
har lyst til at komme med. 

Sæsonen slutter 6. oktober med ni hul-
lers fl agspil og generalforsamling.

Vi er en lille fl ok i Halv Fire, som gerne 
ser nye ansigter. Det koster 300 kr. at 
være medlem, så har du mod på at spille 
torsdag eftermiddag mellem 15.30 og 

Bestyrelsen forsøger hvert år at fi nde på 
nye initiativer, som kan forbedre scoren, 
og i år faldt valget på course management 
kurser med Mike. Så nu er der ingen 
undskyldninger for en god sæsonstart, 
og de fl este af os kunne spare mange slag, 
ved at bruge hovedet frem for køllerne. 
Sæsonens program byder også på den 
traditionstro regelaften med Jannik og 
fl ere fællestræninger med Mike i løbet af 
foråret og sommeren. Alt med det formål 
at spille bedre golf og forhåbentlig øge 
fornøjelsen ved spillet.

I forbindelse med vores fællestræning 
spiser formiddags- og et eftermiddags-
hold gerne frokost sammen, så det ikke 
kun er træning, men også hyggeligt so-
cialt samvær på terrassen. Hidtil har vi 
været heldige med vejret, og vi satser 
også på godt vejr i år.

Som endnu et nyt tiltag i 2016-sæsonen, 
har vi indført Månedsmatch med spon-
serede præmier. Men for, at alle skal op-
leve glæden ved at vinde, er der også den 
årlige såkaldte Pakkematch, hvor alle 
medbringer en præmie, og derfor også 
kommer hjem med en præmie. 
 

I Ladybirds tog vi hul på 2016 med 
en nytårskur i januar. På en frisk 
gåtur igennem skoven, hvor vi godt 

kunne have brugt spikes, da det var glat 
og smattet, fi k vi set skovarbejdet på 6. 
hul, hvorefter vi i klubhuset blev beløn-
net med varme drikke og masser af kage. 

I april gentog vi sidste års succes med 
at starte sæsonen i gang med et Tee-Off  
Cocktailparty i klubben, for lige at hilse 
på hinanden igen efter en lang vinter, og 
samtidig mentalt blive tunet til sæson-
start. Det gav en fantastisk god stemning 
forud for sæsonens første spilledag den 
21. april. 

LadyBirds
Ladybirds har 

startet sæsonen 
stærkt

og også gerne i forbindelse med RGKs 
turneringer, hvor der er rig anledning til 
at stille i Ladybird-bolde. 

På vegne af Ladybirds
Maren Binau

Nytårskur i LadyBirds.

Et sidste nyt tiltag i år, er en udfl ugt til 
Hornbæk Golf Klub i juli måneder for-
bindelse med banelukning i juniorugen. 
Forhåbentlig bliver det en smuk som-
merudfl ugt. 

Ladybirds’ festudvalg har igen været på 
arbejde og planlagt årets arrangement 
med partner, hvor Ladybirds & Boys spil-
ler en Scamble med efterfølgende festlig 
middag og hygge i baren.

Vi håber, at det bliver til fl ere runder i år 
for alle vores medlemmer samt, at fl ere 
vil gøre brug af muligheden, for at fi nde 
en golfpartner til en runde i ugens løb – 
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Juniorerne slog sæson 
2016 godt i gang 

Søndag den 3. april startede sæson 
2016 for juniorteamet med en ni-
hullers scramble. Det er en god 

måde at starte på, hyggeligt og socialt. 
Alle spillere på holdene får lov til at slå, 
og man skiftes til at vælge bedste slag, så 
alle får chance for at gøre sig gældende. 

Juniorernes sæson startede måske i 
virkeligheden for længe side, da adskil-
lige spillere har trænet med Oliver Suhr 
i Indoor Center Rødovre fl ere gange i de 
mørke vintermåneder, og der har også 
været vintertræning med Mike og Jannik 
i starten af året. Endelig blev påsketræ-
ningen med match på banen traditionen 
tro afviklet over et par dage i ferien.

