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Regnfuldt efterår



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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Fyldt å, våd tå, regnfuldt efterår i RGK. 
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blev aflyst, og for første gang i mange år var 
banen lukket for spil i tre dage pga. regn.
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Hvem har flyttet min 
golfklub?

Hvert år i september vandrer jeg 
fire dage i Trollheimen med en 
veninde. Fjeldturen er ufortyn-

det glæde, dels over at være sammen med 
veninden, bosat i Norge, og dels fordi jeg 
iført vandrestøvler og rygsæk slapper af 
ved blot at sætte én fod foran den anden 
8-10 timer hver dag. Tankerne og sindet 
ventileres effektivt under åben himmel 
på det efterårsklædte fjeld. Fjeldturen er 
forbundet med lige så mange traditioner 
som julen, og min forventning lader in-
genlunde det lille barns spændingsfyldte 
glæde frem mod juleaften noget efter. I 
år blev vi imidlertid udfordret af traditi-
onsbrud. Dårlige vejrmeldinger i Troll-
heimen tvang os til i stedet at søge syd-
øst mod Rondane. Og runde fødselsdage 
henlagde vores ellers nøjsomme, selvbe-
tjente fjeldture uden strøm og rindende 
vand til en uge tidligere i den betjente 
hyttesæson. Det indebar tre-retters-me-
nu serveret hver aften, bar med øl og vin, 
brusebad, træk-og-slip på hytterne og 
langt flere folk på stierne, end vi er vant 
til. Nuvel, en kold øl efterfulgt af et bru-
sebad ovenpå otte timers vandring gik jo 
an, og jeg savnede ikke ’ute-do.’ Hvad var 
der egentlig ikke at kunne lide? Tjah, det 
var ikke, som det plejede at være.

Det forgangne år i RGK har budt på 
mange forandringer for samarbejds-
partnere, personale og medlemmer. Læg 
til det en ombygning og ny forpagter af 
restauranten. Og her sidder jeg midt i en 
brusende digital tidsalder og skriver til 
et trykt medlemsblad, som det tager tid 

og penge at producere, trykke og distri-
buere, og som måske/måske ikke bliver 
læst. Om tiden er løbet fra et trykt med-
lemsblad, spørger vi os selv i redaktionen 
uden at have et entydigt svar. Måske er 
der behov for forandring – også her. 

På årets fjeldtur gjorde jeg en vigtig 
opdagelse om mig selv. Jeg kan, om end 
modvilligt, animeres til forandring. Den 
velkendte tradition er tryg; men den nye 
oplevelse er ikke dårlig, blot fordi den er 
anderledes. Det fik mig til at tænke på, at 
vi måske alle har træk fra de fire karakte-
rer i Spencer Johnsons berømte bog om 
forandringer ’Hvem har flyttet min ost?’ 
Musen Snif med næse for ost og musen 
Smut, der, når vejen er udpeget af Snif, 
hurtigt omfavner fornyelsen. De klogere 
mennesker, der bremser udviklingen: hr. 
Hæm, der fornægter, og hr. Ha, der trods 
hr. Hæms negative indflydelse endelig 
går forandringen i møde. 

Som alle organisationer må RGK lø-
bende udvikle og forandre sig, hvad en-
ten vi bryder os om det eller ej. Heldigvis 
har ingen flyttet min golfklub, men jeg 
vælger alligevel som medlem at flytte 
min indstilling til, at det, der sker i RGK, 
ikke behøver at være nyt for at være godt, 
men at det kan være godt, selv om det er 
nyt. 

God fornøjelse med læsning af årets 
sidste medlemsblad.

Charlotte Strøm

Vi vil så gerne have, at du 
bliver lidt længere

Redaktionen vil gerne vide, om 
bladet har læsere i klubben. Der-
for gennemfører vi en læserun-

dersøgelser for at finde ud af, hvor mange 
der læser medlemsbladet. Hvis du læser 
medlemsbladet, beder vi dig blot sende 
en mail til nyheder@rungstedgolf-
klub.dk senest 16. december 2017. 

Du deltager automatisk i lodtrækning 
om lækre præmier (chokoladepræmier 
til juniorer fra en anonym giver og vinga-
ver fra Otto Suenson Vin til seniorer). 
Lodtrækning finder sted efter den 16. 
december, og vinderne af lodtrækningen 
får direkte besked. 

HUSK AT SKRIVE ’LODTRÆK-
NING + DIT MEDLEMSNUMMER’ 
I EMNELINJEN

Redaktionen takker på forhånd for hjæl-
pen og modtager også gerne ris og ros i 
mailen. 

Redaktionen

LÆSERUNDERSØGELSE – deltag og vær med i lodtrækningen om 
lækre præmier

Sådan lød sloganet på en reklamekampagne for en 
dagligvarekæde for nogle år siden� Og sådan har vi 
det også i redaktionen� Vi vil så gerne have, at du 

læser medlemsbladet.

Der trækkes lod om  2 stk. Toblerone à 4,5 kg 
blandt indkomne svar fra juniorer på læserun-
dersøgelsen.

Blandt indkomne svar fra seniormed-
lemmer trækkes der lod om vingaver 
fra Otto Suenson Vin.
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Bestyrelsen informerer
Salg af klubbens ejendom på 
Piet Heins Vej
Da Ian Tomlinson i slutningen af 2016 
havde meddelt, at familien ønskede at 
fraflytte klubbens ejendom på Piet Heins 
Vej, blev huset sat til salg i begyndelsen 
af 2017. I juni måned solgte vi huset for 
en kontantpris på 3,6 mio. kr., og med en 
bogført værdi på ca. 3,1 mio. kr. efterla-
der det en mindre fortjeneste til klubben 
efter både salgsomkostninger og eventu-
el ejendomsavanceskat. Det gav da også 
et yderligere løft til klubbens likviditet, 
at vi efter indfrielse af lån i huset for ca. 
2,02 mio. kr. kunne sætte næsten 1,5 
mio. kr. i banken. Huset får i disse dage 
en ’ansigtsløftning’, og vi ser frem til, at 
huset efter indflytning af en storfamilie 
på syv personer igen fremstår hyggeligt 
og beboet. 

Flere nye medlemmer
Til dato (medio oktober) har vi i år op-
taget 42 nye aktive medlemmer, heraf 
blandt andet 25 A-medlemmer og 15 ju-
niorer. Antallet af aktive medlemmer og 
A-medlemmer er i dag hhv. 931 og 728 
mod budgetterede tal på hhv. 916 og 720. 
Vi har samtidig en del begyndermedlem-
mer i klubben, som vi håber på at kunne 
konvertere til aktive medlemmer i 2018. 
Selvom tilgangen har været større end 
forudsat i budgettet, er antallet af aktive 
medlemmer og A-medlemmer fortsat 
noget lavere end på samme tid sidste år 
efter et betydeligt frafald ved overgan-
gen fra 2016 til 2017. Vi arbejder derfor 
vedvarende på at gøre klubben så at-
traktiv som muligt for både nye med-
lemmer og den eksisterende medlems-

kreds. Det er meget få medlemmer, der 
vælger at forlade Rungsted Golf Klub for 
at blive medlemmer af en anden klub 
i samme område, men den demografi-
ske sammensætning af medlemskred-
sen indebærer uvægerligt, at et større 
antal aktive medlemmer hvert år falder 
fra af aldersbetingede omstændigheder. 
Udover det lange træk med at forbedre 
kvaliteten har vi også arbejdet med ind-
skuds- og kontingentstrukturen, hvor vi 
uden at kompromittere det eksisterende 
indtægtsgrundlag for nylig har indført 
alders- og familierelaterede justeringer. 
Ændringerne er nærmere beskrevet i 
artiklen ’Ny indskudsstruktur for visse 
medlemskategorier’ på side 8.

Vicevært
Klubben har i løbet af sæsonen 2017 an-
sat en ny vicevært, Peter Simonsen, som 
bor nærmere klubben end vores hidti-
dige vicevært, Peter Krarup, og som har 
mulighed for at fordele arbejdet for klub-
ben på et større antal arbejdsdage end 
hidtil. Viceværtens opgaver med klub-
bens ejendomme og udenomsarealer er 
meget alsidige, og viceværten vil også 
være i klubben både lørdage og søndage i 
sæsonen for at holde styr på fejning, pas-
ning af vaskepladsen og området med 
vogne og køller på disse travle golfdage. 
Peter Simonsen har allerede lagt et stort 
engagement i arbejdet for klubben.

Ny forpagter 
Som bekendt bød sæsonen desværre på 
en opsigelse fra vores populære restaura-
tørpar, Peter Stræde og Steen Berthelsen, 
som har stået i spidsen for restauranten 

igennem næsten 20 år. Steen og Peters 
kulinariske evner og høje serviceniveau 
har givet Rungsted Golf Klub et helt 
specielt ry for vores fantastiske golfre-
staurant. Vi føler os privilegerede over at 
have haft et kompetent og energisk mak-
kerpar i så mange år og takker dem begge 
for deres store engagement og interesse 
– ikke kun for restauranten, men for hele 
klubbens ve og vel. 

Bestyrelsen er i skrivende stund i den 
sidste fase med at finde en ny forpagter, 
som kan drive klubbens restaurant vi-
dere på samme høje niveau, som vi har 
været vant til, og vi udsender naturligvis 
en informationsmail, så snart processen 
er afsluttet. 

Medlemsmøde om banen
Der er planlagt medlemsmøde om banen 
torsdag 23. november kl. 19:00. 
Mødet afholdes med henblik på at give 
medlemmerne indsigt i de løbende pro-
blemstillinger og tiltag, vi arbejder med 
på banen, men også for, at der kan ud-
veksles synspunkter om banens forhold. 
Foruden Ian Tomlinson og baneudvalget 
bestående af Tom Ahrenst, Nicolai Petri 
og Thomas Bjerrum samt repræsentan-
ter for bestyrelsen vil klubbens konsulent 
Alistair Beggs fra STRI (Sports Turf Re-
search Institute) deltage i mødet. End-
videre deltager vores eget medlem, golf-
banearkitekt Caspar Grauballe, som bl.a. 
yder frivillig bistand til baneudvalget i 
forbindelse med fairwayprojektet. Der 
er udsendt en separat informationsmail 
med invitation til medlemsmødet.

Kommunale planer for  klub-
bens naboejen domme
Hørsholm Kommune har igennem nogen 
tid arbejdet med forskellige planer for 

salg og udvikling af naboejendommene, 
Fritidshuset (hvor vi indimellem parke-
rer på den offentlige parkeringsplads) og 
Ulvemosehuset (hvor der i dag er børne-
have). Kommunens planer for disse ejen-
domme kan få stor betydning for miljøet 
omkring golfklubben, herunder også for 
vores parkeringsmuligheder og adgangs-
vejen til klubben. Der er offentliggjort et 
udkast til kommuneplan 2017-2029, og 
det er senest oplyst fra kommunen, at 
Fritidshuset og Ulvemosehuset vil blive 
udbudt i et samlet salg med henblik på 
etablering af boligbyggeri på ejendom-
mene. For at varetage klubbens interes-
ser i denne proces er der nedsat et udvalg 
bestående af Morten Eldrup-Jørgensen 
samt to af klubbens medlemmer: Chri-
stian Ellegaard, der selv arbejder profes-
sionelt med udvikling af ejendomme og 
har et indgående kendskab til kommu-
nens forhold, og Morten Ulf Jørgensen, 
som udover at være en anerkendt arki-

tekt har siddet 
i Hørsholms 
kommunalbe-
styrelse i otte 
år. Udvalget 
har afholdt 
møde med 
bl.a. borgme-
ster Morten 
Slotved, og 
flere møder 
er planlagt i 
den nærmeste 
fremtid.
  
  

Bestyrelsen
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Ny indskudsstruktur for 
visse medlemskategorier

Bestyrelsen har gennemført æn-
dringer i indskudsstrukturen. Det 
har været vigtigt i overvejelserne 

(a) at lette optagelsen for familier, som 
vi har særlig interesse i at tiltrække, (b) 
at lette overgangen fra junior- til senior-
status for at fastholde unge seniormed-
lemmer samt (c) at nedsætte risikoen 
ved engangsindskuddet på 40.000 kr. 
for visse typer af ansøgere. Det har også 
været et gennemgående hensyn ikke at 
underminere det eksisterende indskuds- 
og kontingentgrundlag eller hensynet til 
de eksisterende medlemmer. På denne 
baggrund er fire justeringer i indskuds-
strukturen gennemført.

Ny indskudsstruktur for med-
lemmer op til 30 år
I 2014 ændrede vi indskudsstrukturen 
for ansøgere i alderen 7-25 år, så det 
samlede indskud (som betales i rater 
frem til det 29. år) varierer fra 20.000 
kr. til 40.000 kr., afhængigt af alderen på 
indmeldelsestidspunktet. Vi har nedsat 
det samlede indskud til 20.000 kr. for 
ansøgere indtil 21 år på indmeldelses-
tidspunktet, 25.000 kr. for ansøgere på 
21-25 år og 30.000 kr. for ansøgere på 
26-30 år. Samtidig fremrykkes ratebe-
talingen, så indskud typisk er afviklet, 
inden man flytter hjemmefra. For ju-
niorer indtil 15 år tilbydes et samlet en-
gangsindskud på 15.000 kr.

