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Bestyrelsen orienterer

I bestyrelsen taler vi meget om, hvilke 
tiltag der er brug for i vores bestræ-
belser på at bevare den eksisterende 

medlemskreds og samtidig tiltrække nye. 
Som kommunikeret ud til medlem-

merne i løbet af de seneste måneder via 
infomails og på årets generalforsamling 
er det besluttet at igangsætte et større 
projekt med forbedring af alle fairways 
via dræn og topdressing. Dette fairway-
projekt er allerede påbegyndt, og vi hå-
ber således, at medlemmer og gæstespil-
lere hurtigt vil mærke en forbedring af 
græskvaliteten.

Vores klubhus er et af Danmarks 
smukkeste, og vi sikrer løbende, at den 
ældre bygning plejes og vedligeholdes 
nænsomt. 

Åbent hele ugen
Med bestyrelsens beslutning om, at re-
stauranten fra denne sæson skal være 
åben syv aftener om ugen i sæsonen, 
fulgte også ønsket om at få flere spise-
pladser i pejsestuen. I begyndelsen af 

året påbegyndte vi således en istand-
sættelse af rummet med nyt tæppe, nye 
vægfarver samt modernisering af selve 
baren.

Vi har fjernet lameller foran det lille 
vindue mod stationen for at få mere lys, 
og træloftet mellem bjælkerne er blevet 
synligt. Endelig er der investeret i nye, 
mere moderne møbler, der sammen med 
nogle af de hidtidige giver endnu flere 
spisepladser. Nu også helt op mod vin-
duet til 18. green. Her ved bordene vil vi 
få frit udsyn til golfspillerne, som sænker 
deres sidste putt, inden de skal på terras-
sen eller i klubhuset til en velfortjent øl 
eller sodavand og lidt mad.

Et endnu bedre klubliv
Den nye bistro vil give vores nye restau-
ratør mulighed for at servicere golfspil-
lerne i det nye spiseområde, samtidig 
med at der vil være god plads omkring 
baren og fyldt i restauranten til fester. 
Det er endvidere bestyrelsens ønske, at 
den kommende restauratør skal tilbyde 

Klassisk modernisering i klubhuset

forskellige arrangementer til klubbens 
medlemmer på tidspunkter, hvor der of-
te ikke er mange mennesker i klubhuset. 
Mere herom andetsteds i bladet.

Moderniseringen af bistroen er en 
del af en strategisk plan om hele tiden 
at sikre et moderne, men klassisk klub-
hus. Rammerne skal emme af klubbens 
fine traditioner, hvilket bl.a. ses på den 
elegante billedvæg med alle Erik Stærks 
tegninger af tidligere og nulevende med-
lemmer. De ældste hænger over selve ba-
ren og portrætterer de medlemmer, der 
stiftede klubben i sin tid.

Ombygning inkl. møbler er en investe-
ring i vores faciliteter og har kostet små 
500.000 kr. Investeringen påvirker ikke 
klubbens drift.

Det er ønsket, at de nye omgivelser 
vil være med til at skabe et endnu bedre 

klubliv for vores medlemmer, og vi hå-
ber, at alle vil tage lokalerne i brug i løbet 
af foråret og støtte op om restaurantens 
personale. Vi er glade for den midlertidi-
ge restauratørs indsats i restauranten og 
ser frem til, at den permanente køkken-
chef, Thomas Parry, åbner den 18. maj. 

Vi glæder os til at byde ham og hans 
team velkommen.

Bestyrelsen

Line Storm Hansen og Jes Andersen sørger 
for, at vi kan få lidt at spise og drikke i bar og 
bistro, indtil vores nye restauratør åbner 18. 
maj.

Moderniseringen er en del af en strategisk plan 
om hele tiden at sikre et moderne, men klassisk 
klubhus.

Erik Stærks tegninger af tidligere og nuværende medlemmer har fået en elegant væg i baren.

RGK nu også på Instagram. Følg os 
og hashtag #rungstedgolfklub, når 
du lægger dine billeder op fra ba-
nen, klubhuset eller andet klubrele-
vant, og hjælp os med at ”tegne” 
en spændende historie om vores 
klub, vores bane og vores gode 
klubliv.



HØRSHOLM

Usserød Kongevej 16

4586 0713

ÅBNINGSTIDER
MAN. - TORS. 9.30 - 17.30

FRE. 9.30 - 18.30
LØR. 9.30 - 14.00
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Baby Doll Sauvignon Blanc 
2016 Yealands Estate 
 
5 stjerner på vinavisen.dk
5 stjerner på flaskehalsen.nu
 
Det er en vin med fyldige frugter som ferskner og andre 
tropefrugter, men samtidig har vinen en frisk ungdomme-
lig syre i kanten. Den er rigtig fin og rummer en smule 
mere finesse end mange andre Sauvignon Blanc-vine.

Pr. fl. 100,-

85,-
v/6 fl.

Velkommen hos 
Holte Vinlager Hørsholm

Holte Vinlager Hørsholm har et bredt sortiment af vin, spiritus og 
specialiteter. Vores team i butikken står altid klar til at rådgive om 
den bedste vin til både hverdag og fest. 
 
Der er gode parkeringsforhold i gården bag butikken, og vi hjælper 
gerne med at bære dine varer ud til bilen. Holte Vinlager Hørsholm 
leverer i hele landet, og fragtfrit i lokalområdet ved køb af minimum 
24 flasker.
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Vært for international 
turnering

I fem dage i september næste år 
lægger Rungsted Golf Klub bane 
til European Senior Men’s Team 

Championship.
Vores klub er blevet udvalgt af Dansk 

Golf Union til at huse Europas dygtigste 
mandlige spillere over 50 år, når turne-
ringen European Senior Men’s Team 
Championship, spilles i Rungsted fra den 
3. til den 7. september 2019.

En lang række nationer vil møde op 
for at spille på Rungsted, hvor der skal 
spilles slagspilskvalifikation og derefter 
hulspils-finalerunder.

I 2017 slog Irland Danmark i finalen på 
PGA National i Malmø. Og der er således 
store forventninger til det danske hold 
efter den flotte sølvmedalje sidste år.

Bestyrelsen og ledelsen glæder sig over 
denne mulighed og er stolte over, at vi 
er blevet udvalgt blandt mange klubber 
i Danmark. Det bliver en kæmpe event 
med livescoring, skærme med resultater, 
players’ lounge og banquet om lørdagen 
for op mod 150 deltagere, officials og de-
res familier.

Vi ser turneringen som den perfekte 
forlængelse af det store arbejde, der skal 
ske på banen, og Course Manager Ian 
Tomlinson glæder sig og lover en bane i 
topkvalitet.

Spil mesterskabsbanen
I perioden vil banen være lukket for med-
lemmer fra søndag den 1. til og med lør-
dag den 7. september, men den vil være 
åben eksklusivt for medlemmer søndag 
den 8. september, hvor den vil stå som 
mesterskabsbanen i absolut top-stand. 

Holdet, der kommer til at koordinere 
eventen, er Thomas Daell Bjerrum, Tim 
Nellemann og Flemming Kaulbak. Alle 
tre drivende kræfter ved SAS Invitatio-
nal. Desuden vil Hans Stenderup, An-
ders Møller og Nicolai Petri være holdet, 
som skal stå for turneringen.

Vi skal bruge mange frivillige hænder 
til arrangementet. 

Mere information vil løbende blive 
kommunikeret ud, som tiden nærmer 
sig.

BB



ROSE 
ÆGTE TÆPPER & KELIM 

 
Besøg vores hjemmeside: www.rosetaepper.dk 

Naboløs 1, 1206 København K.  Tlf.: 33 12 75 27 
 

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORIENTALSKE TÆPPER 
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Tine Lunding Strunch har tidligere arbejdet 
med kundeservice og vil gøre sit bedste for, at 
hendes serviceerfaring kommer klubbens med-
lemmer til gode. 

Velkommen Tine

Har du endnu ikke været forbi, så 
kig inden for i receptionen og 
hils på Tine Lunding Strunch, 

59, der er vores nye medarbejder i admi-
nistrationen. Hun har siden 1. maj været 
en del af teamet, som servicerer medlem-
mer og gæster i klubben.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde 
sammen med Anders, Mette, Mike og 
Jannik og til at hilse på medlemmerne, 
som, jeg håber, har tid til at lægge vejen 
forbi receptionen. På den måde går det 
måske lidt hurtigere for mig at få sat an-
sigter på de mange navne, lyder det fra 
Tine.

Tine har otte års erfaring fra admini-
strationen i Værløse Golfklub, hvor hun 
arbejdede som klubsekretær og senest 
som klubmanager. Hun har desuden en 
diplomuddannelse i ledelse med fokus 
på sportsmanagement. Udover en sprog-
uddannelse fra CBS.

