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3. - 7. september 2019 er Rungsted Golf Klub vært for den prestigefyldte turne-
ring

European Senior Championship for Men

– en holdturnering for dygtige golfere fra hele Europa, som er +50 år.

Vi glæder os over, at EGA og DGU har udvalgt RGK blandt mange klubber i 
Europa, og informerer meget mere ved sæsonstart 2019. Vi får brug for mange 
frivillige hænder til hele arrangementet.

4 NUMMER 2 5NOVEMBER 2018

Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsen har i 2018 arbejdet 
målrettet med gennemførelsen 
af de Strategiske Investeringer i 

Rungsted Golf Klubs fremtid og øvrige 
tiltag, vi omtalte i en medlemsoriente-
ring den 5. april, herunder det femårige 
forbedringsprojekt, ’Bedre fairways hele 
året’. 

Vi har i 2018 igangsat de to første 
elementer i fairwayprojektet, nemlig 
topdressing og dræning af fairways. 

Igennem sæsonen har vi ad seks om-
gange tilført fairways næsten 2.000 tons 
topdressing. Topdressingen af fairways 
har givet mærkbare resultater fra første 
færd, og vi ser frem til at fortsætte pro-
jektet i de kommende år. 

Den næsten subtropiske sommer gav 
gode vilkår for en vel gennemført etable-
ring af fairway-dræning men forsinkede 
retableringen af græs i renderne. Det har 
uundgåeligt skæmmet fairways i den se-
neste del af sæsonen og rejst spørgsmål 
om periodevis reduktion af greenfee. Vi 
ser frem til at starte sæsonen 2019 med 
sundere fairways og en endnu bedre 
bane.

Høj aktivitet i en fantastisk 
sommer 
Vi har igennem hele sæsonen haft et højt 
aktivitetsniveau i klubben med en del 
greenfee-gæster og stor aktivitet på den 
skønne terrasse, hvor mange medlem-
mer og gæster aften efter aften har nydt 
det fantastiske sommervejr. På trods af 
den sene sæsonstart har vi nået budget-
tet i forhold til greenfee-indtægter, og 
mange af vores gæster har været glade 
for at besøge Rungsted Golf Klub. Under 

de usædvanlige vejrforhold i sommer 
stod Rungsted flot i konkurrencen med 
de omkringliggende klubber.

Positiv medlemsudvikling 
Vi har siden generalforsamlingen i for-
året oplevet en meget positiv medlems-
udvikling. 

I forhold til status på generalforsam-
lingen har 20 af de medlemmer, som 
havde valgt at overgå fra aktivt til pas-
sivt medlemskab efterfølgende ønsket at 
blive aktive A-medlemmer igen. Derud-
over har vi pr. 30.09.2018 optaget 22 
helt nye A-medlemmer. Således havde vi 
pr. 30.09.2018 i alt 707 A-medlemmer 
imod de 695 A-medlemmer, som var 
forudsat i vores femårige investerings-
plan. Tilgangen af aktive medlemmer 
i øvrige medlemskategorier, herunder 
juniorer, udenøs medlemmer, fleksmed-
lemmer mv. har også været større end 
forventet, så vi pr. 30.09.2018 har 946 
aktive medlemmer imod forventet 902 
aktive medlemmer. 

I den seneste tid har vi oplevet en 
yderligere stærk søgning til klubben 
og har allerede nu optaget 12 nye A-
medlemmer fra 2019. Herudover har vi 
en ’pipeline’ af kandidater til 2019. Vi 
forventer på den baggrund, at antallet af 
såvel A-medlemmer som aktive med-
lemmer også i 2019 kommer til at over-
stige forudsætningerne i vores fem-års 
investeringsprogram. 

Hørsholm Kommunes planer 
for vores naboejendomme
Den af bestyrelsen nedsatte arbejds-
gruppe har fortsat arbejdet med at 

varetage klubbens vitale interesser i 
forhold til kommunens planer for vores 
naboejendomme. Vi har i den forbin-
delse fortsat møderækken med relevante 
politikere, interessenter og øvrige ak-
tører vedrørende kommunens arbejde 
med en helhedsplan for Rungsted Kyst 
Stationsområde. 