Familiemedlemskab
Ved samtidig indmeldelse af en familie 

med to (samboende) voksne og et eller 
flere hjemmeboende børn reduceres ind-
skuddet for forælder nr. 2 til 30.000 kr., 
og indskuddet for hvert hjemmeboende 
barn til 10.000 kr. 

Alder ved indmeldelse mindst 
70 år
Som alternativ til engangsindskuddet på 
40.000 kr. tilbydes ansøgere på mindst 
70 år optagelse uden indskud mod beta-
ling af et tillæg på 4.000 kr. til det årlige 
kontingent for den valgte medlemskate-
gori. 

Ændring af rateordning for 
betaling af indskud
I 2015 indførtes en alternativ indskuds-
ordning, så nye A-medlemmer i stedet 
for at betale 40.000 kr. i indmeldelses-
året kan betale delvise indskud på 15.000 
kr. i indmeldelsesåret og 5.000 kr. i de 
følgende seks år. Ordningen har haft 
positiv effekt på medlemsoptagelsen, og 
initiativet styrkes nu yderligere, ved at 
der betales delindskud på 7.500 kr. for 
hvert af de første seks års medlemskab. 
Denne ændrede alternative indskuds-
struktur indebærer fortsat et samlet ind-
skud på 45.000 kr. men med yderligere 
nedsat risiko i forhold til det normale 
engangsindskud på 40.000 kr. Samtidig 
vil ansøgere fra klubber med et højt års-
kontingent (eksempelvis Scandinavia) 
opleve en lettelse i den årlige betaling al-
lerede fra indmeldelsesåret.

Overgangsordninger og tiltag 
overfor frafaldne medlemmer
Udover den nye indskudsstruktur for ju-
niorer er en overgangsordning for klub-
bens nuværende juniorer under udarbej-

delse. Der ses også på muligheden for at 
gentiltrække tidligere medlemmer, som 
er faldet fra i ungdomsårene, men som 
fortsat har naturlig tilknytning til klub-
ben.

Bestyrelsen 
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Medlemsundersøgelsen 
2017

Golfspilleren i Centrum (GiC) er udarbejdet af DGU.

Golfspilleren i Centrum er et web-
baseret dialog- og rapportværk-
tøj, som hjælper klubbens be-

styrelse og ledelse til at opnå værdifuld 
viden om medlemmers – og på sigt også 
gæstespilleres – holdning til en række 
serviceområder, herunder bane, klub-
hus, klubliv, træningsfaciliteter, pro-
shop, restaurant m.m. Medlemmerne 
har ad tre omgange modtaget GiC-spør-

geskemaet i deres mailboks og dermed 
haft mulighed for at give deres mening til 
kende. Nogle har ment, at undersøgelsen 
er lovlig lang – den tager godt 15 minut-
ter at udfylde – men vi mener, at tiden er 
godt givet ud. GiC blev da også besvaret 
af 42% af medlemmerne, en anelse over 
landsgennemsnittet på 40%. Tak til alle, 
der deltog.

Serviceområder
Årets undersøgelse viste en lille frem-
gang på tilfredsheden med klubbens 
samlede serviceområder:

Kilde: GiC, DGU.
Den højrestillede talkolonne ’BM’ (benchmark) angiver den gennemsnitlige score fra GiC 2016/
Rungsted Golf Klub.

Banen
Da banen er klubbens væsentligste aktiv, 
er det relevant at se nærmere på denne 
vurdering. Her scorede fx fairways pæne 
tal i juli-spørgerunden, efter de var ble-
vet gødet, men efter den vejrmæssigt me-

get vanskelige sommer/sensommer, som 
påvirkede fairways negativt, scorede fair-
ways for hele året et point dårligere end 
2016. Samlet blev vurderingen af banen 
en smule bedre i 2017 end i 2016.

Som det ses af grafen, scorede kun 
fairways lavere end i 2016. Næsten 
alle øvrige områder scorede lidt hø-
jere. Vi forventer med ny dræning og 
ændret procedure for vedligeholdelse 
at kunne forbedre fairways yderligere 
over de næste år.

Der er ikke aktuelle planer om at 
etablere yderligere toiletter på banen. 
Vi vil imødekomme en række gæsters 
ønske om bedre skiltning til både toilet 
og ’næste tee’.

Kilde: GiC, DGU.
BM: den gennemsnitlige score fra GiC 2016/Rungsted Golf Klub.
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Klubliv
Et andet fokusområde for bestyrelse og 
ledelse er klublivet. Her er navnlig plads 

til forbedring på et enkelt område, selv-
om der generelt scores højere end i 2016:

Der bør arbejdes på at styrke det socia-
le liv i klubben. Bestyrelsen overvejer, 
om der skal sammensættes et frivilligt 
udvalg til at udvikle idèer og forslag til 
fornyede sociale arrangementer og til-
tag for at styrke klublivet i RGK.

Kilde: GiC, DGU.
BM: den gennemsnitlige score fra GiC 2016/Rungsted Golf Klub.

Medlemmernes stemme med 
personlige kommentarer
Ud over de bundne spørgsmål har med-
lemmerne haft mulighed for at komme 
med personlige idéer og kommentarer 
til områder, hvor man er tilfreds eller øn-
sker forbedringer. Et par eksempler:

Parkeringsanlægget: Et gentaget em-
ne er parkeringsforholdene, hvor mange 
medlemmer er trætte af, at det indimel-
lem er svært at få en p-plads. Nogle fore-
slår indførelse af parkeringstilladelser til 
medlemmerne. Bestyrelsen er opmærk-
som på problemstillingen og er også i 
dialog med kommunen om forholdene. 

Vi vil helst undgå ordninger med p-vag-
ter eller pligt for gæster til at skulle hente 
midlertidige tilladelser i klubhuset, men 
vil gerne indføre sanktioner overfor 
pendlere, som uretmæssigt benytter vo-
res parkeringsplads.

Hilsepligt: Flere udtrykker frustration 
over, at nogle medlemmer ikke hilser på 
hinanden. Bestyrelsen kan kun opfordre 
til, at vi alle udviser åbenhed og hilser – 
også overfor klubbens nye medlemmer 
og gæster. 

Restaurantens åbningstider: En del 
medlemmer ønsker, at restauranten er 
åben mandag aften i sæsonen, og besty-
relsen undersøger bl.a. denne mulighed 
i forbindelse med rekrutteringen af ny 
forpagter. 

Strategi og det videre forløb
Bestyrelsen har i november måned afsat 
en hel arbejdsdag til at drøfte de lang-
sigtede visioner for klubben og udvalgte 
daglige servicespørgsmål. Resultaterne 
af medlemsundersøgelsen Golfspilleren 
i Centrum er i den forbindelse et godt 
værktøj. Vi skal ikke være bange for at 
bevæge os. 

Flere peger i undersøgelsen på, at RGK 
ligger i den høje ende, hvad kontingent og 
indskud angår. Bestyrelsen er opmærk-
som på dette og arbejder vedvarende for, 
at produktet på alle måder afspejler både 
kontingentet og de forventninger, med-
lemmerne generelt bør kunne stille til en 
klub med vores positionering. Vi vil være 
opmærksomme på at holde medlem-
merne orienteret om strategi og konkrete 
handlingsplaner for de enkelte områder 
af klubbens drift og udvikling.

Bestyrelsen 
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Er administrationen 
kommet tættere på

 medlemmerne?
Formålet med ombygningen af proshoppen og kon-
toret var at skabe tættere kontakt mellem klubbens 
administration og medlemmer samt greenfeespil-
lere. Vi har spurgt, hvad klubsekretær Mette Bund-
gaard og Club Manager Anders Møllers oplevelse er.

Set med vores øjne er resultatet rig-
tigt positivt og godt. Min oplevelse 
er, at proshoppen og kontoret ser 

mere indbydende ud nu med den store 
glasfoldedør mod gangen og ud mod vin-
duet mod 18. hul, siger Anders og fort-
sætter:

-Jeg ved godt, at der har været rejst 
spørgsmål om, hvorfor vinduet ikke er 
blevet højere, men det er af den simple 
grund, at væggen bærer en stor del af 
terrassen, så det ville have været teknisk 
meget krævende og bekosteligt at lave 
det højere. Og så har det jo også pyntet, 
at facaden mod 18. hul er pudset op som 
resten af huset. 

-Mette og jeg føler, at vi er i stand til at 
yde såvel medlemmer som gæstespillere 
en endnu bedre service, selv om det selv-
følgelig giver afbrydelser i de daglige ad-
ministrative opgaver. Vi skal derfor være 
rigtigt gode til at lægge de mere strate-
giske og administrative opgaver uden for 
sæsonen, så vores primære opgave i sæ-
sonen er at yde den bedste service over-
for medlemmer og greenfeespillere. 

Mette Bundgaard tilføjer: 
-Vi har fået mange tilkendegivelser fra 

medlemmer og gæster om, hvor pæne de 
nye lokaler er, og hvor rart det er, at man 
kan henvende sig til os om stort og småt 
uden at skulle ´banke på´, specielt i de 
nye længere åbningstider, der i sæsonen 
er 08:00–18:00 på hverdage og 08:00–
16:00 i weekender.

Vi spurgte en af de flittige greenfeespil-
lere i RGK, Jens Juel Ulrich, om hans syn 
på, hvad ombygningen har betydet. Jens 
var klar i mælet: 

-Det er blevet meget rarere at komme 
til Rungsted Golf Klub med de nye faci-
liteter. 

Ombygningen giver større interaktion 
med både medlemmer og greenfeespille-
re. Det oplever personalet som en fordel. 

-Det er jo en stor tilfredsstillelse at 
kunne sige velkommen til spillerne, frem 
for at de blot skal ´stemple ind´ ved en 
maskine i en mørk spillergang, siger 
Mette Bundgaard. 

Nogle medlemmer har givet udtryk for, 
at ombygningen har været for kostbar, 
og det er rigtigt, at den har kostet mange 
penge. Anders forklarer, at det ud over 
opgavens omfang skyldes, at man under 
byggeriet fandt en række ulovlige elin-

stallationer, som gjorde elektrikerentre-
prisen væsentligt større end planlagt. 

-Både Mette og jeg mener — og det tror 
jeg også, at størstedelen af vores med-
lemmer gør — at det vil være en god in-
vestering på lang sigt og dertil indvirke 
positivt på medlemmernes opfattelse af 
deres klub, siger Anders Møller.

Klubben har ca. 950 spillende og om-
trent 200 passive medlemmer. Efter ved-
tægterne kan klubben rumme 1.050 ak-
tive medlemmer, hvorfor der er al mulig 
grund til at sikre, at spillerne føler, at det 
er alle pengene værd at være medlem af 
Rungsted Golf Klub. Det kan være med 
til at fastholde medlemmer, som ellers 
måtte falde fra, og samtidig være med til 
at tiltrække nye medlemmer, som næ-
sten altid søger til RGK på grund af en 
relation til ét eller flere af klubbens med-
lemmer.  

Vi spurgte Mike, hvad ombygningen 
har betydet for proshoppen. 

-Det første halve år har betydet en ned-
gang i omsætningen på 14 %. Det er selv-
følgeligt ikke holdbart på den lange bane. 
Om det skyldes det relativt våde forår og 
sommer, eller hvad det ellers måtte være, 
er vanskeligt at bedømme, men vi arbej-
der nu med Mette, Anders og Jannik på, 
hvordan vi kan udnytte udstillingsplad-
sen lidt bedre, så vi igen kan få omsæt-
ningen op på budgettet. 

Ib Ussing Andersen
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Sæsonen 2017 – regn, 
regn og atter regn

Nogle medlemmer vil i hast glem-
me sæsonen 2017, andre vil hu-
ske den som en af de vådeste 

sæsoner med ekstreme nedbørsforhold, 
særligt fra juni til nu (primo oktober). I 
slutningen af august og begyndelsen af 
september var vandmængderne så store, 
at vi for første gang i flere år måtte lukke 
banen i tre dage og samtidig udsætte en 
del af klubmesterskabet. Ved så store 
regnmængder kan banen ikke absorbere 
mere vand, og oversvømmelser er uund-
gåelige. Konsekvensen er yderligere, at 
frekvent vedligeholdelse, fx fairway- og 
rough-klipning, er umulig i en længere 
periode, da maskinerne gør mere skade 
end gavn, og de efterlader dybe spor i 
den bløde jord.

Opbygningen af greens strækker sig 
over en periode på ca. 80 år, og da vi gen-
nem adskillige år har opbygget et top-
dress-lag bestående af ca. 20 cm sand, 
dræner greens rimeligt hurtigt ved me-
get regn. Udfordringen er imidlertid, at 
jordlaget nedenunder ophober vand. Det 
har derfor været nødvendigt at udlufte 
greens med lange nåle fem gange på otte 
uger, hvilket er meget over det normale 
behov. 