 -Jeg har igennem årene arbejdet med 
kundeservice i mange forklædninger, og 
min ambition med jobbet i RGK er at væ-
re med til at give en professionel, venlig 
og imødekommende betjening. 

Tine er vokset op i Hørsholm-Rung-

sted og har boet det meste af sit voksne 
liv i området. Selv er hun medlem i Kok-
kedal Golfklub ligesom sin mand og to 
sønner, hvoraf den ældste, Andreas Lun-
ding, vandt DM i slagspil i 2017.

Tine vil være i receptionen tre hele da-
ge om ugen. Valg af dage til blive tilpas-
set mængden af arbejde. Tine er ansat for 
perioden 1. maj til 31. oktober 2018.

timm

Sponsorer 2018  
Rungsted Golf Klub 

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

Juniorteamets sponsorer

ABS-Gruppen

Aqua Vitae

Bang & Olufsen Vedbæk

Bianco Invest 

Buus Jensen

Capitalmind

Carnegie 

Classic Golf

Clip-Lok International

Compass Lean Akademi

CPM Invest 

Dance Academy Laxholm

eMarketeer

Henri Lloyd

Inter-Gastro

Paula & Axel Nissens Legat

Team Hørsholm

TrackMan

Investering & Tryghed

Jack Daniels

Klaus Rygaard Ure & Smykker

Lakrids by Johan Bülow 

McDonald’s

NewSec

Nykredit Hørsholm

Otto Suenson Vin

Royal Unibrew

Rungstedgaard

S&K Group

TrackMan

Ulla Nør

1000 Chairs



Peter Simonsen er glad for sit job i RGK. – Det er meget afvekslende, og jeg møder kun glade 
mennesker.
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’Rungsted Talenter’
 – en ny satsning på 

udvalgte håb

Satsningen har i første instans givet 
sig udtryk i et konkret arbejde med 
fire unge talenter, der sammen 

skal udvikle sig til at blive endnu bedre 
golfspillere og sætte RGK på landkortet.

Vores klub går nye veje på talentom-
rådet med et meget målrettet projekt, 
’Rungsted Talenter’.

Tanken er at udvælge store talenter, 
der har gjort sig fortjent til at blive prio-
riteret, og inspirere dem til fortsat udvik-
ling med en mærkbar støtte. Samtidig 
er det tydeligt, at der skal leveres begge 
veje.

Formand for Sports- og eliteudvalget, 
Nicolai Petri, fortæller: -Det er et særligt 
initiativ, for vi har ikke gjort sådan noget 
før i klubben – at tage nogen ud af flok-
ken på denne måde. Men det er et godt 
tidspunkt at lancere satsningen på, fordi 
vi sjældent har haft fire så store talenter. 
Der er rigtig gode muligheder for, at de 
får sat RGK yderligere på det sportslige 
landkort.

Den udvalgte kvartet er: Anne Nor-
mann, Mikkel Ravn, Christoffer Olrik og 
Ulrik Jørgensen.

Anne Normann, Mikkel Ravn, Christoffer Olrik og Ulrik Jørgensen fik stort udbytte af træ-
ningsopholdet i Italien på Royal Park I Roveri.

Hils på Peter Vicevært

Han er her, der og alle vegne. 
Klipper hæk, ordner bede, svin-
ger malerkosten, passer vaske-

plads og reparerer småskader. Kort sagt 
er Peter Simonsen noget af en tusind-
kunstner, og det har RGK nydt godt af, 
siden Peter blev ansat i klubben som vi-
cevært i sommeren 2017.

-Jeg har været ansat i Københavns 
Lufthavne i mange år. Det var kommu-
nen, som spurgte, om jeg havde lyst til 
at arbejde i RGK. Først i en måned, som 
derefter blev til tre, og nu er jeg fastansat 
37 timer om ugen.  Jeg er her hver dag, 
og i højsæsonen er jeg her også i week-
enderne. Og jeg er meget glad for jobbet, 
fortæller Peter Simonsen.

-Spillerne er flinke og rare. De kommer 
her for at dyrke deres hobby, så jeg ser 

kun glade mennesker, som tager deres 
grej og går ud på banen for at hygge sig. 
Og de er også glade, når de kommer ind 
fra en runde. Der er god stemning. 

Peter Simonsen er 63 og har boet i 
Hørsholm, siden han var fem, så han 
kender byen bedre end de fleste. Han 
spiller ikke golf, men er meget ishockey-
interesseret og ivrig tilskuer, når Rung-
sted Ishockey Klub spiller. 

Han er desuden bidt af Formel 1-race 
og stor Ferrarifan.

-Jeg er ofte afsted for at se Formel 1-løb 
i udlandet. Jeg holder naturligvis med 
Kevin Magnussen, fordi han er dansker, 
og jeg håber, han har en stor karriere for-
an sig, lyder det fra Peter på vej til endnu 
et gøremål.

timm
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Jannik Bolinder giver gode råd til Mikkel Ravn, Christoffer Olrik 
og Ulrik Jørgensen.

-Det har spillet med i overvejelserne, 
at de fire unge mennesker fungerer  godt 
sammen, hvorfor de forhåbentlig også 
kan vokse sammen som spillere. De træ-
ner seriøst sammen, hjælper og støtter 
hinanden, leger og hygger, og så er de 
alle flittige. De glæder sig virkelig på hin-
andens vegne, når det går godt, samtidig 
med at alle er meget ambitiøse. Det lover 
godt for den kommende tid, fortsætter 
Petri.

Støtten inkluderer hjælp til træning 
og turneringer, og som en særlig hjælp 
var kvartettens opladning til sæsonen en 
træningslejr i Italien i april sammen med 
klubpro Jannik Bolinder, der generelt vil 
følge dem nøje og lægge træningspro-
gram. Alt med det formål at gøre spiller-
ne bedre rustet til kommende opgaver. 
Midlerne til satsningen er fundet i det 
eksisterende elitebudget, men der arbej-
des med muligheden for at finde lokale 
sponsorer.

Vi skal optimere
Klubbladet har bedt Jannik Bolinder 
komme med en kort vurdering af, hvad 

der skal bringe kvartetten videre til nye 
spillemæssige højder.

-Faktisk er der for de fires vedkom-
mende ikke noget voldsomt at arbejde 
med rent teknisk. Dér, hvor de er i deres 
sportslige karriere, er svinget sådan set 
på plads, og de har alle fx den længde på 
slagene, de skal have, så det skal der ikke 
pilles ved. 

-Vi kommer til at arbejde med alle de 
andre facetter, i særdeleshed det mentale 
område, course management og struktu-
rering af hele deres indsats. Således skal 
der lægges træningsprogrammer op til 
specifikke turneringer, fortæller Jannik 
og fortsætter: 

-Vi skal et par lag dybere, set i forhold 
til hvad den gennemsnitlige golfspiller 
typisk arbejder med - al respekt for ham/
hende, men her skal vi optimere på nogle 
facetter og marginaler, der kan vise sig 
afgørende for scoren på banen.

-’Rungsted Talenter’ er tænkt som en 
seriøs satsning på den lange bane, hvor-
for flere nye talenter bestemt kan komme 
til, understreger Nicolai Petri.

-Nu starter vi med denne kvartet, men 
der kan sagtens komme 
flere i betragtning, så det 
er bare om at slide måt-
ter og bane, hvis man er 
et ungt håbefuldt talent i 
klubben, konstaterer han 
og lover, at den øvrige 
elite ikke vil blive glemt. 
Således har klubben gen-
nem vinteren sørget for 
to timers indendørs træ-
ning om ugen til eliten i 
Eagle Club Indoor Golf.

OS
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Flere typer 
medlemskaber

af livet, hvor golf og fritid konkurrerer 
med andre aktiviteter og forpligtelser, fx 
gruppen af medlemmer mellem 26 og 39 
år.

Fordelagtigt
Ser man alene på de økonomiske aspek-
ter af forskellige flex-medlemskaber, ta-
ler tallene for sig selv. Det årlige kontin-
gent er på mellem 1.400 kr. og 3.900 kr., 
alt efter hvilken aldersgruppe der er tale 
om. Heri er inkluderet tre-fire greenfees 
og herefter mulighed for greenfeespil til 
gæstepris, som jo repræsenterer en væ-
sentlig værdi. Trækkes dette beløb fra 
kontingentet, bliver det klart, at et flex-
medlemskab kan være ganske fordelag-
tigt for mange.  

Den største begrænsning, som følger 
med flex-medlemskabet er, at den på-
gældende ikke kan deltage i DGU-turne-
ringer, men kun i klubbens egne turne-
ringer. 

Ud over rækken af flex-medlemska-
ber tilbyder RKG nu også et såkaldt be-
gynder- eller prøvemedlemskab, hvor 
voksne, unge og børn mod betaling af 
et kontingent på 2.500 kr. kan stifte be-
kendtskab med golfsporten og Rungsted 
Golf Klub. Dog kun for en enkelt sæson.