Der var den 3. september 2018 endnu 
et borgermøde, hvor kommunalbesty-
relsen præsenterede en foreløbig vision 
for lokalområdet. På baggrund af vores 
mange møder med politikerne og en helt 
entydig folkestemning i lokalområdet 
havde vi forventet, at vores synspunkter 
var slået igennem i kommunalbestyrel-
sens vision. Vi blev imidlertid præsente-
ret for en helt generelt formuleret er-
klæring, som ikke gav tryghed i forhold 
til fremtiden for vores naboejendomme, 
og som i øvrigt blev præsenteret med 

en bemærkning om, at ’alt er i spil’. Der 
blev også lagt op til at arbejde videre 
med tre helt forskellige scenarier baseret 
på forskellige grader af nybyggeri kontra 
bevaring af eksisterende ejendomme og 
områder. 

Vi har efterfølgende deltaget i et yder-
ligere omfattende arbejde, og der blev 
den 23. september 2018 fremsendt et 
omfattende fælles bidrag til Visionen for 
en kommende helhedsplan for Rungsted 
Kyst Stationsområde på vegne af stort 
set alle relevante interessenter i vores 
område. Vi tror, det har medvirket til, at 
kommunalbestyrelsen efterfølgende traf 
beslutning om at indskrænke sine ana-
lyser til et enkelt scenarie baseret på en 
mindre grad af nybyggeri og en højere 
grad af bevaring af eksisterende ejen-
domme og områder. Vi kommer utvivl-
somt til at fortsætte arbejdet med dette i 
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tiden fremover og vil løbende informere 
medlemmerne om borgermøder mv. 

I tilknytning hertil har arbejdsgrup-
pen også arbejdet med mulighederne 
for at forbedre vores parkeringsforhold 
og kommer også til at inddrage dette i 
vores drøftelser med kommunen. 

Forbedringer i klubhuset
Vi oplever, at medlemmerne har taget 
godt imod de friske og fornyede lokaler 
i bar og pejsestuen, hvor ’bistroen’ giver 
plads til flere spisende gæster. Renove-
ringen af klubhuset fortsætter i det store 
restaurationslokale med blandt andet 
nymaling, nyt gulvtæppe og ny belys-
ning, afstemt i forhold til de allerede 
ophængte nye gardiner. Arbejdet forven-
tes færdigt i januar/februar 2019, så det 
hele er klar, når restauranten åbner med 
ny forpagter til sæson 2019.

Restauranten
Det er ingen hemmelighed, at sæsonen 
har budt på store udfordringer i restau-
ranten, hvor vi desværre igen fra me-
dio oktober selv har overtaget driften. 
Heldigvis har den dygtige kok, Kaspar 
Lund-Gregersen, styret os flot igennem 
den sidste del af efteråret, så medlem-
mer og gæster alligevel har kunnet nyde 
de sidste smukke dage på terrassen og i 
bistroen. 

Vi glæder os allerede til sæsonen 2019. 
Vi glæder os herunder til at byde en ny 
forpagter velkommen og få endnu mere 
liv i klubben med mange events i 2019 
men ikke mindst også til at præsentere 
sæsonen 2019 med en yderligere forbed-
ret bane og en række forhåbentlig velaf-
sluttede vinterprojekter. 

Sponsorer 2018  
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

Capitalmind

Carnegie 

Classic Golf

Clip-Lok International

Compass Academy

CPM Invest 

Dance Academy Laxholm

Eagle Club

eMarketeer

Henri Lloyd

Holmegaard

Inter-Gastro

Paula & Axel Nissens Legat

Team Hørsholm

Trackman

Investering & Tryghed

Jack Daniels

Klaus Rygaard Ure & Smykker

Kurhotel Skodsborg

Lyngby Porcelæn

McDonald’s

NewSec

Nykredit Hillerød

Otto Suenson Vin

Royal Unibrew

Rungstedgaard

Santa Maria

S&K Group

TrackMan

Ulla Nør

1000 Chairs
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Still going strong

En høj, slank herre iført mellemblå 
RGK sweater over den lyseblå 
skjorte og grå benklæder møder 

mig på klubbens terrasse denne solrige 
septemberdag. Han præsenterer sig, og 
vi sætter os ved et bord for at finde ud af, 
hvad golfen har betydet for den elegante 
90-årige golfspiller.

Navnet er Zenon Styczen. Det er også 
ham, der i august over for Berlingskes 
journalist fastslog: ’Rungsted Golf Klub 
forlader man først, når man skal bæres 
ud’. Foreløbig kan Styczen fejre 70 års 
medlemskab i RGK.