Velkommen til nye juniorer
Det er altid dejligt, når der kommer nye, 
friske juniorer med i vores team.  Et 
varmt velkommen! Her er det værd at 
minde sig selv om som ”gammel junior,” 
at man selv på et tidspunkt var ny i spor-
ten. Husk derfor altid at give en hånd 
med og hjælpe de nye golfkammerater 
med at komme godt i gang. Gør dit til at 
inddrage nye juniorer i fællesskabet og 
tænk over, at I alle har golfsporten som 
fælles interesse. Har du som ny junior i 
RGK spørgsmål, er du altid velkommen 
til at rette henvendelse til Pia Olrik i ju-
niorudvalget. Det gælder også forældre 
til nye juniorer. 

Forventninger til en stærk, 
sportslig juniorsæson
Pro’erne og juniorudvalget gør et stort 
arbejde for at udvikle spillerne mest mu-
ligt hen over sæsonen. Men det kræver 
også en stor indsats og et stærkt engage-
ment fra dig som junior og fra dine for-
ældre. Uden fælles hjælp kan vi ikke løfte 
opgaven med at skabe de absolut bedste 
rammer for god social og sportslig udvik-
ling for alle juniorer. 

Hvis du i vintermørket skulle have 
glemt, hvad det er, vi forventer af dig som 
junior i RGK, så får du det servereret her: 
• Du deltager positivt, aktivt ved vores 

mange begivenheder over sæsonen
• Du tilmelder dig inden for de angivne 

tidsfrister
• Du er en god kammerat
• Du behandler alle andre medlemmer 

og gæstespillere med respekt
• Du hilser på alle, du møder på din vej i 

RGK
• Du behandler banen med fuld respekt
• Du overholder klubbens regler
• Du møder op i god tid - både ved træ-

ning og til turneringer
• Du ønsker at udvikle dig sportsligt og 

skabe gode, sociale relationer
Med efterlevelsen af de ovennævnte 
punkter  bidrager du til at skabe det gode 
fundament for din egen personlige og 
sportslige udvikling. Samtidigt bidra-
ger du også til at udvikle og bevare den 
team-spirit, som juniorudvalget arbejder 
for, at juniorerne og deres forældre præ-
ger RGK med. 

øjeblikket mangler vi mindst to frivillige 
til at hjælpe til. Er du interesseret i at 
bidrage aktivt eventuelt med mindre, af-
grænsede opgaver, hører vi meget gerne 
fra dig. Kontakt Pia Olrik.

Sponsorer af RGKs juniorteam
Ønsker du at sponsere juniorteamets 
sportslige og sociale udvikling - eventu-
elt i form af et økonomisk bidrag eller 
præmier (aldersgruppe 7-18 år, piger/
drenge), er vi meget interesseret i at høre 
fra dig.

På forhånd mange tak. Henvendelse 
kan rettes til Jens Schwarz Rosman.

Som junior eller forælder er du altid vel-
kommen til at kontakte juniorudvalget, 
hvis du har specifi kke ønsker eller kon-
struktive forslag til juniorudvalgets ar-
bejde. Sidst, men ikke mindst ønskes alle 
en god sæson. Spil godt!

På vegne af juniorudvalget
Pia Olrik

I uge 26 står den på junioruge
Gå ikke glip af de fem fantastiske golfda-
ge. Den traditionsrige junioruge løber af 
stablen fra den 27.juni til den 1.juli. Her 
har du mulighed for at rykke dig sports-
ligt og for at få endnu fl ere nye golfven-
ner. Der er som vanligt et tæt pakket 
sportsligt og socialt golfprogram for alle 
deltagere uanset alder, handicap og køn. 

Restauranten byder hver dag på dejlig, 
energifyldt mad. Og jo fl ere deltagere vi 
er, desto sjovere er det.

Har du en golfven eller -veninde med 
spilletilladelse fra en anden golfklub, kan 
vi tilbyde i alt 15 gæstepladser i år. Pris 
per gæst er DKK 1.800,- alt inklusiv. Du 
kan skrive en gæstetilmeldingsansøg-
ning til Pia Olrik senest d. 31. maj. 

Vi glæder os til en suveræn junioruge.  

Juniorudvalget søger mindst 
to nye medlemmer 
RGK er en sportsklub, og som alle an-
dre sportsklubber bidrager frivillige til 
at løfte nogle af de mange opgaver, som 
løbende skal udføres over sæsonen. I 

I juniorernes åbningsturnering 3.april gik da-
gens førsteplads til Emil Stræde Rossé, Jacob 
Kistrup og Gustav Malling Petersen. 