Vi har talt med et par medlemmer, som 
har benyttet sig af flex-medlemskabsord-
ningen. 

Sophie Selchau, 19 år: -I lyset af, at jeg 
i de næste måske mange år ikke vil have 
mulighed for at spille ret meget, havde 
jeg faktisk besluttet at melde mig ud af 

Forudsætninger og betingelser for medlemskaber�

Traditionelt har Rungsted Golf 
Klub haft to typer af medlemskab: 
aktive og passive medlemmer.

I de senere år har klubben yderligere 
tilbudt en række fleksible muligheder 
for at være medlem på mere individuelle 
vilkår. Disse såkaldte flex-medlemskaber 
indgår i det samlede medlemsantal, og i 
skrivende stund har RGK 893 aktive og 
219 passive medlemmer. 

Udviklingen i antallet af medlemmer 
gennem flere år har medført, at klubben 
har måttet tilpasse sig  medlemmers og 
potentielle medlemmers individuelle 
forudsætninger for et fortsat eller et nyt 
medlemskab i klubben.

Af skemaet fremgår, hvilke forudsæt-
ninger og betingelser de enkelte med-
lemskaber er baseret på, og hvilke privi-
legier de giver adgang til. Som det ses, er 
viften af muligheder ganske bred, så man 
kan med rette sige, at klubben har gjort 
det muligt at opnå det medlemskab, som 
passer til den enkelte familie og person, 
og som i det store og hele giver adgang til 
samme faciliteter og privilegier. 

Priser for indskud og medlemskaber 
kan ses på klubbens hjemmeside under 
fanen ‘medlemskab/kontingent og ind-
skud.’

Netop flex-medlemskaberne har vist 
sig at imødekomme nogle behov for en 
række personer i næsten alle aldersgrup-
per, som ikke er i stand til at være med-
lem af klubben på almindelige A-med-
lemskabsbetingelser. Eller som ønsker at 
bevare deres medlemskab i den periode 

Medlemstype Betingelser Årligt kon-
tingent

Aktive medlemskaber

A-medlem 30+ 11.250

A-medlem 70+ Medlemskab uden indskud mod 
merkontingent på kr. 4.000.

15.250

Hverdag 80+ * Fyldt 80 år. 6.850

26-29 år  6.925

22-25 år 4.900

Junior til 21 år ** 3.350

Flex-medlemskaber Kan deltage i klubbens egne 
turneringer, men ikke i DGU-
turneringer�

Flex 15-21 år 3 greenfees indeholdt, herefter 
greenfee til gæstepris.

1.400

Flex 22- 25 år 3 greenfees indeholdt, herefter 
greenfee til gæstepris.

2.600

Flex 26-39 år 4 greenfees indeholdt, herefter 
greenfee til gæstepris.

3.900

Flex udenøs Greenfee til gæstepris betales, indtil 
beløb svarende til A-medlemskab er 
betalt. Herefter spilles uden bereg-
ning resten af sæsonen. For bosid-
dende uden for Sjælland og Amager.

4.600

* Tee-off tid senest kl. 14:00 på alle hverdage.
** Stemmeret på generalforsamlingen når de fylder 18 år.
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klubben. Med et passivt medlemskab vil-
le jeg ikke kunne spille overhovedet, men 
med det nye flex-medlemskab kan jeg da 
holde kontakten til sporten og klubben, 
og jeg kan stadig spille lidt med min fa-

milie i Rungsted og på rejser.
Fra 30-årige Andreas Vallentin-Han-

sen lyder det: -Jeg har ikke så meget tid 
til at spille på grund af mit arbejde som 
advokat, og jeg havde egentlig tænkt mig 
at gå over til passivt medlemskab. Med 
flex-medlemskabet får jeg mulighed for 
selv at spille og for at tage kammerater 
og familie med ud at spille.

En realistisk vurdering
‘Too late and too little’ mener nogle om 
flex-medlemskaberne, som efter flere, 
måske mange års passivt medlemskab 
ikke har fundet det økonomisk attraktivt 
at bevare deres medlemskab i flex-ord-
ningen, og som derfor har meldt sig ud 
af klubben. 

Som passive medlemmer havde de 
pågældende ikke mulighed for overho-
vedet at spille på banen, og det passive 
medlemskab kostede alligevel op til det 
dobbelte af, hvad et fjernmedlemskab i 
en mindre provinsgolfklub koster. 

Andre synes derimod, at bestyrelsens 
løbende bestræbelser for at tilpasse ind-
meldelses- og kontingentbetingelserne 
er udtryk for en realistisk vurdering og 
holdning til at tilbyde forhold, der tilla-
der, at så mange som muligt har mulig-
hed for at blive eller forblive medlem af 
RGK og dele golfsportens glæder og ud-
fordringer med familie og venner.

Ib Ussing Andersen

-Med mit nye flex-medlemskab kan jeg holde 
kontakten til sporten og klubben siger, Sophie 
Selchau.

Andreas Vallentin-Hansen foretrækker også 
et flex-medlemskab, som giver mulighed for at 
spille, fremfor et passivt medlemskab.
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Vi vil så gerne have, at du 
læser medlemsbladet

I november-udgaven 2017 af vores 
medlemsblad forsøgte redaktionen 
at finde ud af, hvor mange der læser 

bladet ved at bede jer om at sende os en 
mail. Det var der 120 medlemmer, der 
gjorde. 

Er det et godt resultat eller et dårligt 
resultat, at 120 medlemmer fik sendt os 
en mail?

Er det et udtryk for, at kun 120 har læst 
bladet, eller at læserne måske ikke har 
set konkurrencen. Eller handler det om, 
at læserne ikke har haft lyst til at deltage?

Vi ved det ikke.
Alle i redaktionen bruger på frivillig ba-

sis en del energi og tid på at få et blad på 
gaden, som er læseværdigt og interessant 
for medlemmerne. Ikke fordi vi forven-
ter, at alle læser alt, så naive er vi trods alt 
ikke. Men vi bliver nu nødt til at spørge 
os selv, om det er at skyde gråspurve med 
kanoner at udgive et medlemsblad. 

En kulturbærer
En af klubbens målsætninger er, at vi 
skal blive bedre til at kommunikere.

Det arbejdes der hårdt på. I dag har vi 
en hjemmeside med dugfriske nyheds-
breve og aktuelle informationsmails, 
som havner direkte i medlemmernes 
mailbox. Og så har vi medlemsbladet, 
som gerne skulle være en kulturbærer og 
formidle artikler om det fællesskab om-
kring golfsporten, vi har i klubben.

Nu står du med et blad i hånden. Det 
første blad, som vi ikke har sendt rundt til 
medlemmernes privatadresser, og som 

har krævet en aktiv indsats at få fingre i. 
Det vil vi tillade os at tolke positivt.

Vi ønsker dig god læselyst og en udfor-
drende og hyggelig golfsæson.

I øvrigt blev vinderne af vores læserun-
dersøgelse Henrik Bie-Olsen og Henrik 
Linthoe, der kan nyde en dejlig vingave 
fra Otto Suenson Vin. 

timm

RGK’s medlemsblad har været udgivet siden 
1978.

Det er ikke mig!

Filmaktuelle Churchill vidste det, 
alle golfere ved det. Golf er et kræ-
vende spil med mange vanskelige 

regler raffineret gennem flere hundrede 
år, og St. Andrews har gjort sig umage 
med at tydeliggøre spillereglerne ved at 
tilføje tusind afgørelser om fortolkning af 
reglerne.

Til gengæld kan vi nøjes med få letfor-
ståelige regler om opførsel på banen. Da 
vi næppe selv får genopfrisket alle påbud 
fra de ivrige skotter ved sæsonstart, og da 
vi skal have det hyggeligt i RGK, repete-
res her en fin og nem regel fra det letfat-
telige adfærdspensum. 

Stram op
Mange kender udtrykket ’repairing di-
vots/turf’, og ellers har de fleste på et 
tidspunkt hørt om, at man skal lægge 
opslået græstørv på plads i hullet straks 
efter slaget på tætklippede græsarealer - 
nu er alle læsere med? Det handler om 
de der store grønne områder kaldet fair-

ways. Millioner af golfere kan finde ud af 
at rydde op efter sig. Desværre spiller de 
ikke alle i RGK. 

Alt for ofte bliver banen, medspillere 
og selve spillet hånet af løstliggende tørre 
eller friske græstørv. Jamen du glemmer 
det bare, gider ikke lige, er presset på tid 
eller synes, at klubben må ordne det. Du 
har jo betalt for at spille. Eller du kører 
måske efter Churchill-princippet: If you 
walk through hell, keep walking. Den har 
R&A også regnet ud og tillader hverken 
arrogance, personlige principper eller 
dovenskab i golfsporten, og du ved det 
faktisk godt. 