Han er en af klubbens ældste 
medlemmer. Blev medlem i 1948, 19 år 
gammel og han spiller stadig sine tre 
runder om ugen. Tirsdag, onsdag og 
lørdag med sin faste makker, 83-årige 
Bent Madsen. Normalt med starttid kl. 
8.30. Om vinteren er det med bærebag 
og Gammel Dansk, og kun når sneen 
falder, opgiver de to herrer at spille 
deres 18 huller.

-I begyndelsen var vi fire, men de to 
er desværre faldet fra. Kriterierne for 
optagelse af nye medlemmer til vores 
4-ball var dengang, at de skulle kunne 
stå tidligt op, have et passende golfhan-
dicap, og så måtte de ikke kunne spille 
til det, ler Zenon Styczen og fortsætter:

-Jeg begyndte som caddie, da jeg var 
12 år. Rygtet gik, at her kunne vi tjene 
penge, og jeg blev ret hurtigt betaget af 
spillet. De fleste RGK-medlemmer kom 
med toget fra København, og vi mødte 
op på stationen tidligt om morgenen 

hver eneste weekend i sæsonen. 
-Så blev der spillet en 2-bold om 

formiddagen og en 4-ball om eftermid-
dagen. 36 huller på samme dag og ofte 
med to bags på ryggen, så der var ingen 
overvægtige caddier. I frokostpausen 
lånte vi spillernes køller og spillede ni 
huller i roughen langs med 18. hul, hvor 
vi havde ’anlagt’ en lille bane.

-Hvis man interesserede sig for spillet, 
som jeg gjorde, gjaldt det om at komme 
ud at bære for de gode spillere. Jeg var i 
flere år fast caddie for Jørgen Schnack, 
som var danmarksmester og i øvrigt 
bror til Erik Schnack, der bl.a. har tegnet 
flere danske golfbaner.

-Min søster var også caddie, og hun 
bar bl.a. for Dronning Alexandrine, som 
spillede meget. 

-En blæsende og regnfuld dag blev det 
mig, der kom til at gå caddie for dron-
ningen. Og jeg var så uheldig at ramme 
majestæten oven i hovedet med para-
plyen, men det tog hun nu ganske pænt.

Han er lige fyldt 90� Spiller stadig golf tre gange om ugen og 
kan se tilbage på et medlemskab i Rungsted Golf Klub i 70 år�

-Således blev grundlaget for mit golf-
spil lagt. Jeg fortsatte med at gå caddie, 
til jeg fyldte 21 år, og det hjalp med til 
at finansiere mine studier. RGK tilbød 
herefter caddierne at blive medlem af 
klubben, ellers ville vi blive erklæret for 
professionelle. Det takkede jeg ja til. 
Fem år senere blev jeg færdig på Poly-
teknisk Læreanstalt som civilingeniør.

Mange sejre
Da Zenon Styczen var på toppen, spil-
lede han fra handicap 1. I dag har han 
handicap 22, og han har igennem årene 

taget godt for sig ved 
diverse præmieborde.  

Et kig på tavlerne i 
klubhuset fortæller om 
utallige klubmester-
skaber. Han har vundet 
Paradispokalen, og med 
sønnen Jørn har han 
vundet Peters Tallerken 
(generationsmatchen) 
mange gange. Med hu-
struen Gudrun har han 
vundet ægteskabs-mat-
chen to gange i træk.

-Gudrun og jeg har 
altid haft stor fornøjelse 
af at spille sammen, og 
vi har rejst meget både i 
Danmark og i udlandet. 
Vi har aldrig været oppe 
at toppes på banen, og 
når de andre par i ægte-
skabsmatchen kom op at 
skændes, vandt vi som 
regel et par huller, kon-
staterer Styczen tørt.

Han har også væ-
ret kaptajn for RGK’s 
veteranhold i 10 år og 

fortæller, at han har haft mange herlige 
kampe, og mange gode veteraner har 
deltaget undervejs.

-Vi var suveræne. RGK er jo en 
gammel klub, og de andre klubber, vi 
mødte, var nyere og havde ikke rigtig 
nogen stærke veteraner. Det var en fin 
tid.