Andenpladsen i juniorernes åbningsmatch 
gik til Phillip Fernandes Moldow, Jens August 
Strøm og Nikolaj Kistrup.
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Lykken er… at komme ud 
på banen

Sidste år begyndte jeg for alvor at spille turnerin-
ger. Det har givet mig mere lyst til at spille golf, og 

så har det gjort mig bedre til spillet.

A t spille tuneringer som begyn-
der eller let øvet golfspiller er 
altid lidt svært at komme i gang 

med. Jeg hedder Ida Sofi e, jeg er 12 år og 
har spillet golf i seks år. Jeg fi k banetil-
ladelse i sommeren 2013 under junior-
ugen, og nu er jeg i handicap 36. I star-
ten var det mest bare leg for mig at spille 
golf. Måske tog jeg det ikke særligt seri-

øst. Men nu, da jeg er begyndt at spille 
mere golf og spille mere på banen, er jeg 
begyndt virkelig at kunne lide det og gå 
op i det. Sidste år blev ligesom en slags 
gennembrud for mig. Jeg startede i han-
dicap 52 i sidste sæson. Det vil så sige, at 
jeg var gået 16 ned i handicap, da sæso-
nen sluttede. Det var også sidste år, jeg 
begyndte at spille Minitour og andre for-
mer for turneringer så som Fredagstour. 

Nu elsker jeg at komme ud at spille på 
banen, men jeg har ikke syntes, at det 
var lige sjovt altid. Ved sæsonstart sidste 
år var jeg egentlig ikke så meget for det, 
men da jeg blev tilmeldt de forskellige 
turneringer og kom ud at spille på banen 
og begyndte at arbejde mit handicap ned, 
fandt jeg ud af, at det jo egentlig ikke er 
så slemt. Faktisk er det ret sjovt! 

Jeg har været med i juniorugen siden 
2013, og udover, at vi træner meget hver 
dag, får jeg også her prøvet at spille på 
banen og spille match. Både træningen 
og spillet på banen bliver vi meget bed-
re af, og det gør det så meget sjovere at 
spille golf. 

Man kan godt få følelsen af, at det slet 
ikke er sjovt at spille golf, hvis man har 
gået ni huller og kun fået fem point, øv! 

Her står jeg og er klar til at skulle ud på banen 
for at spille. I foråret 2015 var jeg stadig i han-
dicap 52, men ved dette års sæsonstart er jeg i 
handicap 36.

og når man har lært banen at kende.

Tre tips til begyndere

1. At melde sig til turneringer såsom Fre-
dagstour, Kaninmatch eller Minitour

2. At være positiv

3. At tage imod råd ude på banen under 
øverunder

Ida Sofi e Strøm
Juniorskribent

Dén følelse har jeg ind imellem stadig-
væk. Men forskellen fra tidligere er, at 
jeg nu ved, at den eneste vej til at blive 
bedre simpelthen er at træne, og at spille 
på banen ikke kun i Rungsted men også 
prøve at spille andre baner. Det er altid 
sjovt at spille andre baner også. 

Som begynder eller let øvet golfspiller 
skal man huske, at golf ude på banen altid 
er sjovere end nede på driving range, og 
at man bliver meget gladere for golf, når 
man er kommet lidt mere ned i handicap, 

I 2013 fi k jeg min banetilladelse, og en dag ved træning sendte Jannik min veninde, Claire (t.v.) og 
mig, ud at spille på banen. Vi syntes begge, det var meget svært, men vi havde det sjovt. 

En mindeværdig golfoplevelse:
Som golfspillere går vi alle sammen 
rundt med personlige golfoplevelser 
lagret i hukommelsen. Måske var det 
dén 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 fl ot, 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. Den starter på næste side hos ju-
niorspiller Amanda Frithjof Bonde.
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Min bedste golfoplevelse
En fortællestafet

Amanda Frithjof Bonde på 14 år 
fortæller her om sin bedste golf-
oplevelse. 

Hvor og hvornår havde du din allerbed-
ste golfoplevelse?

Det var i Hillerød Golf Klub i 2015.
Hvad var anledningen?
Jeg spillede med i Aon Girls Only Tour 

2015, og jeg skulle spille en turnering, 
slagspil fra back tee.

Hvem spillede du med? 
Jeg spillede runden sammen med en 

sød pige, som hedder Olivia Grønborg 
Skousen fra Helsingør Golf Klub.