Så hvis du ikke magter at rette ned-
slagsmærker, rive bunkers og reparere 
turfhuller, så overvej, om minigolf måske 
mere er dig. Eller havekroket, der i det 
mindste involverer græs, du kan angribe. 
Spilleforbud og sanktioner ødelægger 
den gode stemning. Ja, men det gør de 
der ærgerlige græstotter med jord på og 
den hullede bane sandelig også. 

Hvordan skal den glade 
golfer kunne bevare roen, 
styre temperamentet, ny-
de tiden mellem slagene 
og gå afsted som en vin-
der, hvis fairways ligner 
noget fra et prøveforløb 
til et Tonny Toupé Show? 
Stram op på etiketten - 
både den fra Skotland og 
Emma Gad. Det gavner 
sikkert til fornøjelse for 
alle. God sæson.

Birgitte Kolding

Glemsomhed, sjusk eller ligegyldighed? 
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arbejder, greenkeeper Anders Steenberg, 
i spidsen er der i vinterens løb gennem-
ført større arbejder med træer og krat.

Et stort område bag 16. green er blevet 
ryddet, fire meget store træer mellem 15. 
green og 16. herreteested er fældet pga. 
sygdomsangreb og af sikkerhedshensyn. 
Bag 14. green er et antal træer fældet for 
at give mere luftgennemstrømning og 
sollys til en green, der ofte lå i skygge. 
Endelig er egetræet til højre på 2. hul 
beskåret med nænsom hånd, primært af 
hensyn til udslag fra dame-teestedet.

En stor udfordring p.t. er ukrudt. Det 
middel, som vi fik mulighed for at bruge 
sidste år, virker ikke.

Vi har derfor været i dialog med Dansk 

Golf Union om problemet med mang-
lende tilladelse til brug af ukrudtsmidler. 
Det førte til, at DGU har fået fremstillet 
en specialapplikation af et nyt ukrudts-
middel tilpasset vores natur- og jord-
bundsforhold. Vi håber på en tilladelse 
fra Miljøstyrelsen til at bruge dette mid-
del fra starten af maj. 

Desværre vil en eventuel tilladelse kun 
give mulighed for at sprøjte 75 pct. af vo-
res fairways, men det er meget bedre end 
alternativet, som er ingen sprøjtemidler.

På rungstedgolfklub.dk kan du hver 
måned i sæsonen læse Course Manager 
Ian Tomlinsons rapport.
      

timm

Baneudvalget blev sidste år udvi-
det og består i dag af Tom Ah-
renst som formand, Thomas 

Daell Bjerrum, Nicolai Petri og Ian Tom-
linson. Samtidig har Caspar Grauballe 
som mangeårigt medlem af klubben og 
anerkendt golfbanearkitekt ydet en vær-
difuld rådgivning til baneudvalget.

Bestyrelsen har besluttet at gennem-
føre et omfattende femårigt forbedrings-
program for fairways med arbejdstitlen 
’bedre fairways hele året’.

Der er tale om et fundamentalt og om-
fattende projekt, som omtalt i bestyrel-
sens orientering til medlemmerne den 5. 
april 2018. 

Projektet omfatter dræning af fair-
ways, som finder sted i løbet af denne 
sommer, etablering af forbedret vækstlag 

Bedre fairways hele året
ved topdressing af fairways over en fem-
årig periode samt etablering af hel eller 
delvis fairway-vanding til planlagt gen-
nemførelse i 2020.

I 2018 vil topdress-programmet om-
fatte op til otte behandlinger. 

Det tager to fulde dage pr. måned at 
sprede og børste 250 tons sand på og ned 
i overfladen på fairways.

Totalt skal der tilføres 2.000 tons sand 
i løbet af denne sæson, og det er målet i 
perioden 2018-2022 at opbygge et sand-
lag på otte cm i overfladen af fairways for 
at give en fast og tør spilleflade.

Travle skovfolk
Vores rådgivere har påpeget betydningen 
af både lys og luft for spillekvaliteten af 
banen, og med vores skovkyndige med-
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Hjemmesiden er blevet 
mere brugervenlig

Kommunikation til og med klubbens medlemmer er centralt 
for bestyrelse og administration�

RGK benytter flere forskellige ka-
naler til at kommunikere, herun-
der klubbens hjemmeside rung-

stedgolfklub.dk.
Hjemmesiden har ændret udseende 

henover vinteren og er blevet mere intui-
tiv, informativ og brugervenlig. Med den 
nye side kan medlemmer og gæster let 
søge nyheder og informationer om bane-
forhold, priser etc.

Siden skal fungere dynamisk og altid 
vise relevante nyheder for både RGK’s 
medlemmer og gæster, der besøger siden 

for at vurdere, om de skal besøge klub-
ben eller måske endda overveje et med-
lemskab.

På forsiden viser vi den seneste nyhed 
for hhv. publikum og medlemmer. Øvri-
ge nyheder findes ved at klikke sig videre 
til nyhedsoversigten.

Ian Tomlinsons månedlige Course 
Managers rapport læses fremadrettet på 
hjemmesiden under fanen ’Banen’.  Det 
er også her, vi dagligt kan tjekke aktuel 
baneinformation.

Klubbens medlemmer har deres egen 

’side i siden’. Ved at holde musen hen-
over RGK-MEDLEM øverst til højre 
åbnes alle de klubrelevante undersider 
som turneringsprogram, medlemsny-
heder, klubbladsarkiv, juniorsiden samt 
informationer for alle RGK’s ’klubber-i-
klubben’.

Foruden klubbens hjemmeside benyt-
ter RGK tre andre kanaler til medlems-
information:

-Informationsmails, som typisk inde-
holder nyheder og informationer fra ad-
ministration, bestyrelse og udvalg.

-Korte beskeder sendt via GolfBox, der 
typisk er reminder om turneringstilmel-
ding eller andre helt korte beskeder fra 
administrationen til medlemmerne.

-Mails, der benyttes, når proerne sen-
der information ud om fx fællestræning 
med vedhæftede filer eller når bestyrel-
sen indkalder  til årets generalforsam-
ling.

Til ekstern information benytter RGK 
Facebook og Instagram, som tilsammen 
skal fungere som kanaler til at vise RGK’s 
profil udadtil og måske skabe interesse 
for golfspillere fra andre klubber.

Herudover er der fokus på at skabe en 
større synlighed for Rungsted Golf Klub 
via artikler og let annoncering i lokale 
aviser og relevante golfmedier.

AM

Rungsted Golf Klubs forside med fremhævning af  hhv. public og medlemmer. Medlemmerne har deres egen ’side’. Med et klik på RGK-medlem åbnes til alle klubrelevante in-
formationer.

Følg vores Facebookside, Rungsted 
Golf Klub, hvor nyheder og nyttige 
informationer jævnligt lægges op. 
Gennem sæsonen vil vi desuden 
igangsætte konkurrencer om billet-
ter til gæstegreenfee til medlem-
merne.
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Flot start på 
turneringssæsonen

Med 52 deltagende par blev 
B&O Åbningsturnering den 
22. april igen en succes. Det 

var 16. år i træk, at Claus Epe fra  Bang 
& Olufsen i Vedbæk var sponsor. Det var 
stadig lidt råkoldt, da kanonstarten satte 
bevægelse i feltet kl. 9:00, og der blev 
startet på samtlige 18 huller - endda med 
dobbeltstart på 8 huller.

Det imponerende præmiebord blev blandt andre fordelt til:

Christoffer Olrik  /  Oliver Kemp  40 point.
Kristine Bengtsson  /  Morten Ladekarl  38 point.
Lars Bockhahn  /  Hans Stenderup  37 point.
Johan Niordson  /  Ole P. Andersen  37 point.
Michael Kemp  /  Dorte Kemp  37 point.
Charlotte Strøm  /  Claes Strøm  37 point.

Claus Epe var flittigt rundt på banen 
for at forsyne spillerne med forfrisknin-
ger til mave og gane, og det var måske 
medvirkende til, at rundetiderne blev ac-
ceptable 4 timer og 30 minutter.

Med i turneringsfee’en var velsma-
gende grillpølser med tilbehør og lidt at 
slukke tørsten med, når spillerne kom 
ind fra runden.

timm Tak for kampen.For 16. gang var Claus Epe, Bang & Olufsen i Vedbæk, sponsor ved 
vores åbningsturnering.

Christoffer Olrik og Oliver Kemp var suveræne 
og vandt med 40 point. I midten ses Claus Epe.

Kristine Bengtsson og Morten Ladekarl 
tog andenpladsen med 38 point.