-Eliteholdenes resultater har de sene-
ste år ikke ligefrem været prangende, 
men heldigvis har vi enkelte gode senio-
rer og nogle meget dygtige juniorer, der 
kan skabe respekt om RGK.

På spørgsmålet om, hvilken match 

-Jeg har stadig ambitioner, og mit mål er at slå min alder fra 
bane 57 (gul herretee),  fortæller Zenon Styczen. 

Zenon Styczen har endnu det oprindelige 
medlemskort til Rungsted Golf Klub, udstedt 
juli 1949.
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han husker bedst, og som har betydet 
mest for ham, lyder det:

-Jeg har haft så mange gode oplevel-
ser og mødt så mange dygtige spillere, 
at det er svært at pege en enkelt match 
ud. Men på et tidspunkt nåede jeg til 
semifinalen i danmarksmesterskabet, 
som blev spillet i Københavns Golf Klub. 
Jeg skulle spille mod Henrik Lund, men 
tabte, og det er det tætteste jeg er kom-
met på et danmarksmesterskab. Det kan 
endnu ærgre mig lidt, at jeg ikke vandt.

Selv i sin høje alder har Styczen stadig 
ambitioner om at spille en god golf.

-Jeg slår ikke så langt mere, og det 
kniber med smidigheden, så på det 
seneste har jeg været på træningsbanen. 
Det gjorde jeg ikke i mine yngre dage, 
men nu må jeg jo finde nye tricks frem. 
Jeg ser også meget golf i fjernsynet og 

lærer af at studere spillerne.
-Jeg har slået min alder fra bane 51 

(rød dametee) i 87 slag, og mit mål er at 
slå min alder fra bane 57 (gul herretee).

Med i bestyrelsen
Zenon Styczen sad i RGK’s bestyrelse fra 
1992-1994.

-Vi ønskede at gøre noget for 
juniorerne, som skulle udgøre 12 pct. af 
de aktive medlemmer, og juniorarbejdet 
har fra klubbens start stået højt.

-Bestyrelsen arbejdede også hårdt 
med til- og ombygningsplaner. Jeg stod 
for bygningen af det nye maskinhus, 
som jeg stadig kalder det, selvom det er 
25 år gammelt, men det lykkedes ikke 
for bestyrelsen at få realiseret om- og 
tilbygning af klubhuset. Bestyrelsen blev 
væltet.

-Det lykkedes derimod for den efter-
følgende bestyrelse under Morten El-
drups ledelse. Et nyt baghus, nyt kontor 
og proshop samt en gennemgribende 
renovering af omklædningsrummene 
blev vedtaget, og bestyrelsen bad mig 
om at stå for byggestyringen. Det brugte 
jeg så tre år på.

Hvad betyder RGK for dig i dag?
-Meget. Jeg kom jo fra et helt andet 

miljø. Et arbejderhjem, men golfen førte 
mig ind i en anden verden. Der kom en 
del udenlandske gæster, og efter anden 
verdenskrig fik vi besøg af mange engel-
ske og amerikanske soldater, så jeg fik 
også lært at tale engelsk på golfbanen. 
Det var meget spændende, og gav mig 
lyst til at rejse ud i verden. Min hustru 
og jeg har fx boet to år i Nigeria, men da 
vores datter blev et år, besluttede vi at 
rejse hjem. Klimaet var ikke sundt for 
småbørn. 

-Det sociale liv har været et vigtigt 
omdrejningspunkt for mig. I gamle dage 
var RGK en meget eksklusiv klub, som 
i dag har udviklet sig til en klub med en 
bredere medlemsskare. Det synes jeg 
godt om.

-Jeg tager ikke så meget del i klublivet 
nu som i gamle dage. Jeg er stadig 
medlem af Seniorklubben og Dansk 
Senior Golf og har stor fornøjelse af det.

-Jeg glæder mig også over den 
udvikling, der er sket på træningsbanen. 

Da jeg startede som caddie, havde 
hver spiller en pose bolde. Og når de 
skulle træne, stillede caddien sig ud på 
træningsbanen, og så slog spilleren ud 
efter ham eller hende. Det kunne nogle 
gange være svært at se, hvor boldene 
kom, men jeg blev da aldrig ramt 
alvorligt. 

-Vi samlede boldene op i takt med, at 
de blev slået ud, og der blev holdt godt 
øje med, at vi ikke snuppede de andres 
bolde. Når posen var fuld, løb vi ind og 

afleverede boldene. 
Det er heldigvis blevet 
anderledes i dag.