Yderligere dræning
Vi har igennem de sidste 15 år kontinu-
erligt arbejdet med etablering af mere 
dræning på banen. Sammenlignet med 
tidligere tider er vi nået langt, og banens 
spilbarhed er udvidet i både forårs- og 
efterårssæsonen. Vejrforhold, som vi har 

set i denne sæson, minder os dog om, at 
der kan gøres yderligere. Baneudvalget 
og bestyrelsen har arbejdet med udvik-
lingsplaner for fairways, hvor konklu-
sionen er, at yderligere dræning er en 
væsentlig forudsætning. Bestyrelsen har 
derfor netop (primo oktober) besluttet 
at gennemføre et dræningsprojekt for at 
løfte kvaliteten af banen, samtidig med at 
dette skaber det nødvendige fundament 
for et eventuelt kommende fairway-pro-
jekt.

Gennemførelsen af dræning af banen 
vil være omfattende og forudsætter fast 
eller frosset jord for at kunne iværksæt-
tes. Såfremt vejrforholdene tillader det, 
vil en del af projektet søges gennemført 
i løbet af vinteren og vil senest finde sted 
i juli måned 2018. Denne investering i et 
kvalitetsløft vil beløbe sig til ca. 1,1 mil-
lion kroner. 

Medlemsmøde om banen
Vi oplever medlemmernes store interes-
se for RGK’s bane, og derfor indbyder be-
styrelsen til informationsmøde i novem-
ber. Vi vil her fortælle om igangværende 
tiltag og overvejelserne om fairways, 
ligesom vores rådgivere er til stede og 
kan give deres syn på fremadrettede mu-
ligheder for optimeringer af RGK’s bane. 
Vi håber på god dialog ved dette møde og 
ser frem til også at lytte til synspunkter 
fra medlemmerne.

Vel mødt torsdag den 23� novem-
ber 2017 kl 19:00 i klubhuset. 

Baneudvalget



RESULTATER FRA DANMARKSTURNERINGEN 2017 Placering / Score

DAMER Pulje 3 /kvalifikation Nr. 1/point 47-7

Oprykningskamp Slagspil, samlet nr. 1 
med 15 slag ned til nr. 2

HERRER 1.-hold 2. division øst/pulje 3 Nr. 4/point 53-55
Nedrykning

HERRER 2.-hold 5. division øst/pulje 2 Nr. 3/point 46-38

SENIORER 1. division øst Nr. 3/point 35-49

VETERANER 1. division øst Nr. 1/point 62-22
Nr. 4 i finalen

Semifinale mod Kokkedal Tabte 13-1

Om 3.-pladsen mod Ørnehøj Tabte 10-4

SUPERVETERANER Videre fra indledende pulje Tabte i playoff-kamp
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Divisionsgolf 2017

Dameholdet på vej 
tilbage med manér

Med en trup bestående af både ’gamle’ og unge lyste 
dameholdet op i en sæson, hvor RGK ikke stod helt 

forrest i resultatkøen�

I Rungsted Golf Klub er vi vant til at 
berette om både oprykning, me-
daljer og mesterskaber år efter år, 

men sådan kan det jo ikke være altid. 
2017-sæsonen bød desværre på en lidt 
mager høst for divisionsgolfen i klubben.

På sværdsiden rykkede herrernes 

1.- hold ned fra 2. division øst, og senior-
holdet var lige ved og næsten – en plads 
i finalen glippede, da Thomas Bjerrums 
modstander holede udefra i en afgørende 
singlematch. Dette alt imens veteranhol-
det blev nummer 4 i DM-finalen efter at 
have tabt semifinalen til Kokkedal – det 

skal siges, at veteranerne måtte undvære 
Hans Stenderup, og at banen i Næstved 
var særdeles tung og svært spilbar grun-
det regn. Og på Kokkedals bane måtte 
superveteranerne strække våben i en af-
gørende og meget tæt playoff-kamp mod 
Furesøen, så heller ingen medaljer her.

Men midt i en ikke alt for mindevær-
dig sæson lyste dameholdet op. Der er 
gået omkring et årti, siden vores dame-
hold afsluttede en fantastisk periode, og 
siden da har det ikke været nemt. Men 
et vist håb er tændt på spindesiden. 
Dameholdet knuste al modstand i kva-
lifikationen i pulje 3 (47-7 i point), og i 
finalespillet (slagspil) blev RGK nummer 
1 med en margin på ca. 15 slag til num-
mer 2. Selv om fire af syv hold i finalen 
rykkede op, kan man jo lige så godt sætte 
en solid signatur på oprykningen. Et flot 

comeback sikret af en trup bestående 
af følgende spillere: Lisbeth Meincke-
Matthiesen (holdkaptajn), Camilla Faa-
borg-Andersen, Lisbet Rossé, Ann Sofi 
Eklund Schou, Anne Normann, Dorte 
Buck Kemp og Amanda Bonde. Således 
kunne man trække på en del kræfter i en 
ret bred trup, og det var tydeligt en del 
af forklaringen på, at det gik så godt for 
holdet.

-Vi er en rigtig god blanding af unge 
og ’gamle’ på holdet, det vil sige masser 
af rutine og ungt talent, og det fungerer 
rigtig fint. Vi har det som udgangspunkt 
sådan, at vi skal have det sjovt sammen, 
og så kommer det gode spil nok også. Det 
gjorde det helt afgjort i 2017, lyder det 
fra en tilfreds spillende holdkaptajn, som 
glæder sig til 2018. 

-Vi har et rigtig godt fundament at ar-

RGK’s damehold gjorde det fremragende i 2017 og knuste al modstand i kvalifikationen til 3. divi-
sion. Spillerne er fra venstre Ann Sofi Eklund Schou, Anne Normann, Lisbet Rossé, Lisbeth Meincke-
Matthiesen (holdkaptajn), Dorte Buck Kemp, Camilla Faaborg-Andersen og Amanda Bonde (sidst-
nævnte ikke på foto).
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Pink Cup 2017 

Den 1. juni 2017 afholdt de tre da-
meklubber i RGK i fællesskab 
Pink Cup. Det var en fantastisk 

dag med vidunderligt sommervejr, og 
banen stod flot. Pink Cup-udvalget, be-
stående af Kristine Bernhoft, Dorthe 
Bjerre-Petersen, Charlotte Henriksen, 
Anne Lauridsen, Birgitte Høgh og Sanne 
Norvold havde gjort et stort arbejde, og 
turneringen blev afviklet som en stable-
ford-turnering med deltagelse af 72 kvin-
der fordelt på to rækker, efterfulgt af en 
fantastisk middag med præmieuddeling. 
Vinder af A-rækken blev Malou Bremer 
med 41 point, mens Maren Binau blev nr. 
2 med 40 point og Birthe Bjerrum nr. 3 
med 39 point. I B-rækken vandt Susan-
ne Dyrbye med 42 point, mens Kirsten 
Holm blev nr. 2 med 35 point og Annette 
Elmer Eilersen nr. 3 med 34 point.

Hovedformålet med Pink Cup er at 
indsamle midler til kampen mod bryst-
kræft, og det lykkedes bestemt også den-
ne gang, hvor der i RGK blev indsamlet 

ikke mindre end 82.133 kr. ved forskelli-
ge arrangementer og donationer, hvilket 
rakte til en flot 7.-plads for RGK blandt 
de 100 klubber, der deltog i årets Pink 
Cup-arrangement. På landsplan blev der 
indsamlet 3.320.000 kr. til det vigtige 
formål.

Stor tak til udvalget for det fantastiske 
arrangement og det store arbejde, der 
har været forbundet med det. Det forven-
tes, at næste Pink Cup-turnering i RGK 
finder sted i 2019.

Helle Rørbæk

Deltagerne i Pink Cup efter spillet og før den fælles middag.

bejde videre på, og så er der også nogle 
nye kræfter på vej til holdet. Vi glæder os 
til 2018, fortæller Lisbeth Meincke.

Større bredde på klubholdene 
efterlyses
Formand for sportsudvalget Nicolai Petri 
konstaterer, at 2017 ikke var det bedste 
år for vores klubhold, men kigger fremad 
med optimisme.

-Det er dejligt, at vi igen kan blande os 
i damerækken, som jo altid har været en 
stolt tradition i RGK. Og vi har visioner 
om igen at blande os i topstriden i alle 

rækker, hvor vi deltager. Ambitionerne 
for 2018 er som følger: 1.-holdet for her-
rer skal tilbage i 2. division, 2.-holdet for 
herrer skal op i 4. division, seniorerne 
skal nå finalespillet og mindst sølv, vete-
raner og superveteraner skal generobre 
guld til RGK. Store ambitioner, men klart 
opnåeligt, konstaterer Petri og nævner 
en af nøglerne til fremtidig succes:

-Jeg ser meget gerne, at der kommer 
en større bredde indenfor alle disse hold, 
da det til tider kan være svært at stille 
hold. Der hviler et ansvar på kaptajner-
nes skuldre for at sikre, at deres brutto-

trup er stærk og bæredygtig. 
Hvad det kræver, er jeg me-
get villig til at hjælpe med, 
og vi er som altid lydhøre 
over for tiltag, der kan for-
bedre vores position.

Nicolai Petri slutter:
-2018 kan blive et stort år 

for divisionsgolfen i RGK, 
og derfor ser vi meget frem 
til den næste sæson. Vi vil 
gerne opfordre alle, der har 
lyst til at deltage på vores 
klubhold, om at melde sig 
under fanerne. Vi kommer 
fra klubbens side til at lave 
træningssamlinger etc. for 
at styrke sammenholdet.

Ole Selchau
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Talent, træning og turnering
Det går rigtigt godt for juniorerne i Rungsted Golf 
Klub. Særligt to juniorer, Anne Normann og Ulrik 

Bæk Jørgensen, skiller sig ud ved igen denne sæson 
at have lavet flotte resultater.

Kendetegnende for de to juniorer, 
Anne Normann og Ulrik Bæk 
Jørgensen, er, at de deltager i 

mange turneringer i og udenfor klub-
ben, og at de forud for placeringen på 
podiet har lagt mange timers træning til 
deres talent. For halvandet års tid siden 
bragte vi i bladet et portræt af den den-
gang 14-årige Anne Normann, som på to 
år havde spillet sig ned i handicap 5,3. 
Hvordan er det så gået for Anne i denne 
golfsæson?

-Overordnet set er jeg helt vildt tilfreds. 

I vinteren/foråret deltog jeg i fire samlin-
ger med Landsholdets udviklingstrup, og 
det har givet mig noget at arbejde videre 
på i det daglige, og så er det rigtig fedt at 
mødes og spille med andre i samme al-
dersgruppe og på samme niveau. I løbet 
af sæsonen er jeg gået fra handicap 2,8 
til +0,5, ligesom jeg er nr. 10 på Junior-
ranglisten.

Om resultaterne i sæsonens turnerin-
ger fortæller hun:

-Mine bedste resultater i løbet af året 
har været Hillerødpo-
kalen, hvor jeg fik en 
2.-plads efter tabt omspil. 
Jeg havde tre runder i 71, 
72 og 75 slag. Derudover 
Kronborg Masters, hvor 
jeg også fik en 2.-plads 
med tre runder i 68, 72 og 
75 slag, og Rungsted Cal-
laway Junior Cup, som jeg 
vandt med to runder i 69 
og 76 slag.

Anne har også været en 
del af RGK’s Damedivisi-
onshold, der blev etable-
ret i 2017:

-Det har virkelig væ-
ret fedt, at vi har stillet 
op med et damehold i år. 
Vi har et supergodt sam-
menhold, og det har været 

nogle virkelig fede weekender. Jeg er rig-
tig glad for, at vi rykkede op og næste år 
skal spille i 2. division.
Har du haft en golfoplevelse i år, der har 
været noget helt særligt?

-Ja, jeg var i sommerferien i Oslo og 
spille European Young Masters, som er 
det uofficielle EM for 16 år og derunder. 
Turneringen var sat meget professionelt 
op, og det var virkelig fedt at spille den 
fantastiske bane i Oslo Golfklub. Det var 
en helt uforglemmelig oplevelse, og jeg 
fik utrolig meget erfaring. Resultatmæs-
sigt blev det til en delt 21.-plads ud af 54 
deltagere.

Anne fortæller, at målet for det næste 
års tid er at blive udtaget til Juniorlands-
holdet.

Mange turneringer
Anne Normann er ikke den eneste ju-
nior, der tiltrækker sig opmærksomhed i 

klubben. Også Ulrik Bæk Jørgensen, der 
er 17 år og går i 2. g på Rungsted Gymna-
sium, har haft en god sæson. Fælles for 
de to juniorer er talentet og den flittige 
træning, og så deltager de begge i mange 
turneringer i og udenfor klubben.

-Jeg har spillet rigtig mange turnerin-
ger i år, og jeg har også spillet flere her-
returneringer samt bedre besatte tur-
neringer end tidligere. Jeg startede året 
med at spille Lübker Amateur Masters, 
hvor jeg opnåede en 12.-plads, men var 
nr. 4 efter 45 huller. Af andre resultater 
kan jeg nævne, at jeg blev nr. 4 i DGU 
Elite Tour III drenge, nr. 6 i Mølleåens 
Junior og Ynglinge Cup, ligesom jeg fik 
delt 2.-plads i Rungsted Callaway Junior 
Cup. Endvidere kvalificerede jeg mig til 
hulspilsfinalerne i Drenge Junior DM, og 
jeg deltog også i DM i hulspil for herrer.