Efter runden og inden præmieoverrækkelsen var der grillpølser og salater.
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Fra caddie til livslang 
elitespiller

Hans Stenderup er indbegrebet af en dedikeret elitegolfspil-
ler og en levende sportslig legende i Rungsted Golf Klub� 

Han leverer stadig en træningsindsats, få vil kunne matche, 
og hans bag rummer et liv med golf og en fantastisk historie 

i RGK gennem mere end 60 år�

Klubbladet har sat sig for at por-
trættere medlemmer, der gen-
nem en lang årrække har sat ty-

delige fingeraftryk i Rungsted Golf Klub. 
Koryfæer, der har fulgt klubben i en 
menneskealder.

I den anledning ringer vi en ret kold 
dag i marts til Hans Stenderup for at af-
tale et møde.

’Hans er lige ude at træne’, konstaterer 
hans hustru, Gerd.

Det var jo ingen overraskelse. For 
Hans Stenderup, der igennem seks årtier 
har været en sjældent dedikeret og dyg-
tig golfspiller i RGK, er stadig en meget 
flittig mand på træningsbanen. I en alder 
af 73 år træner han flere timer hver dag. 
Der blev læst helt rigtigt - flere timer, 
hver dag. Som udgangspunkt 365 dage 
om året. Som oftest bliver måtter og græs 
slidt i Ree Golf, tæt på boligen i Helsinge, 
eller i Rungsted. Og så bliver RGK’s bane 
spillet to til tre gange om ugen i sæsonen.

-Jeg kan godt lide at træne. Det er sjovt. 
I min alder er det naturligvis for at ved-
ligeholde, men også for at prøve at blive 
bedre. Det spændende er, at golfsvinget 
jo er og føles forskelligt fra dag til dag, så-
dan har proerne det også. Det er en dejlig 
fornemmelse, når jeg har fundet rytmen 

i slagene, og den fornemmelse får jeg jo 
ikke på banen, hvor jeg står over for det 
enkelte slag.

Skabet med de nypudsede pokaler er godt fyldt.
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En vigtig caddie-runde med en 
svensk dame
For 60 år siden var Hans dog langt fra 
sådanne sonderinger mellem spil og træ-
ning.

-Mit første møde med RGK var som 
ydmyg caddie i 1957. Dengang sad cad-
dierne ved rækværket ned mod 18. green 
og ventede på at blive udpeget af cad-
diemaster Werner Christensen. Der gik 
måske en måned, inden jeg blev peget 
på, fordi jeg var den sidste i rækken. Jeg 
havde jo ingen erfaring. Jeg kom første 
gang ud med en svensk dame. Jeg glem-
mer det aldrig. Jeg trak hendes bag hele 
vejen rundt, og det var denne svenske da-
me, som introducerede mig til golfspillet. 
Jeg lærte at holde flaget, rette pitchmær-
ker op, lægge turf på plads.

-Jeg gik caddie i to til tre år for mange 
medlemmer, men de sidste år gik jeg fast 
caddie for Otto Hertz mod dobbeltbeta-
ling, ni kroner. Ellers fik vi ni kroner for 
en runde med to bags, en på hver skul-
der. Som caddier måtte vi jo ikke komme 
i klubhuset, men vi fik lov til at spille 
søndag og mandag eftermiddag. Så stod 
vi nede i smøgen foran sekretærens kon-
tor, dér hvor der i dag er herretoilet. Når 
frøken Carøe åbnede vinduet, spurgte vi 
pænt, om vi måtte komme ud at spille 
golf. Det var sådan, jeg lærte at spille golf.

Hans blev medlem af klubben i 1959, 
som 14-årig, og fik straks handicap 10 
efter en runde med formanden for han-
dicapkomitéen. 

-Jeg havde jo ikke rigtig en juniortid i 
RGK.  Året efter kom jeg på juniorlands-
holdet, samtidig med at jeg spillede is-
hockey i Rungsted Ishockey Klub. 

1966� Året over dem alle
Det ville kræve de fleste af et klubblads 
sider at fortælle om alle Hans Stenderups 
oplevelser og meritter som golfspiller – 
lokalt, nationalt og internationalt. Lad 
os derfor konstatere, at Hans har præ-
steret ualmindeligt stabilt på eliteniveau 
hele sit liv. Et hav af klubmesterskaber 
og adskillige danmarksmesterskaber, 
deltagelse på det danske juniorlands-
hold, herrelandshold, seniorlandshold 
og superseniorlandshold. Vinder af den 
legendariske eliteturnering for Herrer 
i Rungsted, Johnnie Walker Cup, tre 
gange i træk. Hædret med Hørsholm 
Kommunes Idrætspris (1966), en ære 
der også tilfaldt ham og hans hold tre år 
tidligere, efter at han havde vundet DM-
guld med Rungsted Ishockey Klub. Og 
mange andre store resultater, herunder 
individuel europamester for Supersenio-
rer i Estland i 2013.

Men 1966 lyser op i en lang og glorvær-
dig sportslig karriere.

-Jeg blev danmarksmester for Herrer 
og deltog ved EM i Holland for 21-årige 
Herrer, hvor vi vandt guld. Den første 
guldmedalje til DGU nogensinde i euro-
pæisk sammenhæng. Jeg var meget stolt 
af også at få tildelt Den Gyldne Golfbold 
som den første nogensinde; og dengang 
måtte vi beholde den. Det var et helt sær-
ligt år.

Hans, blandt alle de oplevelser du må 
have haft på Rungsteds bane – hvilken 
skiller sig ud som den største?
-Jeg har haft mange gode stunder i RGK. 

Johnnie Walker var stort, også fordi jeg 
selv var med til at arrangere turneringen. 
Men det absolut største øjeblik var, da 
jeg gik caddie for Otto Hertz for sidste 
gang i 1959. På 16. hul får jeg taget mig 
sammen til at spørge ham, om han vil 
proponere mig, så jeg kan blive medlem. 
Det blev han meget rørt over og sagde til 
sin medspiller, Per Pfeiffer, ’du skal også 
proponere Hans’. Og så blev jeg medlem 
i RGK.

- Det var meget stort. Det var bestemt 
ikke noget, man bare lige gjorde – og 
også noget, man skulle spørge sine for-
ældre lov om, fortæller Hans med en rørt 
og stolt mine.

Caddie for stjernerne
Men der har været mange store oplevel-
ser for Hans i RGK, eksempelvis tilbage i 
caddie-rollen på et sent tidspunkt i kar-
rieren. 

-Jeg har jo haft den store fornøjelse 
at være caddie for Craig Stadler, Colin 

Montgomerie og 
Retief Goosen i 
Invitational-tur-
neringer på vores 
bane, og det var 
fantastisk at ople-
ve. Craig Stadler 
kom jo til Rung-
sted lige efter at 
have vundet Ma-
sters. Jeg husker 
tydeligt, at jeg 
målte banen op 
manuelt. Vi kom-
mer til 4. hul i 
rigtig dårligt vejr, 
og han slår sit 
andetslag 20 me-
ter kort af green. 

21 år gammel modtager Hans Stenderup ”Den 
Gyldne Golfbold” som den første nogensinde.

En erfaren og fokuseret caddie i SAS Invitational på Rungsteds 
bane.

Vigtige trofæer - 
fra venstre: EM 
for Hold 1966, Den 
Gyldne Golfbold 
og Johnnie Walker 
Cup.
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Han kigger på mig og siger ’wrong yar-
dage!’. ’No, bad shot’, svarede jeg venligt, 
men ærligt. Så grinede han. Han vidste 
godt, at han havde duffet den, men skulle 
jo lige prøve at tørre den af på caddien.

Særlig interesse for golfbaner
Ikke overraskende havde Hans styr på 
sine afstande, for han har gennem sit 
golfliv udviklet en stor forkærlighed for 
golfbanen som sådan og alle de facetter, 
den rummer fra arkitektur til sportslig 
fairness og vedligeholdelse. Det skal også 
siges om Hans, at han siger sin mening 
uforbeholdent om en golfbanes stærke 
og svage sider, om det så er Rungsteds 
eller alskens baner i verden.

-Golfbaner er utrolig spændende. Det, 
der er min udfordring, er, at jeg ser fej-
lene med det samme, hvor mange siger, 
de er ligegyldige. Men jeg glæder mig 
over at have spillet mange dejlige baner 
i mit liv.

Hvad er en god golfbane for dig?
-En bane med par 3-huller, der ikke er 
for lange, men har udfordringer om-
kring greens på en fair måde. Tag 15. hul 
på Rungsted, som jeg synes er et genialt 
golfhul. Et lille kort hul. Som elitespil-
ler skal man slå fra en sandwedge til et 
9-jern alt afhængig af pindplacering og 
vind. Sådan noget er spændende. Mange 
af de nyere golfbaner er for svært lavet og 
næsten umulige for almindelige golfspil-
lere at komme rundt på. Par 5-huller på 
600 meter er fuldstændig åndssvagt efter 
min mening. Man skal have mulighed for 
at lave sin birdie.
Du har jo spillet en del golfbaner i dit liv 
– hvilke skiller sig ud?
-Uha, der er mange, men jeg kan godt 
lide links-baner. Det er jo noget skægt 

noget – på bart underlag, men det er fan-
tastisk, ligesom udsigten ofte er. Jeg har 
haft mange gode oplevelser i Skotland – 
på Turnberry, Carnoustie, Old Course, 
siger Hans begejstret og tilføjer med et 
bestemt blik, at mange medlemmer godt 
kan blive endnu bedre til at rette pitch-
mærker op og lægge turf på plads.