Hvor længe bliver du 
ved med at spille golf?

-Så længe jeg overho-
vedet kan. Bentøjet går 
lidt i kludder indimel-
lem, men foreløbig 
klarer jeg mig med min 
elektriske vogn. Det er 
meget vigtigt for mig 
at gå selv. Endelig er 
der også den mulighed 
at få en scooter, men 
foreløbig er det kun 
11. hul som kan give 
lidt udfordringer rent 
fysisk.

Herfra skal lyde et 
forsinket, men stort 
tillykke med de 90 år. 
God tur fremover.

timm

Zenon Styczen spiller golf tre gange om ugen, 
og han bliver ved, så længe han overhovedet 
kan, fastslår han.
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Dameholdet sikrede 
oprykning med glans

Hos eliten var det dameholdet og 
de unge Rungstedtalenter, der 
lyste op i den forgangne sæson.

Desværre bød sæsonen 2018 ikke på 
nyt metal om halsen til RGK’s sportslige 
elite. Seniorholdet lå længe godt til i stil-
lingen men tabte desværre de to sidste 
kampe og nåede dermed ikke finalespil-

let. Det gjorde veteranerne, men medal-
jer blev det ikke til. 

Dameholdet leverede sæsonens mest 
positive holdpræstation med en ny 
oprykning, denne gang til 1. division, 
landets næstbedste række. Opryknin-
gen var sæsonmålet og måske ikke helt 
uventet, men holdet leverede og præste-

rede, når det gjaldt 
ifølge holdkaptajn 
Lisbeth Meincke-
Matthiesen.

-Vi kunne godt 
mærke, at ni-
veauet var højere 
end i den foregå-
ende sæson, men 
vi stod sammen, 
som vi plejer, og 
alle bidrog til en 
fin sæson. Vores 
gode kemi på 
holdet skyldes 
også en rigtig god 
blanding af rutine 
og unge talenter, 
og helt konkret 
var det tydeligt, 
at vi spiller for 
spiller bare slog 
bedre slag end 
modstanderne, 
og det var vigtigt. 
Oprykningen var 
dog bestemt ingen 
sovepude, for vi 
skulle stadig præ-
stere, men det er 

Et jublende, oprykket damehold. Fra venstre: Anne Normann, Dorte 
Buck Kemp, Lisbet Rossé, Ann Sofi Eklund Schou og Lisbeth Meincke-
Matthiesen. Forrest: Julie Lauesen. Tina Pollas kunne ikke være med på 
billedet.



SMAG ER INDIVIDUEL
 - OG DET SKAL GOD RÅDGIVNING OGSÅ VÆRE
KOM IND I EN AF VORES BUTIKKER OG VI MATCHER DIT BEHOV

HØRSHOLM
Hørsholm Midtpunkt

DK-2970 Hørsholm
Telefon: 8888 7695

Mail: horsholm@suenson.dk

ROSKILDE
Ringstedgade 2 

DK-4000 Roskilde
Telefon: 8888 7694

Mail: roskilde@suenson.dk

KØBENHAVN
Dr. Tværgade 7

DK-1302 København K
Telefon: 8888 7693

Mail: kbh@suenson.dk
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imponerende, hvor god en golf især de 
rutinerede piger på holdet stadig spiller.

Vigtigt var det også, at holdet top-
pede, når det var absolut nødvendigt 
med en 8-1 sejr på hjemmebane over de 
hårdeste konkurrenter fra Mølleåen - en 
særdeles afgørende kamp.

-Vi er bare gode på Rungsteds bane. 
Det var virkelig en stor præstation, og 
vi spillede solidt, konstaterer en tilfreds 
kaptajn.

Nu går vejen mod 1. division, og den 
fremtid indebærer mere tid på måtterne.

-I 1. division spiller man 36 huller 
på en dag i stedet for de 18 huller i 2. 
division, og det betyder, at vi alle skal 
træne mere. En af vores meget stærke 
sider på holdet er, at vi er effektive og 
gode til at holde fokus, men nu bliver 
niveauet endnu højere, og det skal vi 
vænne os til.