Ulrik er ingen begynder inden for golf-
sporten.

-Jeg begyndte at spille, da jeg var 2 år 
gammel, og min far fik mig i gang med 
sporten. I år har jeg spillet mig ned til 
handicap 0,7, og jeg synes det har været 
en lærerig sæson.
Er du med på et af RGK’s divisionshold?

-Ja, jeg har i de seneste tre år spillet 
med på førsteholdet, og jeg træner også 
med eliten.

Om sine mål på kort og længere sigt 
fortæller Ulrik:

-Jeg kunne godt tænke mig at komme 
i top 750 på amatørverdensranglisten 
næste år. Efter gymnasiet håber jeg at få 
mulighed for at tage til USA og spille col-
legegolf på et amerikansk universitet.

Helle RørbækDer skal meget træning til for at 
opnå resultater.Anne Normann ved European Young Masters i Oslo.
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Her er plads til alle
Spil med på et af Rungsted Golf Klubs regionshold.

Regionsgolf, hvad er nu det for en 
størrelse?

-Regionsgolf er Danmarks 
største holdturnering for klubgolfere, bå-
de når vi taler deltagende klubber, antal 
af deltagende hold, spillere og afviklede 
kampe gennem sæsonen. Over 7.000 
golfspillere på alle niveauer deltager 
hvert år i Regionsgolf, lyder det fra Lars 
Svensson, der er Rungsted Golf Klubs 
klubkoordinator og holdkaptajn for vo-
res B-hold.

-De færreste er dygtige nok til at spille 
på klubbens hold i Dansk Golf Unions 
Danmarksturnering, men i Regionsgolf 
er der plads til alle. Det er holdsport, når 
det er bedst. Der spilles for alvor, men 
det hyggelige samvær mellem spillerne 
og holdene fra de forskellige klubber bå-
de under og efter turneringen er særdeles 
vanedannende. 

-Efter strabadserne på banen spiser de, 
der har lyst, og det er som regel de fleste, 
middag sammen, og her går snakken ly-
stigt. Det sociale aspekt er absolut et vig-
tigt element.

Lars Svensson fortæller, at hvert hold 
består af to damer og fire herrer, som 
spiller en damesingle, tre herresingler og 
en mixed foursome.

-Vi spiller hulspil, og alle kampe spilles 
fra scratch, så der er kontant afregning 
med det samme for hvert hul, der spilles. 
Hullet vindes, tabes eller deles, og så er 
det bare videre til næste hul. Hver enkelt 
spiller har sin egen match, men resultatet 
er afgørende for holdets samlede resultat 
og dermed holdets samlede præstation.

Hvornår afvikles turneringerne?
-Vi forsøger at lægge turneringerne ved 

16-tiden på hverdage og mødes gerne en 
halv times tid før start, så har man fuld-
tidsjob, skal man nok gå lidt tidligere end 
normalt. 

-RGK er med i Regionsgolf, fordi det 
er hyggeligt og udfordrende, og fordi 
mange af os medlemmer ikke er gode 

I Regionsgolf er det sociale aspekt 
vigtigt, lyder det fra holdkaptajn 
Lars Svensson.Regionsgolf spilles fra scratch

 
I A-rækken spilles 
fra hcp. 0 til 11,4

I B-rækken spilles
fra hcp. 11,5 til 18,4

I C-rækken spilles 
fra hcp. 18,5 til 26,4
 

Turneringen begyndte tilbage i 
1970’erne og spilles som lands-
dækkende holdturneringer i A-, 
B-, C- og D-rækkerne og i Se-
nior-/Veteranrækkerne.

I sæsonen 2017 havde RGK tre 
hold med i hhv. A- og B-rækken 
samt Superveteranerne, som er 
spillere over 75 år.

Årets resultat for RGK: Superve-
teranerne vandt deres række, 
A- og B-rækken kunne notere 
en 2.-plads.

nok til at spille på divisionsholdene. Det 
er sundt for alle – uanset handicap – at 
spille ’match play’, da vi bliver bedre golf-
spillere af det, ikke mindst mentalt.

I næste sæson vil Lars Svensson for-
søge også at få et hold med i C-rækken. 
Hold dig ikke tilbage, hvis du har fået lyst 
til at finde ud af, om Regionsgolf er noget 
for dig. Lars Svensson har mailadressen: 
svenne1111@hotmail.com. Du kan også 
ringe til Lars på mobil 22 93 05 55.

Jeg er klar igen
-Jeg kommer fra Simon’s Golf Club, hvor 
jeg spillede med på deres regionshold, 
og det var derfor oplagt for mig at melde 
mig på Rungsted Golf Klubs regionshold, 
fortæller Christian Søndergaard, 48 år.

-Det er der flere årsager til. Dels kan 
jeg godt lide konkurrenceelementet i det 
og dels matchformen. Det er forrygende 
at spille hulspil. Enten vinder du hullet, 
eller også taber du. Og så er der et nyt hul 
at vinde. Desuden er der det sociale islæt. 
Det er som regel meget hyggeligt at spise 
sammen med de øvrige spillere efter tur-
neringen.

-Jeg kom til RGK for halvandet år si-
den. Ved at deltage i regionsmatcherne 
får jeg mulighed for at lære andre at ken-
de. Det er rarere at komme i klubben, når 
der er ansigter på terrassen, jeg kender 
og kan få en lille snak med. 

Christian Søndergaard har p.t. handi-
cap 11,9, men spillede i A-rækken i denne 
sæson.

-Jeg skal ned i handicap igen, så jeg 
kan være klar til næste år. Og det skal 
være i A-rækken. Jeg kan kun anbefale 
andre at spille med i Regionsgolf, hvis 
man bare har en lille smule konkurrence-
mentalitet.

Christian Søndergaard synes, det er forrygen-
de at spille hulspil, som er matchformen ved 
Regionsgolf. 
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Sjovt og udfordrende
-Jeg har meldt mig til Regionsgolf, for 
så kommer jeg ud og spiller andre ba-
ner. Endda gratis. Og så stod de også og 
manglede damer. Jeg kendte ingen, men 
tænkte, at det kunne jeg da komme til, 
fortæller Birte Henriksen, 67 år.

-Desuden er det vældig sjovt med disse 
hulspilsturneringer. Pludselig er man 
oppe, og så er man nede. Jeg spillede 
bl.a. en foursome, hvor vi på et tidspunkt 
var 4 nede på de sidste 9 huller, og så går 
vi alligevel hen og vinder på 18. hul. Det 
er da forrygende.

-Desværre blev vores modstandere så 
sure, at de valgte at tage hjem og ikke del-
tage i den fælles spisning bagefter. Det er 
trist og usportsligt. En del af det at spille 
Regionsgolf, synes jeg også er, at vi hyg-
ger efter runden over lidt mad og drikke 

og lærer hinanden noget bedre at kende 
uden for banen.

-Når vi spiller med i Regionsgolf, synes 
jeg også, at vi skal prioritere det sociale 
islæt, og ikke haste hjem lige så snart vi 
har puttet færdigt på 18. hul.

Birte Henriksen er ikke i tvivl om, hun 
vil spille med næste sæson.

-Jeg vil afgjort melde mig igen til næste 
år, og jeg vil gerne understrege, at man 
ikke skal lade sig skræmme af, at vi spil-
ler fra scratch. Lavhandicapperen kan 
have en dårlig dag, og spilleren med et 
noget højere golfhandicap kan brænde 
banen af. Så tøv ikke med at melde jer til 
Regionsgolf. Det er både sjovt og hygge-
ligt.

-Måske er det en god idé at hænge en 
tilmeldingsliste med information om 
Regionsgolf op på opslagstavlen ved ad-
ministrationen nu. Så kan folk overveje 
muligheden vinteren over?

timm

Rungsted Golf Klub anno 
2017 – nu på Facebook

Det er svært at komme udenom, 
at de sociale medier spiller en 
større og større rolle i mange 

henseender. Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram etc. bliver genstand for 
ratings, oplevelser, nyheder, debatter – 
meget forskelligartede informationer og 
indtryk bliver hentet og delt her af både 
unge og ældre.

Af samme grund har RGK fra sensom-
meren 2017, som led i en mere åben og 
synlig strategi, oprettet en Facebookside. 
Siden bruges til små updates og nyheder 
om og fra klubben, og samtidig er det hér 
medlemmer og gæster ’tjekker ind,’ når 
de besøger klubben.

’Projektet’ er i sin spæde start, og 
mængden og frekvensen af nyheder og 
information vil med tiden blive mere 
konsistent, for som alle nok ved, er al be-
gyndelse svær. 

Det er evident, at en dynamisk Face-
bookside er et aktiv i vores synlighed, 
så vi opfordrer til, at alle medlemmer 
’liker’ og deler klubbens side, der slet og 
ret hedder Rungsted Golf Klub. På den 
måde kan vi få mange brugere til at følge 
siden og derigennem opnå værdifuld, 
gratis synlighed.

Til gengæld lover vi, at der kommer 
større aktivitet, så klubbens Facebook-
side bliver interessant at følge.

BB og AM

Rungsted Golf Klubs Facebookside. Hvis du alligevel er på Facebook, var det måske en idé at kigge 
forbi og dele indholdet med dine venner. 

Birte Henriksen er ikke i tvivl om, hun vil spille 
Regionsgolf næste sæson.
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Tip fra pro’en
Få fornemmelse for svinget�

I år har jeg spillet lidt mere, end jeg 
normalt gør. Og det har været en for-
nøjelse, også fordi jeg fik mulighed 

for at spille med på veteranholdet et par 
gange. Det var rigtig sjovt. Tak til Merete 
og Jette, som jeg spillede foursomes med.

Når man ikke spiller ret meget, går det 
oftest ud over det korte spil, også for mig. 
Men i år har jeg haft nogle andre tanker, 
som har givet min selvtillid et hop opad, 
og det er nok også derfor, jeg har kunnet 
tackle de korte slag på banen på en an-
derledes måde og med en større sikker-
hed ved udførelsen af slagene.

Her er de tanker, jeg har haft med mig:
Med pitchslagene fra ca. 80 meter og 

helt ned til et miniflop over en bunker fra 
et lidt dårligt leje har jeg brugt de samme 
svingtanker og svingfornemmelse. Jeg 
starter med at stå med lige vægt på begge 
fødder, og prøver at holde min ryg lige 
over bolden. Jeg tilter skaftet et par gra-
der til venstre og åbner også køllehovet 
et par grader. Når jeg starter mit opsving, 
holder jeg rygpositionen over bolden, 
mens min skulder roterer lidt til begge 
sider. Nøglen for mig nu er, at jeg føler, 
hvordan mine hænder svinger bagud i 
en parallel linje til min krop, mens mine 
hænder flekser opad, indtil skaftet peger 
op mod himlen, og højre albue folder ind 
mod kroppen.

Nu kommer den vigtigste del af det he-
le. Når jeg starter nedsvinget, er det me-
get vigtigt — når jeg svinger mine hænder 
frem igen — at skaftet og køllehovedet får 
lov til at følge med, som om det er tyng-
dekraften, der trækker køllehovedet ned 
igen, så det kan svinge forbi mine hæn-
der, mens jeg rammer bolden. Min over-
krop/skulder vil rotere rundt mod målet, 
mens mine hænder og skaftet vil svinge 
til venstre for retningen. Under hele for-
løbet vil jeg forsøge at holde min krops-
højde stabil.

Det er vigtigt, når man udfører svinget, 
at man holder et bestemt tempo, mest så 
man ikke får et for hurtigt tempo eller 
pludselig sætter farten op. Find rytmen 
for svinget og få det til at køre. Helt ned 
til et lille chip-and-run slag lige udenfor 
greenen kan man bruge det her, selvføl-

Mike sætter fokus på at finde rytmen i svinget - 
her ved et chip-and-run slag. 

gelig med et sving uden brug af håndled-
dene, men stadig med fornemmelsen af 
at køllehovet får lov til at svinge fremad, 
uden at hænderne er forrest i svinget. 

Jeg er måske lidt mærkelig, i den for-
stand at jeg når som helst og hvor som 
helst kan begynde at udføre et sving, hvis 
jeg får nogle tanker, som lige skal afprø-
ves — også uden en golfkølle i hånden. 
Man kan godt få en fornemmelse for 

svinget alligevel. Så hvorfor ikke bare 
beholde de billeder inde i hovedet og af-
prøve et sving eller to?

Jeg vil gerne igen til næste år have mu-
lighed for at spille med på klubholdet, 
så derfor har jeg tænkt mig at træne de 
små slag hele vinteren. Man kan sagtens 
træne udendørs fra måtte på rangen og 
selv hente boldene til det.