Fysisk styrke fra ishockeyen
At præstere så stabilt på eliteniveau over 
så mange år kræver naturligvis et stort 
talent for golf, som Hans ubestrideligt er 
begavet med. Læg dertil en flid, som skil-
ler sig ud. Vi dykker lidt ned i de tekniske 
kvaliteter bag de mange resultater.

-Boldøjet og den fysiske styrke i golfen 
havde jeg fra ishockeyen. Vi havde jo ikke 
fitness og styrketræning dengang. Vi tog 
skøjter på og kørte et par runder, og så 
spillede vi. Det pudsige er, at jeg var ven-
strehåndet i ishockey, med venstre hånd 
nederst, men jeg kan ikke spille golf med 
venstre. Det er lidt mystisk.

-Det vigtigste for mig har altid været 
mine drives, som har været meget lange i 
forhold til mine konkurrenter. Jeg kunne 
slå op til 300 meter med stålskafter den-
gang, og de gav mig en god start på hul-
lerne. Senere blev mine drives dog lidt en 
ulempe, efterhånden som spillet udvik-
lede sig, for pludselig ændrede banerne 
sig, og jeg kunne ikke længere spille ba-
nerne rundt med driver/wedge. Ellers 
har jeg altid været god til at chippe og i 
det korte spil generelt, dog ikke så meget 
puttningen.

Hvor meget har dit sving ændret sig 
gennem tiden?
-Noget, men der er klart flere ting tilbage 
af det ’gamle’ sving. Det har jeg faktisk 
bibeholdt, og selv om vi får stor hjælp af 

teknologien i dag, skal vi også holde fast 
i ting, der fungerer for én. Men vi bliver 
jo stivere i kroppen med årene, hvorfor 
skulderdrejningen bliver vanskeligere 
– derfor er mit sving nok blevet lidt kor-
tere, ler Hans og fortæller, at hans store 
interesse for udstyr – og udskiftning her-
af – aldrig har været større.

Måske EM-kaptajn på Rung-
steds bane
Hans har også været kaptajn for det dan-
ske seniorlandshold for Herrer i nogle år, 
før han fik muligheden for at spille sig 
selv på holdet som 55-årig. Herefter for-
måede han at bevare sin landsholdsplads 
i næsten 15 år i konkurrence med yngre 
løver. Nu er han så blevet kaptajn for hol-
det igen og skal afsted til EM i Østrig til 

sommer, ligesom han håber på at være 
kaptajn på Rungsteds bane det efterføl-
gende år.

-Jeg er virkelig glad for, at RGK har 
sagt ja til at være vært for EM for Senio-
rer i 2019. Det bliver en stor ting for klub-
ben, og jeg glæder mig til at være med til 
at få sat Rungsteds bane ordentligt op 
til den begivenhed. For mig personligt 
kunne det også være et fint punktum for 
min sportslige karriere som kaptajn for 
Herrerne.

En forstående hustru
Et liv med så mange golfoplevelser og så 
store sportslige meritter indebærer en vis 
prioritering og støtte.

-Min golf har måske fyldt lidt for me-
get ind imellem. Mit liv har været me-

Hans i den røde trøje på det danske seniorlandshold, her i Litauen i 2015.
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get golf, også i RGK med meget 
bestyrelsesarbejde, specifikt som 
baneformand og som ansat. Det 
har fyldt meget. Gerd har været 
meget forstående, ellers havde det 
ikke kunnet lade sig gøre. Her på 
mine ældre dage har Gerd så væ-
ret med rundt til turneringer, også 
som caddie, og det har været hyg-
geligt at komme rundt i Danmark 
og have de oplevelser sammen. Vi 
skal have lavet et kort over alle de 
steder, hvor vi har været, inden vi 
glemmer det, smiler Hans.

Er der noget, du mangler at op-
leve i dit golfliv?
-Det skulle lige være at spille 
Augusta National, men det kom-
mer ikke til at ske. Jeg har forsøgt. 
Jeg var på college i USA i 1967-68 
i Georgia. Gennem Rotary var der 
medlemmer af Augusta, som spon-

serede mine studier, men jeg havde ikke 
modet til at spørge dem på det tidspunkt. 
Mange år senere vendte jeg tilbage til 
dem, men fik et meget høfligt skriftligt 
svar, at det desværre ikke var muligt.

Hans, det er ret tydeligt, at du gennem 
dit liv har haft en kærlighed til golfen.
-Ja, det har jeg. Og til RGK. Jeg tror, det 
er noget, jeg har haft i mig hele tiden. At 
det skulle være golfen. Det stammer nok 
fra første gang, jeg så en golfbane, og det 
har helt sikkert noget at gøre med den 
udfordring, der ligger i spillet. En ikke 
helt nem udfordring sammenlignet med 
andre sportsgrene. 

 OS

Hans Stenderup har sin egen bænk ved 14. hul.

Inden så længe ser det sådan ud.
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Nye golfregler 

R&A (og USGA) har fra 2019, som 
nogle medlemmer måske har be-
mærket, besluttet at gennemføre 

markante ændringer til Golfreglerne, 
hvilket betyder, at alle golfspillere fra 
sæsonen 2019 kommer til at skulle spille 
efter nye regler. 

Reglerne er blevet moderniseret og er 
mere tidssvarende, og samtidig vil de for-
bedre spillehastigheden på banen.

Rungsted Golf Klub har udvalgt to 
medlemmer, der skal uddannes til DGU-
dommere, og som derefter vil være an-
svarlige for at tilbyde den bedst tænkelige 
oplæring i de nye regler, inden sæsonen 
2019 begynder.

Hans Christian Colov og Anders Lassen 

har sagt ja tak til klubbens opfordring om 
at blive klubdommere, og de har allerede 
gennemført den første del af uddannel-
sen. De overtager det vigtige hverv efter 
Jan Rud Hansen og Peter Wittsten, og 
bestyrelsen er meget glade for, at de vil 
påtage sig opgaven.

Foruden information og vejledning via 
mails og onlinekurser vil der blive tilbudt 
kurser i golfklubben i begyndelsen af 
2019. Samtidig har DGU forsøgt at ani-
mere et golfhul via et brætspil, således at 
medlemmerne kan øve sig i de nye regler, 
når de hygger sig i klubhuset.

Mere information vil blive udsendt, 
når tiden for oplæring nærmer sig.

BB
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at rotere venstre skulder mod højre side, 
så du drejer rundt om midteraksen, ryg-
søjlen, mens du løfter driveren op ved at 
hængsle i håndleddene og danne en vin-
kel mellem skaftet og venstre arm.

Driveren skal svinges op til lige over 
højre skulder, så du kan mærke, hvordan 
din venstre tommelfinger støtter skaftet. 
Vægten er nu lidt mere på højre fod. Det 
er en god idé at gøre det her mange gan-
ge, inden du begynder at svinge ned igen, 
så du kan mærke balancen i kroppen.

Nedsvinget tager vi nu.
Kropsrotationen starter fra hofterne, 

således at hofterne er en lille smule for-
an skuldrene. Du skal dreje rundt om 
midtpunktet, rygsøjlen, helt rundt, så du 
ender med at pege fronten mod målet. 
Mens du gør dette, skal du fornemme, at 
den vinkel, du har dannet mellem skaftet 
og venstre arm, skal rettes ud, så du kan 
svinge køllehovedet hele vejen tilbage til 

bolden og videre. Hænderne skal gerne 
ende oppe over venstre skulder, næsten 
som om enden af håndtaget peger mod 
målet. Vægten er nu flyttet fra højre fod 
frem til venstre fod. Så nu er balancen på 
venstre ben.

Pyha, det er meget. Skal jeg gøre alt 
det, mens jeg svinger? Umuligt. Enig! 
Men hvis du tænker på det bid for bid, er 
det ikke så svært. Du skal bare huske, at 
det er en helhed og svinge helt igennem.

For at træne balance og midterakse 
kan du svinge med samlede fødder. Lidt 
svært i starten, men når du først finder 
balancen, hjælper det mega meget på 
svinget.

Alternativet er at komme forbi og få en 
lektion, så kan jeg forklare det hele en 
gang til .

God fornøjelse til alle - med ønsket om 
en rigtig god sæson.

Mike Tulloch

Tips fra headproen

Jeg vil gerne drive bedre. Jeg vil ger-
ne slå længere og mere lige.