Hvad var det, der gjorde, at du tænker 
tilbage på netop dén runde som din al-
lerbedste golfoplevelse nogensinde?

Det var første gang, at jeg brød 100 i en 
slagspilsturnering fra back tee på frem-
med bane. Jeg kom på andenpladsen 
med 96 slag i brutto score. Jeg var me-
get stolt, da det var min første turnering 
i slagspil. Og så var det en ekstra bonus, 
at jeg brød 100.

Bonusinformation: 
Ved 1. huls tee stod Nicole Broch Lar-

sen (professionel golfspiller/red.) Vi fi k 
taget billede sammen med hende, og hun 
sendte os godt afsted på runden. Senere 
ved præmieoverrækkelsen var det også 
hende, der overrakte præmierne. Jeg kan 
varmt anbefale alle RGKs søde junior-
piger at stille op i Aon Girls Only Tour. 
Man møder en masse søde og dygtige pi-
ger, som man hurtigt bliver gode venner 
med. Jeg taler af erfaring.

Hvem skal fortælle om sin bedste golf 
oplevelse i næste nummer?

Jeg giver stafetten videre til Paola Bre-
mer, Julie Lauesen eller Ida Sofi e Strøm.

Blå bog

Amanda Frithjof Bonde, 14 år 

Har spillet golf siden slutningen 
af 2011

Handicap: 15,6

Favorithul på RGK: Det er 15. 
hul, fordi det er et smukt hul, og 
det er her, jeg har været tættest 
på at lave en hole-in-one.

Her er jeg fotografereret sammen med Nicole 
Broch Larsen, som stod på 1.tee og sendte os af 
sted på runden. 

Forfriskende forbedringer 
med nyt sponsorat

Endelig er det forår. Simultant 
med, at anemonerne pibler frem 
i skovbunden, bobler forventnin-

gens glæde over golfsæsonens start op 
i hende. Hun skynder sig at booke en 
starttid. Hendes golfkøller står og rasler 
utålmodigt for at komme ud af skabet, 
klaprer mod skabsvæggen. Åbne, løfte 
ud, hente vogn. Fylde vand i fl asken, tjek. 
Æble og chokolade i bag’en, tjek. Score-
kort, tjek. Pitchfork i lommen, tjek. En 
golfrunde venter forude. 

På 1.huls tee står gemalen og venter.
Kom nu, kone! Jamen, hun er jo på vej.
Men hun kan jo ikke holde på noget, som 
hun ikke har i hænderne, vel? Så af sted 
mod omklædningsrummet, til dét sted, 

hvor hun forhåbentligt for en kort stund 
kan få lov at være sig selv. I et øjebliks 
fred og ro glæder hun såre mig over den 
forfriskende forvandling toiletterne har 
undergået i vinterens løb. Ny væghængt 
skraldespand og rengøringsbørste an-
erkendes af hendes husmoderlige fal-
keblik for bedre fremkommelighed for 
gulvskrubben. Og så ser det også pænt 
ud! Pluspoint er der også at hente i dis-
ciplinen håndvask, hvor almindelige 
håndklæder er erstattet af en ny stram 
håndklæderulle, og hendes hænder va-
skes rene af blid skumsæbe, efterfulgt at 
håndsprit. Hun er klar til ”operation for-
ni” med en konstatering af, at det var et 
besøg værd!

ChS

• Berendsen er i 2016 tiltrådt som sponsor i Rungsted Golf Klub, og heraf 
følger en opgradering af den æstetiske og hygiejniske linje på klubhusets 
toiletter. 

• Der er opsat nye håndklæderuller, automater med skumsæbe samt auto-
mater med håndsprit.

• Ved indgangen fra terrassen til restauranten er der på venstre side opsat 
en automat til håndsprit for bedre hygiejne.

• Skraldespande og rengøringsbørster er udski� et med nye væghængte 
modeller for at fremme hygiejne og den daglige rengøring.
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Det er 25 år siden

Forsiden viser chefgreenkeeper Bo 
Jönsson med sine tre assistenter 
ved siden af den – efter datidens 

forhold – imponerende nyindkøbte ma-
skinpark. Det var ikke kun medlemmer-
ne i Rungsted Golf Klub, der var glade 
for Bo Jönsson. Også i Dansk Golfs blad 
fandt man anledning til at bringe en ar-
tikel om Bo, hvilket senere skulle vise 
sig at være medvirkende til, at han blev 
rekrutteret til at stå for anlæggelsen og 
driften af Simons Golf bane.