God træning til alle.     
Mike Tulloch
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Hans Werdelin slog sin 
egen alder med fire slag
At ’slå sin alder’ er noget ganske særligt, der ikke 
sker for mange golfspillere� For Hans Werdelin 

lykkedes det en dag i juli� Vi mødte det velspillende 
medlem til en lille snak om den mindeværdige 

runde og hans golf i dag�

Inden for golfsporten er en ’age shoo-
ter’ en spiller, hvis score matcher 
eller er lavere end spillerens egen 

alder. Særligt opmuntrende er det, hvis 
man slår sin alder. Dette skete med ma-
nér for Hans Werdelin den 17. juli. I en 
alder af 78 år kom han banen rundt fra 
gul tee i 74 slag – 2 over par – og slog 
således sin alder med fire slag. Impone-
rende.

Hans Werdelin må siges at have spillet 
en ret god golf i det meste af sit liv. Som 
junior blev han elitespiller, han repræ-
senterede tre gange Danmark på herre-
landsholdet, og i Rungsted Golf Klub har 
han siden 1957 spillet en særdeles habil 
og stabil golf. Bedste runde på Rung-

sted er en 69’er (-3) på ’den gamle bane,’ 
dengang 1. hul var et par 3-hul. Dengang 
sluttede Werdelin med fem birdies i rap 
på bagni.

-Det var nogle andre køller dengang, 
konstaterer Hans Werdelin med et smil.

Hans, fortæl lige lidt om runden, hvor 
du slog din alder så klart.

-Grunden til at runden blev så god, var 
at jeg var ud i 33 (1 under par) med tre 
birdies. 6’eren på 11. var jo dum og irrite-
rede mig – ja, mit drive var på afveje – og 
måske blev jeg lidt anspændt. Det kunne 
jo være lidt sjovt at slå sin alder med flere 
slag. Men den holdt hjem. Jeg skal så og-
så huske i al fairness – jeg holede et langt 
putt på 4. hul for en birdie og på 17. hul 
for en par. Jeg spillede godt og puttede 
godt. Før den runde havde jeg tangeret 
min alder og været 1 under nogle gange 
– men det var rart at slå den lidt mere 
overbevisende.
Mens vi spørger - med al mulig respekt, 
hvordan lykkes man med at spille så god 
en golf i en alder af 78 år?

-Det er svært at sige. Jeg har altid væ-
ret ret lige, men har aldrig slået specielt 
langt. I gamle dage slog kammerater som 
Nils Elsøe og Henrik Lund 10-20 meter 

længere end mig. Men jeg har altid puttet 
ret godt.
Hvor meget længde har du mistet over 
de seneste år, og i hvilken grad har du 
kunnet kompensere for det med tilladte 
teknologiske våben?

-Ved du hvad – fra jeg var ung og til jeg 
var 55, dér kompenserede bolde, skaf-
ter og køllehoveder for den længde, jeg 
i princippet mistede. De sidste par år, 
dér har teknologien så ikke kunnet følge 
med… og den lange putter blev forbudt.
Man fornemmer, at puttningen er et 
særligt indsatsområde. Det siges, at 
du har en armé af ca. 20 puttere klar, 
skulle det udvalgte våben ikke præstere 
tilfredsstillende?

-Det er rigtigt, det har jeg. Og jeg skif-
ter da en gang imellem. Den, jeg har nu, 

har jeg haft et års tid. Puttning handler jo 
ikke så meget om putteren; det er oppe 
i hovedet, det foregår – om man tror på 
det. Men ja, jeg har mange puttere. Jeg 
har jo fået lavet en puttinggreen i bag-
haven – og den bruger jeg en del. Jeg 
synes, det er sjovt at putte — og det er 
noget, jeg prioriterer i træningen. Det er 
jo halvdelen af slagene. Det er ren logik 
og matematik. I min situation, hvor der 
er nogle par 4-huller på Rungsted, jeg 
nu har svært ved at nå i 2 slag, der bliver 
puttningen jo vigtig. Kan man komme 
ind og i nogenlunde ofte, så kan man må-
ske komme ned under 30 putts, hvor det 
er lidt sjovt. Det er meget anderledes end 
36 putts. Golf er jo et spil, hvor man godt 
må tænke sig om.

Sagt om Hans Werdelin

’Hans er en ægte gentleman 
på banen. Han er indbegrebet 
af, hvad golfsporten handler 
om.’

’Man kan ikke spille 9 huller 
med Hans uden at høre om en 
eller anden spændende golf-
teknisk finesse, han netop har 
læst om.’

’Hans er qua sin stabilitet og 
sin stærke psyke et af de med-
lemmer, man absolut ikke har 
lyst til at møde i hulspil – selv 
om han er både venlig og lun.’

Scorekortet fra den mindeværdige runde, hvor 
Hans Werdelin gik banen i 74 slag.

Hans Werdelin, 78 år, med RGK’s puttebane i 
baggrunden. Hans synes, det er sjovt at putte 
og lægger stor vægt på disciplinen i sin træ-
ning. 
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-Meget apropos tankevirksomhed, er du 
en golfspiller, der studerer spillet indgå-
ende?

-Ja, jeg synes det er sjovt. I dag kan 
man jo gå på nettet, hvor der er et hav 
af spændende golf-apps. Der er eksem-
pelvis en app, hvor jeg kan tage golfspil-
lere fra top 100 i verden og sammenligne 
deres sving med mit visuelt. ’Nå, der er 
lidt forskel dér’, kan jeg så se – det er der 
mange steder, men det er meget nyttigt. 
Man kan spotte detaljer i de sammenlig-
ninger og faktisk træne sig selv og få in-
put til ting, man siden kan diskutere med 
Jannik og Mike. Trackman er jo også en 
fantastisk hjælp.

Jeg har nogle gamle golfbøger, jeg ofte 
læser i, for eksempel Gary Player’s Golf 
Begins at 50. Han skriver et sted – når 
du bliver gammel og skal dreje, så skal 
du tage en smallere stance, så er det let-
tere at få stor skulderdrejning. Det siger 
egentlig sig selv, men alligevel tænker 
man ikke på det. Men ellers læser jeg det 
meste på nettet.
Du er tydeligvis en entusiastisk og enga-
geret golfspiller?

-Det er en sjov og dejlig sport. Som 
Henrik Lund sagde engang, ’golf er godt 
fundet på.’

Ole Selchau

Blå bog 

Navn, alder: Hans Werdelin fyld-
te 79 år i oktober 2017

Handicap: 7,2

Har spillet golf i 65 år 

Yndlingshul på RGK:
RGK har mange skønne huller. 
Jeg kan rigtig godt lide 5. hul. 
Det er et godt golfhul – smukt. 
Og så kan jeg stadig nå det i to 
slag uden at brække ryggen.
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Vær med til at gøre en 
forskel

Danskerne har stor tradition for 
at yde frivilligt arbejde i tusind-
vis af organisationer, klubber og 

foreninger. Det gælder også i vores klub, 
hvor 44 medlemmer stiller deres tid 
og arbejdskraft til rådighed til gavn og 
glæde for os andre. Og forhåbentlig også 
dem selv.

-Vi har heldigvis mange, som til trods 
for en travl hverdag prioriterer at give 
en hånd med i klubben. Men vi kan altid 
bruge flere, og vi mangler flere, lyder det 
fra bestyrelsesmedlem Kristine Ladekarl 
Bengtsson, som bl.a. sidder i vores turne-
ringsudvalg.

-Jeg kom med i turneringsudvalget for 
fire år siden, og det er sjovt.  På en vagt 
lærer jeg andre medlemmer at kende. De 
er glade og spændte, inden de går ud, og 
bagefter tager jeg måske en øl eller en 
kop kaffe med nogle af spillerne. Vi får 
en snak på tværs af spilleevner og gene-
rationer. Det er ualmindeligt hyggeligt 
og giver mig samtidig en følelse af fælles-
skab. Mange af deltagerne siger også tak 
til os, fordi vi bruger tid og kræfter på at 
stå tidligt op og sende dem afsted. Det er 
jo altid dejligt at høre. 

I løbet af en sæson er der fem til syv 
turneringsvagter, alt efter, hvor mange 
hjælpere, der er til rådighed.

-Jo flere vi er, jo lettere bliver det at 
trække læsset, om jeg så må sige, siger 
Kristine Ladekarl Bengtsson og under-
streger, at klubben også investerer i de 
frivillige hjælpere.

-Jeg har fx været på et DGU-kursus for 
medlemmer af turneringsudvalg for at 

blive klædt bedre på til at sidde i udval-
get. Det var ganske frivilligt, og jeg havde 
stort udbytte af det. Jeg ved, at der findes 
lignende kurser på andre områder.

-Desuden påskønner klubben de frivil-
lige hjælperes indsats ved en gang om 
året at invitere til middag med ledsager. 
Det er jo ægtefællen, som må undvære 
sin mand/kone i den tid, han/hun bruger 
på klubben, og derfor er det nærliggende 
også at invitere denne med. 
Hvorfor er der behov for frivillige i en 
klub som vores?

-Det er en tradition, som jeg bakker op 
om og kun kan anbefale. Det frivillige ar-
bejde er en nødvendig og uadskillelig del 
af vores idræt, hvis vi vil bevare niveauet 
i vores klub. Så tøv ikke med at melde jer. 
Jeg kan love, at alle vil blive modtaget 
med åbne arme, og I vil få den nødven-
dige hjælp med at komme i gang, slutter 
Kristine Ladekarl Bengtsson.

timm 

Vi mangler dig

Turneringsudvalget 
De typiske opgaver er at tjekke turne-
ringsdeltagerne ind om morgenen eller 
registrere scores om eftermiddagen (her 
får I et kursus i GolfBox), være starter til 
turneringer eller være turneringsleder 
til Danmarksturneringsweekender. Vag-
terne er normalt opdelt på en formid-
dagsvagt og en eftermiddagsvagt.

Alle, der er med i Turneringsudvalget, 
får en grundig vejledning, så ingen er i 
tvivl om opgaverne.

Afhængig af hvor mange der er i Tur-
neringsudvalget, vil tidsforbruget være 
ca. fem turneringsvagter i løbet af en sæ-
son. Men det kan man jo selv være med 
til at bestemme.

Juniorudvalget
Der skal bruges en til to personer, der 
kan træde ind i udvalget og være en aktiv 
del af Juniorudvalgets arbejde med plan-
lægning af sæson og aktiviteter, strategi 
for juniorarbejdet i RGK, planlægning og 
gennemførelse af junioraktiviteter.

Der skal bruges frivillige til ad hoc-

opgaver i løbet af sæsonen, starter til 
Fredagstour, hjælper til Callaway Cup, 
holdledere til minitour, kagebagere, 
hjælpetrænere etc.

Der er tale om et meget forskelligt tids-
forbrug, i forhold til hvilke opgaver man 
melder sig til. 

Marshall/baneservice/startere
Marshall/baneservice: Opgaverne 
består i at køre service på banen og hol-
de øje med flow og etikette. Spillerne på 
banen skal betragte det som en hjælp og 
service, at der er marshalls på banen.
Starter: Forud for marshallkørsel på 
banen kan man fungere som starter og 
sende spillerne af sted fra 1. teested. Det 
vil være en flot service for medlemmer og 
gæster, særligt i weekends.

Har du fået lyst og mod på at blive fri-
villig i næste sæson, så henvend dig til 
Club Manager Anders Møller eller klub-
sekretær Mette Slot Bundgaard i admini-
strationen eller på telefon 45 86 34 44.

timm

Mange medlemmer har heldigvis lyst til at yde en frivillig indsats i klubben. Men vi har brug for 
endnu flere. Her er der hyggelig stemning fra middagen for de frivillige medlemmer med ledsa-
gere  24. oktober.
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Silkeborg og Ry var målet 
for juniorernes efterårstur
Fredag den 30. september drog 27 

juniorer i alderen 11-18 år og syv 
voksne af sted fra RGK mod Jyl-

land i tre minibusser. Weekenden bød 
på golfspil på banerne ved Ry og Silke-
borg, træning og hygge. Her følger stem-
ningsbilleder fra efterårets juniortur. 

Turen blev afviklet med vekslende vejr, 
herunder solskin. Den største bekymring 
blandt deltagerne på turen var den meget 
tidlige vækning både lørdag og søndag 
morgen. Men humøret holdt sig alligevel 
højt turen igennem – og sove kan man jo 
altid gøre, når man vender hjem igen. 

ChS

So long til sæsonen 2017 
– i strålende sol 

Juniorafslutningen var henlagt til søndag den 8� 
oktober. Det var heldigt, for dagen før regnede det 

heftigt, og det bar banen også præg af ved 
afslutningsmatchen for juniorerne�

Juniorerne tog afsked med sæso-
nen 2017 på en strålende solskins-
søndag, hvor de spillede en 9-hul-

lers-scramble med kanonstart på bagni. 
Bagefter var der fælles frokost og præ-
mieoverrækkelse til vindere af dagens 
match og sæsonens vindere. Der blev 
også uddelt flidspræmie, og Stig Backéns 
Juniorlegat blev uddelt ved samme lejlig-
hed og gik i år til Mikkel Ravn Christen-
sen. I alt deltog 42 juniorer i afslutnings-
matchen.  