Ja tak, det vil jeg også gerne, 
men hvordan?

Lad os lige gennemgå en god opstilling 
til en driver.

Det er vigtigt, at boldpositionen i 
forhold til kroppen er korrekt, og at 
kropsholdning/position i forhold til 
retning også er rigtig. Med en driver i 
hånden må kroppen gerne pege en lille 
smule til højre for målet. Det er med til at 
sikre, at du kan svinge driveren ned i den 
rigtige retning en anelse inden for en lige 
linje mod målet.

Bolden er placeret ud for venstre hæl. 
Det vil sige til venstre for midten af 
fodopstillingen. Det gør, at du kan svinge 
op til bolden, efter at du har passeret den 
nederste del af svingbuen. På den måde 
maksimerer du driverens hastighed i 
træføjeblikket. Du kan i opstillingen lige 
tilte rygsøjlen en grad eller to til højre for 
at hjælpe med at svinge op og ikke ned 
til bolden.

Sådan gør jeg
Jeg starter med at stå med samlede fød-
der med bolden lige ud for midten. Her-
efter flytter jeg min højre fod til højre til 
den ønskede afstand mellem fødderne. 
Herefter drejer jeg min venstre fod lidt 
til venstre uden at flytte min venstre hæl, 
så boldpositionen i forhold til min hæl, 
er uændret, men min fod er vendt lidt 
mod målet for at gøre min kropsdrejning 
i fremsvinget mere fri. 

Nu står jeg med rygsøjlen lidt til højre 
for bolden, kroppen peger lidt til højre 
for målet, og vægten er en smule mere på 
højre end venstre fod.

Så, nu er jeg klar. Det tog også lang tid, 
men det er så vigtigt at starte rigtigt, da 
alt det, du gør nu, er et resultat af din op-
stilling. 

Det er en god idé at træne, at man står 
rigtigt, og at det føles godt. Der er ikke 
noget værre end at stå over for bolden, og 
det føles forkert.

Mærk balancen
Nu er det vigtigt at begynde svinget med 

 Mike Tulloch fortæller, hvordan du kan komme til at 
drive bedre�
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Kun fantasien sætter grænser for det liv, der kan pustes i de skønne lokaler.

Kom og vær med i det 
gode liv

Vi håber, du har lyst til at deltage i sæsonens mange nye 
arrangementer�

Det er ganske vist, at engang for 
længe siden, mindst 25 år, var 
der ofte liv og glade aftener fre-

dage og lørdage i vores skønne restau-
rant. Spørg bare mange af vores 70+ 
medlemmer. De har haft en fest! 

Vi tror på dem, selvom vi alle ved, at 
alting var meget bedre i gamle dage. Vin-

trene var kolde med masser af sne og høj 
blå himmel, vi kunne gå på isen til Sve-
rige, somrene var solrige, og strandene 
fyldt med solglade badenymfer. Og fair-
ways i RGK var helt sikkert i topform.

De senere år ser vi, at folk samles til fre-
dagsbar og andre sociale stunder mange 
steder i København Nord. Børnene er 

ved at være store, og forældre mødes i 
byen på vej hjem til weekend. 

Ideelle forhold
Hvorfor gør vi ikke det i RGK? Forhol-
dene er jo ideelle.

Tænk bare en fredag eftermiddag med 
fx Nine and Wine – forskellige varianter 
af en 9-hullers-match efterfulgt af vin-
smagning og lidt lækker mad eller med 
blindsmagning på 3., 6. og 9.hul.

Hvad med en jazz-aften, en DJ, der la-
ver det hele om til en fest, eller en kok-
kenes match, hvor fem forskellige kokke 
serverer spændende retter? 

Eller hvad med sportsevent-aftener, fx 
i forbindelse med Ryder Cup, 
Wimbledon, fodbold VM. Afte-
ner med madtema såsom skal-
dyrsaftener, sankthans-event, 
mortensaften (ikke forman-
dens), ja, kun fantasien sætter 
grænser for det liv, der kan pu-
stes i vores skønne lokaler, de 
venskaber, der kan styrkes, og 
de nye venner, vi kunne risi-
kere at få. 

Event-udvalget arbej-
der hårdt
Nu, hvor foråret er sprunget 
ud, og solen stråler om kap 
med de glade golfspillere, har 
vi nedsat et Event-udvalg, der 
sammen med vores nye re-
stauratør, Thomas Parry, og 
hans hold vil sætte flere kryds 
i kalenderen og gå i luften med 
en del nye tiltag. Den nyind-
rettede bistroafdeling har øget 
vores antal af spisepladser og 
giver mulighed for både større 
og mindre arrangementer.

Vi vil også arbejde med junior-events, 
fx med en juniormenu, hvor juniorer 
med familie kan spise sammen i klubben 
på udvalgte datoer og mødes om sjove 
spil kombineret med golf.

Så glæd jer. Vi vender frygteligt tilbage. 
Og sidder du inde med gode idéer, så 
kom endelig på (golf)banen eller skriv til 
Mette på mb@rungstedgolfklub.dk.

På festligt og snarligt gensyn.

På vegne af Event-udvalget 
MB



Jannik i den rød-hvide dragt på 1. tee på Hill-
side Golf Club.
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Blå bog

Jannik Bolinder, 32 år

Har spillet golf siden 1998

Handicap: +1,5

Yndlingshul på RGK: 8. hul. Det er 
virkelig et godt golfhul, altid en ud-
fordring, uanset hvilken vej vinden 
blæser. Også fordi vi skal slå både 
et godt førsteslag og et godt an-
detslag.

daljer. På 16. hul misser jeg et kort putt 
for birdie og er dermed stadig -1. 

Nu skal jeg lave birdies på de to sidste 
huller. 17. hul, et par 5-hul, hvor jeg efter 
et godt drive og et andetslag, der rammer 
green, kan 2-putte for birdie.

Nu er der kun et enkelt hul tilbage. Skal 
man præstere under pres, er det vigtigt at 
finde ro og tryghed i det man gør, uanset 
om det er ’det rigtige’ at gøre. 

18. hul er 440 meter langt, og det rigti-
ge er derfor at slå en driver for at have et 
kort jern ind til green. Men da jeg skal til 
at slå driveren, kan jeg mærke, at det skal 
jeg ikke. Derfor tager jeg et 2-jern op af 
bag’en, vel vidende at jeg måske skal slå 
et 2-jern igen for at nå green. Jeg kan ik-
ke erindre, om det er 2-jernet, jeg slår ind 
til green, men jeg rammer den i 2 slag.

Vigtigt putt tilbage
Nu er der kun 1 putt tilbage, hvis jeg skal 
lave den runde, som jeg har trænet i en 
måned på at kunne levere for Danmark. 
Puttet er cirka 15 meter langt, en del ned 
ad bakke og med vinden kommende ind 
fra siden – et putt jeg holer én gang ud 
af 100. Ligesom på 1. tee er der et hav af 
mennesker, som står og kigger på, om-
kring 18. green. Igen er pulsen oppe tæt 
på maks. Efter at have læst puttet og ta-
get et øvesving sender jeg bolden afsted.

Bolden har trillet halvvejs, og jeg kan 
se, at den faktisk har muligheden for at 
gå i. Idet bolden kommer tættere på hul-
let, stiger min puls om muligt endnu me-
re, da jeg kan se, at bolden, ja, nu går den 
i. Den lille, hvide kugle forsvinder ned i 
hullet, og tilskuerne klapper. Det er først 
dér, jeg tænker ’WOW I DID IT! Måske 
skal vi spille om medaljer’.

En runde i 69 slag i stormvejr på en 
svær links-bane, det er en af de bedste 

runder, jeg nogensinde har spillet under 
pres.

Først senere står det klart, at vi misser 
finalespillet med 3 slag, hvilket er trist. 

Runden med Martin Kaymer forbliver 
dog stadig en af de største oplevelser, jeg 
har haft med golfspillet. En dag hvor jeg 
lærte en del om håndtering af maksimalt 
pres på banen.

Jeg giver hermed stafetten videre til 
Louise Kistrup.

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

En runde med 
maksimalt pres

Jeg er så heldig at have haft en del 
gode golfoplevelser, både som 
træner og særligt fra min tid som 

landsholdsspiller.
Selv om jeg har deltaget i turneringer 

så langt væk som USA og Sydafrika, skal 
vi ikke længere væk end England for at 
finde den oplevelse, som har gjort størst 
indtryk på mig.

I 2005 bliver jeg, 19 år gammel, udta-
get af Dansk Golf Union til at være en af 
de seks spillere, der skal repræsentere 
Danmark ved EM for hold for Herrer på 
Hillside Golf Club, nabobanen til Royal 
Birkdale.