- Målet i 2019 er at blive i 1. division, 
og den udfordring ser vi alle frem til at 
løfte. Og vi ser meget gerne flere unge 
talenter på holdet, lyder det håbefuldt 
fra Lisbeth, som sender en tak til Mike 
for hjælp med træningen i den vellyk-
kede sæson.

Rungstedtalenter har båret 
frugt - og fortsætter
Netop de unge talenter var et andet 
lyspunkt for eliten i sæsonen, der gik.

Klubbladet kunne i det seneste 
nummer fortælle om bestyrelsens 
satsning på ’Rungstedtalenter’, en 
udvalgt ung kvartet (Anne Normann, 
Mikkel Ravn, Christoffer Olrik og Ulrik 
Jørgensen), der under Jannik Bolinders 
ledelse skulle udvikle sig yderligere via 
blandt andet en træningstur til Italien 
sammen med Jannik for at ryste teamet 
sammen. Sportsudvalgsformand Nicolai 

Petri fortæller med entusiastisk røst, at 
projektet udvikler sig positivt.

-Turen til Italien gik rigtig godt, og 
projektet har bestemt båret god frugt. 
Anne blev udtaget til juniorlandsholdet 
og til OL for Juniorer i Buenos Aires, og 
ligesom Ulrik og Mikkel har hun høstet 
flotte individuelle resultater. 

-Vi er så tilfredse med projektets ud-
vikling, at vi har valgt at udvide antallet 
af talenter til syv i den kommende sæson 
- efter at Oliver Kemp, Sebastian Kemp 
og Christian Bræmer har leveret et flot 
stykke arbejde, konstaterer Petri og lo-
ver, at der også i 2019 vil blive satset på 
en forårs-træningstur sydpå. Sportsud-
valgsformanden sender desuden en tak 
til de medlemmer, der deltog i Company 
dagen, som er med til at finansiere ta-
lenterne og juniorarbejdet i klubben.

Ellers skal det nævnes, at Bjørn 
Nørgaard blev udtaget til EM for 
Seniorer i Østrig, hvor Hans Stenderup 
var kaptajn for holdet. Danmark blev 
nummer 13 af 21 nationer. Det bliver 
spændende at se, om Bjørn er på holdet 
ved EM for Seniorer på Rungsteds bane 
i 2019.

Petri definerer sigtet for sæsonen 
2019.  -Ambitionen for herre 1 og 2 er 
oprykning. Seniorholdet og veteraner 
skal have medaljer, og så har vi i næste 
sæson tilmeldt et ekstra hold i senior-
rækken, mens dameholdet skal sikre 
fortsat deltagelse i 1. division, lyder det. 

Vintertræning vil blive afholdt for 
eliten samt klubholdspillere i Eagle Club 
i perioden januar til marts. Nærmere 
info herom følger.

OS
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Nye og færre golfregler

Det bliver nemmere at læse og forstå 
golfreglerne, som der fra 2019 kun 
bliver 24 af mod de nuværende 34.

Der er blevet sagt og skrevet meget om 
de nye golfregler, som træder i kraft den 
1. januar 2019. Reglerne er udarbejdet 
mellem US Golf Association, USGA og 
The Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews, også kendt som The R&A.

I forhold til de gamle regler er der tale 
om en række simplificeringer, som har 
til formål at gøre spillet hurtigere og 
enklere og dermed forhåbentlig mere 
fornøjeligt.

Den interesserede læser kan finde en 
række hjemmesider såvel på engelsk 
som på dansk, hvor man kan gøre sig 
bekendt med de nye regler, herunder på 
Dansk Golf Unions hjemmeside, hvor 
der findes en række relaterede doku-
menter.

Der er udgivet en lille, enkel håndbog 
med reglerne på engelsk, og The R&A 
er i gang med at udarbejde en app, 
som man kan have med sig på banen. 
Herhjemme udkommer reglerne i tre 
forskellige formater, hvoraf de to første 
udkommer på dansk:

1. En spillerudgave af golfreglerne i en 
forkortet, brugervenlig version med 
illustrationer og diagrammer

2. Golfreglerne i deres fulde 
omfang, som ligeledes indeholder 
illustrationer

3. Den officielle guide til golfreglerne, 
som erstatter den nuværende Deci-
sionsbog

Alle nuværende lokalregler vil blive sat 
ud af kraft 1. januar 2019, og der arbej-
des pt. på højtryk for at opsætte enkle og 
klare regler for retningslinjer for opret-
telse og indførelse af lokale regler. Der 
er også lavet fornyelse og forenkling i 
det, der kaldes definitioner.