ChS

Christian Bræmer vandt 
lodtrækningen om en Play-
Station 4 blandt de flittigste 
deltagere i Fredagstour, dvs. 
juniorer, der havde spillet 
minimum syv gange hen over 
sæsonen. 

Melisa Cetinkaya vandt 
B-rækken i sæsonens Fre-
dagstour. Theodor Mardahl 
vandt A-rækken, men han 
spillede Minitour og var der-
for ikke til stede.

Lars Ellegaard vandt dagens 
shoot-out, hvor der efter kva-
lificerende 10-meter-putts 
blev dystet i kortspil. 

Tee-off på 1. tee på Ry.

De sidste beske-
der inden tee-off 
på Ry tidligt lør-
dag morgen.

Jannik Bolinder overrakte 
præmien til vinderen af 
weekendens matcher med 
36 point lørdag på Ry og 41 
point søndag på Silkeborg, 
Alexander Kistrup.

Opvarmning lørdag.

Vindere af dagens afslutningsmatch blev (fra 
venstre) Emil Fyrsterling Hansen, Arthur 
Kyhl, August Emil Wendelboe og Gustav Mal-
ling (bagerst).I et strejf af solskin lykkedes det at få taget et gruppebillede.
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Mikkel Ravn Christensen 
modtager Stig Backéns 

Juniorlegat 2017
Vandrepokal og Stig Backéns Juniorlegat på 1�000 

kroner går til en spiller, der lever op til golfens 
sande værdier� 

Hvad det betyder for dig, at du modta-
ger legatet i år?

Legatet er en stor præmie at modtage i 
slutningen af sæsonen. For mig er det en 
belønning, der signalerer, at min indsats 

og fremgang er på rette vej. Jeg kan kun 
opfordre andre juniorer til at lægge en 
stor indsats og koncentration i sporten, 
da det åbner op for fede oplevelser.
Mikkel, hvad motiverer dig i forhold til 
at spille golf, fx nu hvor du går i gym-
nasiet, og der er meget andet, man skal 
tage sig tid til i forhold til sin ungdoms-
uddannelse.

Min største motivation er, at jeg al-
drig er tilfreds med mit spil, da golf er en 
sport, hvor der altid er plads til forbed-

ringer, og der 
altid vil være 
steder, man 
kan spare slag. 
Siden jeg er 
startet i gymna-
siet, er der flere 
lektier og afle-
veringsopgaver. 
Det betyder, at 
jeg skal bruge 
mere tid på sko-
len. For også at 
få tid til golf, 
sørger jeg for at 
strukturere min 
tid ordentligt 
mht. lektier og 
venner.

Stig Backéns Juniorlegat 
gik i år til Mikkel Ravn 
Christensen. 

Blå bog

Mikkel Ravn Christensen, 17 år

Har spillet golf siden 2012

Hcp. 1,8

Yndlingshul på RGK:
Jeg synes ikke jeg har et speci-
fikt favorithul på banen. Alle hul-
ler på banen er fede at spille. De 
har deres forskellige udfordrin-
ger og kendetegn. Mine favorit-
huller varierer, efter hvilke huller 
jeg laver birdies på :-)

 

Golfens sande værdier, ned-
fældet af Stig Backén i sam-
arbejde med Juniorudvalget

• Golf er din sport
• Du træner målrettet
• Du behandler banen med 

respekt – og værner om 
naturen 

• Du er sportsligt engageret 
- stiller op i turneringer – 
både i RGK-regi og udenfor 
egen klub

• Du udviser respekt overfor 
dine med- og modspillere 
– uanset køn og alder

• Du er din egen dommer – 
og følger omhyggeligt gæl-
dende regler

• Du udviser hensyn over for 
andre golfspillere

• Du kan etikettereglerne – 
og følger disse

• Du er ansvarlig

Hvad betyder det for dig at spille i RGK? 
RGK er min hjemmeklub, og det er en 

ære at repræsentere RGK. I RGK kan 
man altid føle sig tryg, alle mennesker 
i klubben er rare og imødekommende. 
Det giver en fed stemning i klubben og 
gør det nemmere at træne og fokusere på 
sporten. Jeg trives godt i RGK.
Er der noget du savner – eller kunne 
tænke dig var anderledes i klubben?

Et indoor-træningscenter inkl. fitness 
synes jeg, kunne være fedt. 

ChS
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Afslutningsturnering 
2017 

Gennemgående turneringer

Banen var lukket for spil i uge 43 
pga. store mængder nedbør. 
Det indebar desværre, at årets 

Livingstone Golf afslutningsturnering 
blev aflyst. 

ChS

Præmieoverrækkelsen for de gen-
nemgående turneringer fandt 
sted søndag den 29. oktober. Ni-

colai Petri fra bestyrelsen stod for præ-
mieoverrækkelsen.

Vinderne af Efterårsfourball — Sherif-
fens pokal Kristian Tuft og Poul Hvilsted 
samt runner-up holdet Per Hollesen og 
Flemming Schmidt var ikke til stede ved 
præmieoverrækkelsen.

ChS

Dronning Alexandrines Pokal blev vundet af Mikkel Ravn 
Christensen (billedet tv). Ulrik Bæk Jørgensen tog anden-
pladsen.  

Charlotte Strøm (bille-
det) vandt Kirsebærpoka-
len. Runner-up var Helle 
Schiellerup.

Thomas Daell Bjerrum (bil-
ledet) vandt  Paradispokalen. 
Runner-up var Charlotte Hor-
neman Lassen.

Charlotte og Claes Strøm (bille-
det)  vandt Giftbægeret. Runner-
up parret var Sanne Norvold og 
Lars Stigmo.



Mesterskab Vinder Runner-up

Hulspil junior piger Anne Normann Amanda Bonde

Hulspil junior drenge Ulrik Bæk Jørgensen Mikkel Ravn Christensen

Hulspil damer Anne Normann Camilla Faaborg-Andersen

Hulspil  herrer Ulrik Bæk Jørgensen Mikkel Ravn Christensen

Hulspil senior damer Maren Binau Mette Bundgaard

Hulspil senior herrer Paul Halberg Michael Olrik

Hulspil veteran damer Ikke spillet

Hulspil veteran herrer Mikael Bernhoft Peter Claudi Rasmussen

Hulspil superveteran damer Birthe Bjerrum Jette Bjerrum

Hulspil superveteran herrer Peter Grauballe Dennis Raahave

Slagspil junior piger Ikke spillet

Slagspil junior drenge Mikkel Ravn Christensen Ulrik Bæk Jørgensen

Slagspil damer Anne Normann Camilla Faaborg-Andersen

Slagspil herrer Mikkel Ravn Christensen Ulrik Bæk Jørgensen

Slagspil senior damer Maren Binau Birthe Bjerrum

Slagspil senior herrer Paul Halberg Michael Olrik

Slagspil veteran damer Birthe Bjerrum Jette Bjerrum

Slagspil veteran herrer Mikael Bernhoft Peter Claudi Rasmussen

Slagspil superveteran 
damer Birthe Bjerrum Jette Bjerrum

Slagspil superveteran her-
rer Peter Grauballe Dennis Raahave
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Klubmestre 2017

RGK’s klubmestre 2017: (fra venstre) Mikael Bernhoft, Peter Grauballe, Birthe Bjerrum, Paul 
Halberg, Anne Normann, Maren Binau, Mikkel Ravn Christensen og Ulrik Bæk Jørgensen.

Blandt de fremmødte finaledeltagere var runner-up spillerne (fra venstre) Dennis Raahave, 
Camilla Faaborg Andersen, Mette Bundgaard og Jette Bjerrum. Øvrige runner-up spillere, 
Amanda Bonde, Michael Olrik og Peter Claudi Rasmussen, var ikke til stede.

ChS
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Seks spillere lavede 
hole-in-one i RGK i år

Der skal en ny tavle til i klubhuset i RGK. Med de 
seks dygtige og heldige spillere, der med ét enkelt 
slag slog bolden i hul i 2017, blev den nuværende 

tavle fyldt ud� I tillæg til den lokalt forankrede hæ-
der foreviges de seks fra og med i år på Golf�dk’s 

digitale hole-in-one forum� 

Når det efter vinterens dvale i for-
året 2018 igen bliver tid til at 
spille golf, må administrationen 

se sig om efter en ny tavle til at føre regn-
skab over spillere, der er lykkedes med at 

slå det ultimative slag: hole-in-one. For 
med de seks hole-in-one, der blev noteret 
i 2017, er tavlen fyldt ud. 

Preben Nygaard, Nicolai Petri, Per 
Krogh-Hansen, Anders Bagger, Susanne 
Francke og Michael Pieters tegnede sig i 
den forløbne sæson for årets høst af ho-
le-in-one, som fordelte sig med tre på 15. 
hul, to på 3. hul og et på 6. hul. Medlem-
merne vandt som bekendt præmier fra 
RGK’s hole-in-one sponsorer, whisky fra 
Jack Daniels og lakrids fra Johan Bülow. 

Som noget nyt indberetter administra-
tionen også årets hole-in-one slag i 
Rungsted Golf Klub til Golf.dk’s nyopret-
tede digitale hole-in-one forum. Her kan 
klubben registrere alle hole-in-one lavet 
i 2017 og fremad, under forudsætning af 
at slaget følger gældende regler. Når regi-
streringen er sket, modtager medlemmet 
fra Dansk Golf Union via klubben et brev 
med et individualiseret bagmærke, et di-
plom og en kode til tre måneders gratis C 
More-abonnement.

ChS

Sådan kommer din hole-in-one med på listen 

Når du har lavet hole-in-one, skal hjemmeklubben registrere den, 
for at den kommer med på listen. Hole-in-one lavet i 2017 og frem-
ad kan registreres. 
Følgende betingelser skal være opfyldt:

• hole-in-one skal være udført på en dansk bane, som opfylder 
DGU’s optagelseskriterier, herunder mindst 9 huller, mindst ét 
par 4-hul og en samlet længde fra gult teested for 9 huller på 
mindst 1.375 meter

• skal finde sted under normalt spil af en runde på 9 eller 18 
huller

• der skal være spillet med en medspiller/markør, eller slaget 
skal være overværet af et vidne

• slaget skal være det første slag på hullet, det vil sige, at hole-
in-one med en ny eller provisorisk bold ikke anerkendes

• slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordi-
nære teesteder, eller fra et af klubben afsat provisorisk tee-
sted, som dog ikke må ligge mindre end 80 meter fra green 
eller 90% af hullets ordinære længde for huller under 80 me-
ter

• for runden skal et scorekort være korrekt udfyldt og under-
skrevet af spiller og markør eller påtegnet af vidnet.

Når registreringen er fuldendt, modtager du fra Dansk Golf Union via 
hjemmeklubben et brev indeholdende et individualiseret bagmær-
ke, et diplom og en kode til tre måneders gratis C More abonne-
ment. 

Kilde og læs mere på https://www.golf.dk/holeinoneliste

I løbet af 2017 slog seks spillere golfspillets ul-
timative slag, hole-in-one, i RGK. Udover plad-
sen på tavlen er der whisky fra Jack Daniels og 
lakrids fra Johan Bülow til de dygtige spillere.
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Sponsorer 2017  
Rungsted Golf Klub 

Stor tak til vores sponsorer for en god sæson�

Juniorteamets sponsorer

ABS-Gruppen

Aqua Vitae

Bang & Olufsen Vedbæk

Bianco Invest 

Buus Jensen

Carnegie 

Compass Lean Akademi

C�P�M� Invest 

Dance Academy Laxholm

Deloitte

eMarketeer

Henri Lloyd

Investering & Tryghed

Jack Daniels

Klaus Rygaard Ure & Smykker

Clip-Lok International

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

S&K Group

TKB Shipping

TrackMan

Ulla Nør

Zwilling

Mike Tulloch 60 år 
søndag den 8. oktober

I anledning af Mikes 60-års-fødsels-
dag var der inviteret til reception i 
proshoppen/administrationen lør-

dag den 7. oktober. Lokalerne blev fyldt 
til bristepunktet, da medlemmerne 
strømmede til for at hylde Mike. Alle 
nød et par hyggelige timer med drinks og 
snacks og god tid til at snakke om sjove 
oplevelser til træning eller på rejser med 
Mike.

Formand Morten Eldrup-Jørgensen 
holdt tale, hvor han bl.a. mindedes Mikes 
bror Allan og de unge år, hvor Tulloch-
brødrene kom i hjemmet hos familien El-
drup-Jørgensen. Morten understregede 
også Mikes vigtige rolle som kulturbærer 
i Rungsted Golf Klub og takkede Mike for 
hans store indsats i klubben. Det var en 
dejlig eftermiddag, hvor den silende regn 
ikke kunne ødelægge den gode stemning 
omkring fødselaren og alle de glade gæ-
ster, der var mødt op. 

En imponerende gaveregn fyldte Mikes 
bil, inden turen gik hjem til familien i 
Hillerød. Endnu en gang et stort tillykke 
til Mike.