At blive udtaget til en så stor turnering, 
og dermed vide at jeg skal performe over 
fire runder en måned senere, er faktisk 
lidt angstprovokerende for mig, især da 
det er en holdturnering - og holdet, jeg 
skal repræsentere, er Danmark. Efter en 
måned med meget målrettet træning på 
alle områder, tekniske som mentale, ta-
ger vi afsted.

Tre dages prøvespil følger, hvor jeg læ-
rer banen at kende, slår en masse indspil 
og endnu flere bunkerslag – det er jo en 
linksbane – og så er jeg klar til turnerin-
gen. 

De første dage præsterer jeg til ’bestå-
et’. Sidste dag af turneringens slagspils-
del er vi tvunget til at spille vores bedste 
for at have en chance for medaljer i hul-
spil play-off.

Verdensstjerner
Det at stå på 1. tee og vente på, at Rory 
McIlroy og Eduardo Molinari skal slå ud 
i bolden før dig, og vide, at lige om lidt er 
det din tur sammen med Martin Kaymer, 
det kan godt få pulsen en smule op. I en 
situation, hvor der står 100 mennesker 
på 1. tee, og du skal ud sammen med et 
af tidens største talenter, håber jeg ikke 
på at ramme fairway, men bare at ram-
me bolden. Alt går dog over forventning. 
Bolden flyver og kan findes igen.

Som runden skrider frem, bemærker 
jeg, at jeg faktisk spiller overraskende 
godt. De, der har spillet links-baner, ved 
godt, at det kan være svært, når det blæ-
ser. Og det blæser! Efter 9 huller er jeg -1; 
på det tidspunkt går jeg rundt med følel-
sen af, at ’spillet har aldrig været bedre’.

Mod rundens slutning tænker jeg, at 
hvis jeg bare kan lave et par birdies mere, 
så kan jeg slutte i 60’erne, og det kan mu-
ligvis få holdet videre til spillet om me-
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Det er spændende at følge juniorernes udvikling i løbet af sæsonen.Der arbejdes på at få Silkeborgs juniorer til RGK til efteråret.

Fredagstouren er for alle juniorer.

Glade og aktive juniorer

I Juniorudvalget glæder vi os over vo-
res skønne, energiske og altid glade 
juniorer. Det er spændende at følge 

med i, hvor meget de hver især udvikler 
sig i løbet af sæsonen. 

Vi ser frem til en Fredagstour, som i år 
er for alle juniorer fordelt på fire rækker. 

Nogle går 18 huller, andre 9, begyndere 
3 huller, og dem uden banetilladelse går 
på par 3-banen. På denne måde slår vi 
Fredagstour og juniorkaninmatch sam-
men til én dag. Alle har mulighed for at 
spise sammen bagefter.

Vi har udvidet vores repertoire med en 
talenttur i foråret, så vi nu både har en 
tur for eliten til Sverige og en tur for mi-
nitalenterne til Vallø. I år har vi også fået 
mulighed for at deltage i en turnering i 

Sverige i begyndelsen af august.  
Vi arbejder også stærkt på at få Silke-

borgs juniorer herover til os i efteråret, 
hvilket vi meget håber på lykkes. Det 
skulle gerne gå hen og blive en tradition. 

Brug for flere hjælpere
Juniorugen har vi selvfølgelig i sommer-
feriens første uge, uge 27.  Her har vi al-
tid brug for mange hjælpende hænder – 
både dem med godt kendskab til golfens 
regler og dem helt uden. 

Generelt har vi i Juniorudvalget me-
get brug for hjælpende hænder gennem 
hele sæsonen. Vi har fx brug for hjælp 
om fredagen til de mindste – både på par 
3-banen og på den store bane. Det drejer 
sig om en times tid, og det vigtigste er at 

hjælpe dem med at tælle deres 
slag. 

Har du lyst til at hjælpe til i lø-
bet af sæsonen, så skriv en mail 
til louise@kistrup.com. 

Vi glæder os til endnu en sæ-
son.

Juniorudvalget



SKÅL!
Otto Suenson ønsker 
alle RGK’s medlemmer 
en rigtig  god sommer!

www.ottosuenson.dk

44 NUMMER 1 45MAJ 2018

Det er 40 år siden

Efter en kort pause genoptager vi 
de historiske tilbageblik i med-
lemsbladet, og som nogle måske 

vil bemærke, skuer vi nu 40 år tilbage og 
ikke kun 25 år.

Årsagen er den enkle, at det netop var i 
foråret 1978, at vi udgav det første MED-
LEMSBLAD FOR RUNGSTED GOLF-
KLUB, og så føler vi det naturligt at starte 
herfra.

Omkring bladets opstart skriver re-
daktionen, Jens Vognsen, Erik Gunvald 
og Torben Søndergaard – i øvrigt alle 
medlemmer af klubbens bestyrelse – at 
de har tænkt, at bladet skal udkomme 
fire gange om året, og inviterer klubbens 

medlemmer til at deltage med følgende 
beskedne bemærkning: ’…såfremt andre 
og bedre eller mere professionelle eller, 
hvis den slags eksisterer, ringere, skulle 
finde på….’

Redaktionskomitéens fornemste op-
gave var ’dels at få sat bladet i gang, og 
dels at sørge for, at det fortsætter en tid 
fremover, og enten viser sig levedygtigt 
eller afgår ved en blid død.’

Da det nu er 40 år siden, må man nok 
sige, at idéen var levedygtig – så jeg sen-
der en tak for initiativet op til golfbaner-
ne i himlen, hvor de tre forudseende her-
rer måske er ved at gå en runde.

Det var ikke noget fyldigt blad – 16 si-
der i alt, heraf godt fem sider annon-
cer – og indholdet, der jo var ganske 
relevant dengang, er nok ikke noget, 
der kan aftvinge den store interesse 
for medlemmerne i dag.

Dog var det ganske morsomt at 
læse Jette Bjerrums indlæg – hun var 
formand for klubhusudvalget – hvor 
hun beskriver de tanker, der dengang 
var om klubhusets fremtid. Bl.a. om 
at iværksætte en langsigtet, gennem-
gribende istandsættelse af klubhuset. 

En særlig afdeling af klubhusud-
valget var festudvalget, som puslede 
med tanker om en sommerfest i for-
bindelse med Rungstedugen samt en 
efterårsfest i november. Ligesom der 
var mod på at arrangere en snore-
match i juni.

Jette Bjerrum nævner til slut, at ’vi 
meget gerne modtager klager eller 
forslag’.

Jan Rud
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Trekroner (damer)
Spilletid: torsdag kl. 8:30 - 10:45
Periode: 19. april - 27. september
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: damer med hcp. 30,6 og 
derunder
Se mere på www.rgk-trekroner.dk 
Dorrit Jørgensen (formand) dorrica@
mail.dk

Halv4 (damer)
Spilletid: torsdag kl. 15:30 - 15:45
Periode: 19. april - 4. oktober
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: damer med hcp. 30,6 og 
derunder
Dorrit Skjoldbirk (formand) dorritsan-
ning@outlook.com

Ladybirds (damer)
Spilletid: torsdag 16:15 - 17:00
Periode: 19. april - 27. september
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: klub for erhvervsaktive 

kvinder mellem 35 og 55 år
Lone Kunøe (formand)
 lk@consolidated.dk 

Eliten
Spilletid: onsdag 16:00 - 17:00
Periode: 18. april - 26. september
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: medlemmer til og med 
hcp. 11,0, der deltager i gruppen omkring 
klubbens elitehold.
Ansvarlige:
Michael Kemp mk@inter-gastro.dk
Stig Madsen Lachenmeier stig.madsen.
lachenmeier@capitalmind.com

Kaninklubben
Spilletid: mandag kl. 17:00 - 17:30
Periode: 7. maj - 24. september
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: medlemmer med hcp. 37 
– 72
Ansvarlige: administrationen 
info@rungstedgolfklub.dk

Velkommen i 
klub-i-klubben

Står du og mangler nogen at spille 
med, eller har du bare lyst til at se 
nogle nye ansigter, når du vil ud 

at gå en runde på vores bane, så har du 
flere muligheder. Kontakt formanden i 
de enkelte klubber og hør nærmere om 
medlemskab, pris, sociale arrangemen-
ter, mv.

Seniorklubben (herrer)
Spilletid: onsdag kl. 09:30 - 10:52
Periode: 11. april - 10. oktober
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage

Medlemskab: A-medlemmer på 60 år el-
ler derover
Jan Højgaard (formand) jan.hoejgaard@
outlook.dk

Løverne (herrer)
Spilletid: onsdag kl. 13:15 - 15:00
Periode: 4. april - 3. oktober
Aflysninger: uge 27 og 31 samt på hellig-
dage
Medlemskab: herrer på 25 år og derover 
og med hcp 31,8 og derunder. 
Se mere på www.rungstedloever.dk
Niels Holger Hansen (formand) 
nhh.privat@gmail.com