De nye regler er klart enklere, end de 
regler, vi hidtil har spillet efter. De er 
både kortere, og sproget er mere logisk 
og forståeligt. De byder derfor på en 
enestående mulighed for, at alle spillere 
nu kan læse og lære reglerne. Ingen 
golfspiller behøver derfor fremover at 
blive udsat for at blive kaldt ’regelrytter’, 
fordi han eller hun har gjort sig lidt 
umage. ’Jamen vi er bare ude for at 
hygge os’ underforstået ’vi kan ikke 
reglerne, så vi anvender vores egne’, er 
hverken nødvendigt eller acceptabelt 
fremover.

Ingen store armbevægelser
En af de nye regler handler om drop-
ning, som nu skal ske fra knæhøjde og 
ikke fra skulderhøjde. Så i den hense-
ende er det slut med de store armbevæ-
gelser.

En anden vedrører, hvad der nu kom-
mer til at hedde ’strafområder’. Det er et 
nyt begreb, som omfatter, hvad vi efter 
de gamle regler kaldte vandhazarder, 
men som fremover kan omfatte andre, 
og sågar tørre områder. Her må man 
som noget nyt bl.a. flytte løse naturgen-
stande, og man må nu grounde køllen, 
dvs. berøre jorden såvel som vandet i et 
strafområde.

Reglerne for spil fra bunker er blevet 
mere afslappede, idet man bl.a. nu må 

fjerne løse naturgenstande, ligesom 
man må røre sandet ved fx at støtte sig 
til sin kølle eller sågar røre sandet med 
hånden, blot det ikke er med den hen-
sigt at teste sandet i bunkeren. Man må 
stadig ikke grounde, og sandet må ikke 
rammes før end i gennemsvinget. Måske 
for mange kan det vigtigste være, at det 
fremover er tilladt at erklære bolden 
uspillelig og som hidtil droppe i bunke-
ren med 1 strafslag, men fremover også 
uden for bunkeren med 2 strafslag. Det 
vil sikkert reducere frustrationen hos 
den spiller, hvis bold ligger lige under en 
udhængende græskant.

Readygolf 
Der er åbnet mulighed for, at man for-
sigtigt må markere, løfte og identificere 
sin egen bold, hvis dens identifikations-
mærke ikke er synligt, men fremover  
uden at skulle tilkalde sin markør til at 
overvære denne procedure.

Hvis man utilsigtet, fx mens man leder 
efter bolden, kommer til at flytte den, 
er der ikke længere straf for det. Bolden 
skal genplaceres og spilles derfra.

På green er reglerne ligeledes lempeli-
gere. Man må fx putte med flagpinden i 
hullet og ramme den uden straf.

Man skal genplacere en bold, som 
efter at den har været markeret, løftet 
og genplaceret, efterfølgende flytter sig 
med vind og vejr. Man må fremover 
rette spor efter dyr, spikes eller andre 
ujævnheder.

Der er fremover ligesom efter de 
gamle regler i dag ingen straf for at spille 
langsomt eller ikke være klar til at slå, 
når ens tur kommer, men der opfordres 
kraftigt til, at man spiller readygolf.

Det betyder, at man går frem eller hen 
til sin bold, så længe det kan ske uden 

risiko for, at man kommer i vejen for 
en spiller, der er i gang med at slå. Man 
vælger det jern eller den kølle, man vil 
anvende, og så må man slå, når man er 
klar. Som noget nyt beskrives, at denne 
proces ikke bør overskride 40 sekun-
der. Det betyder ikke, at der skal opstå 
anarki på banen, men at alle bestræber 
sig på at få spillet til at glide og have det 
sjovt. Derfor er den tid, man har til at 
lede efter en bold, også reduceret fra fem 
til tre minutter.

Sidst, men ikke mindst, giver det 
mening at fremhæve, at de nye regler 
kræver en højere grad af ærlighed, 
disciplin og selvkontrol fra spillerne til 
gengæld for alle de ændring af reglerne, 
som er med til at fremme spillet og gøre 
det enklere og sjovere.