Administrationen

Der var læ for lørdagsregnen, latter og hygge-
lig stemning blandt de mange gratulanter, der 
var mødt frem for at fejre 60-års-fødselaren 
Mike Tulloch ved receptionen den 7. oktober i 
RGK.
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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 ba-
ne — 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

Shaken, not stirred

Når man har spillet golf i 55 år, er 
der mange mindeværdige golf-
oplevelser at vælge imellem. Jeg 

har valgt en runde, hvor selve golfspillet 

slet ikke er i centrum, men noget helt an-
det.

I 1980 spillede jeg en del på Guadal-
mina, Costa del Sol i Sydspanien. Golf-
komplekset var dengang temmelig ned-
slidt og befolket af mange englændere og 
svenskere, som var flygtet fra det hjem-
lige skattetryk og dårlige vejr. Spanierne 
holdt til på Aloha og Sotogrande. En 
martsdag i 1980 skulle jeg spille en sidste 
runde, inden turen gik hjemad til arbej-
det, og jeg havde ingen golfaftale. 

På det tidspunkt var jeg en habil gol-
fer, og caddiemasteren havde, som star-
ter, sat mig i en single med en ligeledes 
habil golfer, kunne han meddele med et 
slet skjult smil. Ude på 1. teested ventede 
han, den habile golfer, som viste sig at 
være en kendt skotsk bodybuilder med 
licens til at dræbe, nemlig Sean Connery. 
Selvfølgelig havde jeg da bemærket hans 
tilstedeværelse på Guadalmina ofte, men 
alligevel!

Vi startede runden og han underholdt 
om sit elskede Skotland og det dejlige kli-
ma i Spanien med en blød, dyb stemme 
med kraftig skotsk accent. Mit bidrag til 
underholdningen husker jeg ikke, men 
det har ikke været meget; jeg var i den 
grad hæmmet af hans enorme maskuli-

nitet og karisma. Hormonerne drønede 
rundt i min krop, og tankerne var langt 
fra golf. Jeg tænkte på hurtige biler og 
silkelagener. De knap 4 timer var noget 
af en oplevelse for en kvinde på 32 år, og 
det var ikke på grund af golfslagene.

En golfrunde indeholder rigtig mange 
ingredienser ud over blot det at slå til 
bolden.

Jeg vælger at give stafetten videre til 
Jannik Bolinder og glæder mig til at læse 
om hans bedste golfoplevelse.

Blå bog

Iben Glück, 70 år

Har spillet golf siden 1962

Handicap: 12,7

Yndlingshul på RGK: Jeg synes, 
banen har mange gode golfhul-
ler, men 16. hul er et både godt 
og udfordrende golfhul og rigtig 
smukt. Efter teestedet i dybet 
går man op over bakken og her 
åbner terrænet sig, der kommer 
vidde med huse, stier og udsyn 
til højre. Livet udenfor vores ’re-
servat’ viser sig. Dette gør sig 
smukt i banens ellers lukkede, 
parkagtige anlæg. Den blødt bøl-
gende fairway og højtliggende 
green rummer udfordringer.

 Iben Glück gik en martsdag i 1980 en særdeles 
mindeværdig runde på golfbanen Guadalmina 
i Spanien. 

Maj. Oktober.



Bo nyt og lyst 
tæt på golfbanen

Ring 
på telefon

6116 5588

Rungstedvej
Rungsted

Havn

Rungsted
Station

Rungsted
Torv

Strandvejen

Rungsted-
vej 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

Over for Rungsted Torv og i gåafstand til 
Rungsted Golf Klub ligger disse skønne, 
rummelige lejligheder. 

Ring og hør, om vi har en ledig lejlighed, 
der passer til dine ønsker, eller oplev 
lejlighederne på www.libertypark.dk

Kontakt vedr. leje: COMFORT HOUSING
Telefon 6116 5588 - info@libertypark.dk
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I redaktionen er vi blevet gjort opmærksom på, at langt fra alle medlemmer tilsy-
neladende fik læst lederen fra RGK Medlemsblad 2016 nummer 2. På opfordring 
genoptrykkes den hermed. 
      Redaktionen

Hilse- og hensynspligt i 
RGK  

Hver morgen året rundt springer 
jeg i Øresund ved Nordstranden 
i Vedbæk. Med mottoet: Hvis 

jeg er i landet – er jeg i vandet, er turen 
i bølgen blå den bedste start på dagen 
for mig; jeg mærker blodet bruse og får 
bekræftet, at jeg er ’alive and kicking’. I 
Vedbæk Vikingelaug er der hilse- og om-
sorgspligt. Det indebærer, at uagtet hvor 
morgensur jeg er trillet ud af min seng, 
har jeg pligt til at hilse på dem, jeg møder 
på badebroen. Og uanset hvor travlt jeg 
har med at komme indendørs en iskold, 
kulsort vintermorgen, forventes det, at 
jeg drager omsorg for andre på badebro-
en, aldrig lader nogen bade alene, endsi-
ge gør det selv. Det handler om omtanke. 

Ved starten af golfsæsonen pålagde jeg 
mig selv hilsepligt i RGK. Hvorfor? Fordi 
RGK er et fællesskab, jeg nyder at være 
en del af, og dér hører det sig nu engang 
til at hilse på hinanden. Jeg bilder mig 
selv ind, at det også mindsker afstanden 
imellem folk. Og det kan måske være for-
mildende, når der fra tid til anden lyder 
brok og beklagelser over dette eller hint i 
denne forsamling. Det gør der nemlig en 
gang imellem. Jeg skal ingenlunde gøre 
mig til dommer over berettigelsen, blot 
anføre det synspunkt at brokkeretten i en 
klub, der som denne er drevet af frivillige 
kræfter, bør hænge uløseligt sammen 
med kravet om at være konstruktiv i sin 

kritik og viljen til selv at gøre en indsats. 
Det kunne fx starte i det små med at 

minde sig selv om det rimelige og beti-
melige i at være over for andre medlem-
mer af klubben og spillere på banen, som 
man forventer og ønsker selv at blive 
behandlet. Trods denne moderne udlæg-
ning af Bibelens dobbelte kærligheds-
budskab, skal jeg udelade en gejstlig til-
gang og blot venligt bede læsere komme i 
hu, at der næppe går noget af nogen ved 
at tage udgangspunkt i et tillidsfuldt gen-
sidighedsprincip. Hvordan? 

Når jeg på træningsbanen jamrer til 
Mike over, at jeg sæson efter sæson træ-
ner de samme detaljer i mit umådeligt 
mangelfulde golfspil, forklarer han mig 
med et overbærende smil, at vi ’arbej-
der på at hæve bundniveauet.’   I Rung-
sted Golf Klub har vi (forhåbentlig) ikke 
som på badebroen i Vedbæk brug for at 
trække hinanden op af vandet. Men vi 
kan ved personlig indsats bidrage til at 
hæve (bund)niveauet for omgangstone, 
venlighed og hensynsfuldhed medlem-
merne imellem med det enkle formål at 
gøre RGK til et godt sted at være for alle 
til alle tider. Al forandring starter som 
bekendt med én selv. 

Charlotte Strøm
Leder bragt i RGK Medlemsblad

november 2016/2
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NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løverne siger tak 
for i år

Nyt fra klubberne 
i klubben

Sæson 2017 er ved at være slut. I 
skrivende stund nærmer vi os ok-
tober, og mørket sniger sig ind på 

Løverne. De to sidste spilledage bliver 
kun på 12 huller, og afslutningsmatchen 
4. oktober bliver som traditionen byder 
hulspil, mand mod mand, med lige mat-
cher afgjort ved ’sudden death’ på putte-
banen. 

Ian og greenkeeperne har givet os en 
fremragende bane det meste af sæsonen, 
selv om vejret ind imellem havde lidt 
svært ved at tilpasse sig Løvernes ønsker. 
Det har været et noget regnfuldt år, men 
vi undgik aflysninger, selv om det var tæt 
på i september. Uden tvivl takket været 
vores sponsorer – egne som eksterne – 
har vi alligevel haft meget flot deltagelse 
og flotte præmieborde på alle vores spil-
ledage.

Løverne er vokset til 113 medlemmer 
gennem året, og selv om vi spiller 4-bol-
de, har det ofte været svært for alle, der 
har ønsket at spille, at finde plads inden 
for vores starttider 13:15-15:00. Med 
mange mand på banen i tætte 4-bolde 
er spilletempoet en konstant udfordring, 
som Løverne de seneste år har kæmpet 
med. Men udvidet egenkontrol i boldene 

med tidsforbruget og en ubarmhjertig 
opfølgning fra matchledelsen på enkelte 
for langsomme bolde har hjulpet. 

Der er selvfølgelig mere i Løverne end 
selve golfspillet. Vi afslutter hver onsdag 
med fælles middag, præmieoverrækkel-
ser – og ikke mindst festligt socialt sam-
vær. Antallet og kvaliteten af præmier 
er vokset støt og sikkert gennem de se-
neste år, hvilket vi takker vores generøse 
sponsorer for. Det giver en ekstra gnist 
til vores spilledage og sætter kulør på vo-
res specielle arrangementer som eksem-
pelvis årets store sportslige begivenhed, 
dysten mod Kokkedals Herreklub 31. 
maj. Her kæmpes om ære og håneret, 
og vigtigst: den evigt vandrende antikke 
æresputter, der blev doneret af Christi-
an Carstensen fra Kokkedal i 1995. I år 
stod kampen på hjemmebane, og målet 
var klart: Putteren skulle vindes hjem 
til RGK! Og det blev den – Løvernes 25 
bedste spillere opnåede i snit 30,7 stable-
fordpoint mod Kokkedals 30,0!  Vi mod-
tog putteren, men i en noget miserabel 
tilstand. Vi satte et fælles restaurerings-
projekt i værk, og resultatet fremgår af 
billedet og på kaminvæggen i pejsestuen, 
hvor vi af en velvillig bestyrelse har fået 
lov at hænge opsatsen, når den altså er i 
Løvernes besiddelse. 

Årets største arrangement, Løvernes 
Invitational, løb af stablen 6. september. 
Her nød 70 Løver, gæster og sponsorer 
en dejlig golfdag med morgenmad, ka-
nonstart og frokostbuffet, efterfulgt af 
omfattende præmieuddeling og fælles-
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sang under kyn-
dig ledelse af vores 
saxofonist, Erling 
Krøll. Vi havde end-
nu en gang en bil fra 
Djarlo Automobi-
ler A/S på højkant 
som hole-in-one 
præmie på 6. hul, 
denne gang en Fiat 
500 Sportiva. Men 
ak, endnu engang 
måtte Djarlo køre 
den hjem uden ny 
ejermand. Det må 
vel lykkes engang, 

så vi fortsætter spøgen ved passende lej-
ligheder. Vi havde heldigvis mange andre 
flotte præmier fra vores trofaste sponso-
rer.

Løvernes bestyrelse siger tak til alle, 
der gennem året har deltaget i vores 
turneringer, middage og socialt sam-
vær. Når sæsonen slutter, går de fleste 
Løver i vinterhi, på nær en hård kerne, 
der trodser vinteren med bærebag, huer 
og vanter! Og så - inden vi ved af det - er 
det forår igen og tid til at vågne af dva-
len, første onsdag i april. Så har du lyst at 
være med i Løverne i 2018, skal du være 
yderst velkommen – der er også en plads 
til dig, blot du er fuldtidsherremedlem i 
RGK, er over 25 år gammel og har et HCP 
på maksimalt 31,8. 

/Løverne

Farvel med forry-
gende holdmatch

Torsdag den 28. september slut-
tede Trekroner sæson 2017 af 
med en forrygende holdmatch i 

det smukkeste efterårsvejr. De dygtige 
vindere blev Gitte Kaas, Elsebeth Bern-
hoft og Britt-Mari Jonsen. Der var også 

dygtige vindere i kampen om ”tættest på 
flag” og for at drive tættest på den hvide 
linje på 18. fairway. Disse glade vindere 
og vinderne af årspræmier i ’Order of 
Merit’ og vinderen af den gennemgående 
hulspilsmatch blev hyldet under den ef-
terfølgende afslutningsmiddag.

I Trekroners turneringsprogram er der 
hvert år fire pokalturneringer, hvor da-
merne dyster om de historiske pokaler, 
vi er så heldige at have: Rhododendron-
pokalen, Jubilæumspokalen, Tændstik-
pokalen og Træfolkets Pokal. Pokalernes 
historie og pokalvindere gennem tiderne 
kan læses på www.rgk-trekroner.  I 2017 
blev pokalvinderne: Birte Henriksen 
(Rhododendronpokalen), Tove Pals-
by (Jubilæumspokalen), Lone Glover 

Hvert år kæmper RGK’s Løver mod Kokkedal 
Golfklubs herrer om den antikke æresputter, 
doneret af Christian Carstensen fra Kokkedal 
i 1995 som vandrepræmie. I år vandt RGK’s 
Løver putteren, som nu hænger i pejsestuen i 
klubhuset.

(Tændstikpokalen) og Birthe Bjerrum 
(Træfolkets Pokal).