”Det blev en generalforsamling lige efter 
bogen, men ikke just en spændingsro-
man, for alle var stort set enige, og man 
kom ikke ud for de store overraskelser.”

Så der er til dette skriv ikke meget an-
det at fortælle end, at Hans Stenderup af-
lagde sin første beretning som formand, 
og Connie Balschmidt og Peter Grauballe 
blev valgt som nye medlemmer af besty-
relsen. Jo, der var da den nyhed, at diri-

genten, imod sit hidtidige princip valgte 
at off entliggøre stemmeantallet for alle 
de fem kandidater, der var til de tre le-
dige pladser.

Forpligtelser over for propo-
nenter
I Rungsted Golf Klub har vi altid haft 
det gode princip, at ingen kunne opta-
ges som medlem, før to hæderværdige 
medlemmer med nogen anciennitet, ville 
proponere for vedkommende. I første 
blad i 1991 beskrev Søren Sebber de for-
pligtelser, som det ny medlem efterføl-
gende havde over for proponenterne. 

Bo Jönsson, RGKs kompetente chefgreenkee-
per, og team fremviser den nye maskinpark.  

I fl æng bør nævnes: 

• Altid at beskænke sine proponenter i 
baren.

• At invitere på frokost fl ere gange om 
året.

• At vaske proponenternes køller, 
klippe hæk samt slå græs for dem, 
hvis proponenterne var forhindret 
heri som følge af golfspil.

Det forekommer mig, at disse regler ikke 
altid overholdes!

Suveræn dameelite
For 25 år siden var RGKs elitespillere 
stadig de førende i Danmark. Dansk Golf 
havde lavet en oversigt, der viste, hvem 
der havde vundet DM for hold fl est gan-
ge, siden denne turnering blev oprettet. 
Ikke overraskende kom RGKs damer 
ud på en suveræn førsteplads. Herrerne 
klarede sig også pænt med en fl ot anden-
plads i dén opgørelse.

Det var i øvrigt også i april 1991, at en 

ung mand ved navn Thomas Bjørn vandt 
BTI cup’en i Korsør med syv over par ef-
ter 54 huller, men vejret var også meget 
dårligt med kulde, blæst og regn. Vores 
tidligere redaktør af nærværende blad, 
alt for tidligt afdøde Jørgen Pedersen, 
JØP, førte sig i 1991 frem som spåmand i 
DGUs blad. Han påstod med en omskriv-
ning af politikeren Kresten Poulsgaards 
bemærkning om, at Danmark var for lille 
et sprogområde til at have sin egen bal-
let, at ”Danmark er for lille et sprogom-
råde til at have sin egen Europa Tour.” 

Heldigvis fi k JØP ikke ret, 
men han var jo heller ikke 
på daværende tidspunkt klar 
over, at der kom en vis Lars 
Larsen.

For 50 år siden havde vi end-
nu intet klubblad, men via 
Dansk Golfs blad er der meget 
skriftligt materiale om vores 
klub fra dengang. Det er helt 
sjovt at se, at den kommende 
stjerne på spindesiden var 
Jette Bjerrum, mens Dabel-
steen, Fiorini, Stenderup og 
Trautner førte sig frem på 
sværdsiden. Sidst men ikke 
mindst var der Henrik Lund, 
som blev runner up i Skan-
dinavisk Mesterskab på Fal-
sterbo.

Jan Rud 



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.
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Efterlysning

Et kig på væggene i hallen fra ind-
gangen op til restauranten afslø-
rer, at Rungsted Golf Klub har en 

lang og fi n historie. De gamle fotografi er 
blev rammet ind i forbindelse med klub-
bens 75 års jubilæum, og en del af dem er 
denne vinter hængt op på væggene i hal-

len. Hvis du som medlem kan sætte nav-
ne på ansigter eller blot årstal, vil denne 
viden være kærkommen i forsøget på at 
lave korte billedtekster til fotografi erne. 
Hvis du ligger inde med kendskab til et 
eller fl ere af de gamle fotografi er, bedes 
du rette henvendelse til kontoret.

På forhånd tak.