Samme aften – torsdag den 28. sep-
tember – afholdt Trekroner generalfor-
samling. Referat og regnskab kan læses 
på Trekroners hjemmeside www.rgk-
trekroner.dk

Rigtig mange feststemte Trekroner-
damer deltog i den efterfølgende afslut-
ningsmiddag, hvor Steen for sidste gang 
bød på en usædvanlig lækker middag og 
Peter sin sædvanlige super, super be-
tjening. Det var med vemodige ’Trekro-
ner- hjerter,’ at vi denne aften måtte tage 
afsked med Peter og Steen. Men, intet 
varer evigt, og vi siger 1000 tak for 20 
dejlige år, hvor vi torsdag efter torsdag 
har nydt godt af Peter og Steens faglige 
dygtighed og humørfyldte betjening. I 
Trekroners medlemskreds havde da-
merne samlet ind til en flot afskedsgave 
til Peter og Steen, og vi ønskede dem alt 
det bedste i fremtiden.

For Trekroner har sæson 2017 været 
en god golfsæson. Vi har opnået gode 
golfresultater, haft en flot tilgang af nye 
medlemmer og nydt stor opbakning fra 
RGK’s sekretariat og pro’erne. Trekro-
ners sponsorer MENY Rungsted og Hol-
te Vinlager har bidraget med særdeles 
flotte sponsorpræmier. STOR TAK fra os 
alle. Ligeledes har den lokale avis Uge-
bladet bragt omtale af Trekroner og som-
merens sponsorturneringer. Også STOR 
TAK til redaktionen på Ugebladet.

Hvad venter os i 2018?
Første Trekroner-dag bliver torsdag den 
19. april. Vi forventer stadig tilgang af nye 
medlemmer til Trekroner. Der er ingen 
tvivl om, at vores hjemmeside www.rgk-
trekroner.dk er til hjælp for eventuelle 

nye medlemmer. Her kan interesserede 
finde meget nyttig information om Tre-
kroner. Alle i bestyrelsen står også klar til 
at besvare eventuelle henvendelser.

I 2018 er Trekroner vært for venskabs-
matchen mod København, en årlig begi-
venhed som har fundet sted på skift hos 
hinanden siden 1972, og som vi alle glæ-
der os til hvert eneste år. Vi vil forsøge at 
få turneringen afviklet som en gun-start, 
så alle deltagere er inde på samme tid og 
kan nyde den fælles frokost og sociale 
samvær. Venskabsmatchen finder sted 
i juni måned, og information vil blive 
sendt ud i god tid.

Vi vil stadig forsøge at afholde to spon-
sorturneringer. De sidste par år har vi 
nydt godt af MENY Rungsted og Holte 
Vinlagers flotte sponsorater. Holte Vin-
lager har allerede givet tilsagn om at 
fortsætte sit sponsorat også i 2018. Be-
styrelsen vil gerne benytte lejligheden til 
at opfordre Trekroners medlemskreds til 
at overveje sponsorbidrag i en eller an-
den form. Det kunne fx være tættest-på-
flag præmier til en enkelt turneringsdag, 
længste drive på et udvalgt hul eller må-
ske præmier til en særlig turneringsdag 
(kunne være på egen fødselsdag). Alle 
sponsorbidrag – store som små – skal 
være velkomne og vil helt sikkert gøre 
turneringerne lidt sjovere. Som sponsor 
vil du/I blive nævnt på Trekroners hjem-
meside og her i klubbladet.

Vi vil også i 2018 have fokus på golfreg-
ler. Ved sæsonstart vil Jannik igen tilby-
de os et regelkursus. Ligeledes vil Jannik 
tilbyde Trekroners medlemmer et kursus 
i Trackman. Der vil blive tilbudt deltagel-
se på små hold med 12-15 personer. Nær-
mere om pris og tidspunkt vil naturligvis 
blive udsendt i god tid.
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Vi er en trofast 
skare

Ja, så fløj den sæson afsted med ly-
nets hast. Og hvilken sæson. Rent 
vejrmæssigt må det være en af de 

dårligste i mange år og desværre med et 
par aflysninger til følge på grund af regn. 
Det har naturligvis sat sine spor hos en 
del af os, som rent sportsligt ikke har le-
veret optimalt. Få har dog kunnet notere 
et lavere handicap i oktober end ved sæ-
sonstarten i foråret. Tillykke med det.

Det positive er, at vi er en fast skare, 
som er meget glade for det sociale liv, vi 
har i Halv Fire, og trofast møder op og 
nyder at gå en runde golf sammen tors-
dag eftermiddag. Som bekendt er vi en 
klub, der også sætter pris på at spise en 
god middag med et glas efter strabad-
serne på banen, så det bliver spændende 
at se, hvem der får fornøjelsen at traktere 
os i restauranten i næste sæson, nu Steen 
og Peter har ønsket at forlade os efter 20 
år.

Pragtfuld dag i Kokkedal
Traditionen tro stod der også udflugt på 
programmet i år. 17. august drog vi så 
langt som til vores naboklub, Kokkedal 
Golfklub, og det blev en særdeles god op-
levelse.

Alt klappede. Høj service ved ankom-
sten, et spændende, veltrimmet golfan-
læg i let kuperet terræn med varieret be-
plantning og hurtige greens, vidunderlig 
middag med skøn vin serveret af meget 
venlige og kompetente unge mennesker, 
og en proshop som lokkede med store 
rabatter på det velassorterede sortiment.

Læg dertil en imødekommende og rar 

Birgitte Lippmann var den glade spon-
sor på vores udflugt til Kokkedal Golf-
klub.

Bestyrelsen vil fortsat holde Trekroners 
traditioner i hævd ved at spille om de hi-
storiske pokaler vi har. Vi vil fortsætte af-
viklingen af turneringerne hver torsdag 
på samme måde som hidtil. Og så håber 

vi, at alle har glæde af at kunne følge med 
i de ugentlige resultater på hjemmesiden 
www.rgk-trekroner.dk

Tak for i år og på gensyn i 2018.
Bestyrelsen i Trekroner

stemning hos de medlemmer, vi mødte 
på terrassen og i klubhuset. Ja, selv vej-
ret var med os med varme og sol. Reg-
nen begyndte først, da vi havde sat os til 
bords efter matchen.

Vi spillede dels en individuel match 
og dels en holdmatch. Individuel vinder 
blev Sanne Theede, som også var at finde 
på det vindende hold sammen med Ilse 
Sjørup og Birgitte Lippmann. 
Kæmpe tak til Birgitte Lippmann, som i 
sommerens løb havde købt skønne ting 
hos forskellige gallerier til præmier, som 
hun sponserede – og der var overra-
skende præmier til alle. Også tak til Helle 
Vensby, Dorrit Skjoldbirk og Tina Ram-
stedt, som over sæsonen også har spon-
seret præmier.

En stor tak til Kokkedal Golfklub for 
den gode oplevelse.

Vi iler med også at takke vores egne 
greenkeepere for deres indsats gennem 
sæsonen, så vi har kunnet fornøje os på 
en velholdt bane. En bane, som vi synes, 
er blevet smukkere og luftigere efter ’den 
store skovning’ for et par år siden.

Sæsonen sluttede efter vores deadline. 
Vi er derfor afskåret fra at fortælle, hvem 
der er mødt flittigst op, hvem der vandt 
vores eclectic, og hvordan generalfor-
samlingen forløb.

Vi siger tak for sæson 2017 og ønsker 
alle en god vinter.
På gensyn i april 2018.

Bestyrelsen i Halv Fire

LadyBirds
Så gik den 6� sæson 

i Ladybirds
Ladybirds har nu formelt eksisteret i seks 
år. Vi er 56 medlemmer, hvoraf otte nye 
medlemmer sluttede sig til Ladybirds i 
denne sæson. 

Når I læser dette, puster medlemmer-
ne i Ladybirds ud efter en sæson med 
forbedrede handicap, givende socialt 
samvær, ufatteligt mange dårlige, men 
heldigvis endnu flere gode golfslag. Vej-

ret var atter med os, og langt de fleste 
runder blev gennemført i flot vejr.
Blandt sæsonens højdepunkter i Lady-
birds kan nævnes vores Ryder Cup-tur-
nering — en nyskabelse i Ladybirds regi. 
Opbakningen var stor, og der blev til det 
sidste kæmpet hårdt om sejren. Som det 
fremgår af billedet, vandt USA, og jublen 

Ryder Cup, en nyskabelse i Ladybirds, blev 
vundet af USA, som bestod af (fra venstre) 
Charlotte, Susanne, Helle, Lea, Lone, Lise, 
Hanne, (forrest) Bettina og Helle.
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Sæsonen 2017 er snart forbi, og det 
har været en sæson med spænden-
de udfordringer for et nyt Junior-

udvalg. 
En ting, som har været vigtig for ju-

niorudvalget, er at skabe et sted, hvor 
alle juniorer kan hygge. I den forbindelse 
har vi lavet juniorrummet om; der er sat 
fjernsyn og PlayStation op, og der er la-
vet puttehuller i gulvet, derved er junior-

rummet blevet brugt mere i år end tid-
ligere. Med det nye juniorrum håber vi 
at kunne skabe et miljø i RGK, hvor alle 
juniorer vil tage hen efter skole, også når 
vejret ikke er til træning på træningsba-
nen.

Vores Fredagstour har budt på god 
deltagelse og ofte spændende resulta-
ter. Vi forsøgte med 9-hullers-matcher 
et par gange, men det viser sig, at vores 
juniorer er vilde med at spille golf, så de 
insisterede på at spille 18 huller. Dette 
valgte vi så at efterkomme i efterårssæ-
sonen. Turneringen Janniks Major har vi 
haft igen i år. Den bliver spillet som den 
første og sidste Fredagstour før og efter 
sommerferien. Her er det Jannik, som 
står for matchen, og der er præmieover-
rækkelse bagefter.

ville ingen ende tage.
Igen i år gennemførte Ladybirds Texas 

Scramble i august, hvor Ladybirds invite-
rede mændene med. De kan ikke lide at 
blive kaldt Ladyboys, så den betegnelse 
har vi droppet. Trods truende vejrudsig-
ter og sorte skyer blev turneringen gen-
nemført i flot vejr over 9 huller, og cock-
tails kunne tilmed indtages i de sidste 
solstråler på terrassen. Derefter fortsatte 
vi med en lækker middag i klubhuset, og 
senere på aftenen kom der også gang i 
dansegulvet. 
 Pludselig lakkede den 6. sæson mod 
enden. Heldigvis havde vi vores sjove 
afslutningsmatch, hvor vi har hjælpe-
midler til rådighed. Hver spiller udstyres 
med et kast, et spark og en halv meter 
snor. Afhængig af talent og strategisk 
flair kan disse hjælpemidler bidrage til 
hole-in-one. Dog ikke en præstation, 
som man ender på tavlen i klubhuset af, 

men alligevel noget, som er værd at fejre.
Bestyrelsen takker for den store opbak-
ning igennem sæsonen, og vi er allerede 
i gang med at fastlægge næste års aktivi-
tetsprogram.
 

Maren, Birgitte, Karina og Lone

De glade Ladybirds, som vandt præmier ved 
årets afslutningsmatch med hjælpemidler, et 
kast, et spark og en halv meter snor. Fra ven-
stre Karina, Mette, Lise, Charlotte, Hanne og 
Charlotte.

Året, der gik

Gennem hele forårssæsonen har rigtig 
mange juniorer deltaget i diverse junior-
holdturneringer, Minitour og distrikts-
stævner. Dette er en god måde for junio-
rerne at være sammen på, og samtidig få 
nogle gode oplevelser ved at få spillet på 
andre baner end RGK. 

I april havde vi den årlige tur for elite-
spillerne til Sverige. 12 juniorer deltog, 
og turen var igen i år en stor succes. Vi 
havde valgt at udvide turen med en dag, 
så juniorerne fik spillet tre forskellige 
baner, ligesom de fik en ekstra trænings-
dag. Turen var som altid rigtig hyggelig 
og fyldt med socialt samvær. Vi håber at 
kunne gentage turen næste år. 

Juniorugen var en stor succes igen i år 
med masser af golf, imponerende resul-
tater hver dag og højt humør. Det er en 
uge, som alle glæder sig til hvert år; en 
dejlig tradition. 

Vi har nogle meget aktive juniorelite-
spillere, som også deltager i nationale 
matcher gennem hele sæsonen. Det er 
endda juniorer, som har vundet klubme-
sterskabet for herrer både i slagspil og 
hulspil; tillykke til Mikkel Ravn og Ulrik 
Bæk Jørgensen. Anne Normann har haft 
en forrygende sæson og er nu Danmarks 
bedste pigespiller i aldersgruppen. Der 
arbejdes på en plads på juniorlandshol-
det. 

Sæsonen er næsten slut, men vi har i 
skrivende stund stadig et af højdepunk-
terne til gode: vores Silkeborgtur. 25 ju-
niorer drager af sted til Silkeborg med syv 
voksne for at spille to x 18 hullers golf. Vi 
glæder os til en fantastisk weekend.
Sidst på året drager Louise og Jannik på 
DGU-kursus til Fredericia, for at få mere 
inspiration til det fortsatte juniorarbejde. 
      

Juniorudvalget