Ib Ussing Andersen 

Vores klub vil både inden den 
1/1 2019 og i løbet af første 
halvår af 2019 tage initiativ til 
flere aktiviteter, som fx regel-
aftener, nyhedsbreve og 
lignende for at hjælpe med 
både motivation til at tilegne 
sig og forståelse af de nye 
regler�
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Prøvemedlem uden indskud

Begyndermedlemskab er beregnet 
til dem, som ikke har spillet golf før. 
Det strækker sig over en sæson og 
omfatter fællestræning, lån af ud-
styr, gratis træningsbolde samt fri 
benyttelse af klubhus og trænings-
faciliteter, herunder Pitch & Putt ba-
nen. 

Prisen er 2.500 kr.  

Susanne kæmpede for 
første gang på den store 

bane

Tirsdag den 28. august fik prøve-
medlem Susanne Fast for første 
gang mulighed for at spille den 

store bane fra rød tee. Starten gik fra 1. 
hul kl. 17 sammen med to andre kani-
ner, og de kom ind godt to timer senere 
efter at have spillet seks huller. 

Inden spillerne slog ud informerede 
Tove Palsby, som havde sagt ja til at 
guide kaninerne gennem hullerne, at 
man skal være parat ved første teested 
senest fem minutter før start. Dernæst, 
at det er vigtig at mærke sin bold, så 
man ikke kommer til at spille den for-
kerte og altid at have pitchforken med, 
så eventuelle nedslagsmærker på greens 
kan blive rettet op med det samme. 

Det var en lidt nervøs Susanne Fast, 
der slog ud på 1. hul, men det kom hun 

sig hurtigt over. Allerede på 2. hul havde 
lampefeberen fortaget sig noget, og hun 
kunne glæde sig over flere pæne slag.

Undervejs fik spillerne svar på mange 
regelspørgsmål af Tove Palsby. Fx hvad 
de blå pæle med sort top betyder, hvad 
det indebærer, at der er vinterregler, og 
hvordan bolden skal spilles, når den lig-
ger på stien til højre for 3. huls green. 

Der var også plads til opmuntrende 
bemærkninger fra Tove som ’fint du 
holdt hovedet nede’ og ’godt puttet’, 
mens kaninerne kæmpede sig fremad.

Begejstret og udfordret
Susanne Fast har som prøvemedlem 
deltaget i flere fælles træningstimer med 
klubpro Jannik Bolinder og har tillige 
været flittig på driving-rangen flere 
gange om ugen, ligesom hun har spillet 
vores Pitch & Putt bane mange gange i 
løbet af sommeren.

-Min mand, som også er 
prøvemedlem, og jeg har gået flere 
måneder på par 3-banen. Det er godt 
nok ikke til at se på mit spil i dag, men 
jeg synes også, der er stor forskel på at 
stå og træne og slå fra måtter og så at 
komme ud i det virkelige golfliv som i 
dag, konstaterer Susanne Fast.

-Det er dejligt at prøve at spille banen, 
og jeg kan fornemme, at her er mange 
udfordringer. Der er meget, jeg skal 
holde øje med. Bare det at tælle mine 
slag er vanskeligt, og så skal jeg også 

holde øje med min makkers slag udover, 
at jeg skal forsøge at ramme bolden, så 
den flyver bare lidt i den rigtige retning. 
Det er ikke helt nemt.

Vi fanger Susanne Fast efter ’runden’, 
hvor hun fortæller, at det var en lidt 
overvældende omgang. Meget udfor-
drende og sjovt. 

-Det var rart at Tove Palsby havde 
lyst til at gå med os. Vi blev orienteret 
om forskellige regler, og også om 
traditionerne, dels i golfen og dels i 
vores klub. Hun er meget engagerende 

og motiverende.
-Jeg har mod på at fortsætte. Golf 

kræver fuld koncentration, hvilket er 
sundt i denne digitale tidsalder, hvor 
man hele tiden bliver forstyrret. Jeg 
får frisk luft, god motion og dejlige 
naturoplevelser. Min mand og jeg får 
golfen til fælles, og vi kan spille golf både 
herhjemme og i udlandet. Det er en god 
måde at rejse på. Desuden har vi venner, 
der spiller golf. 

- RGK er en klub for mig. Den ligger 
skønt, her er rart at komme, og vi 

begyndere har 
fundet sammen. 
Vi er på samme 
niveau og 
har fået et 
sammenhold, 
som betyder 
noget for mig. 
Det sociale 
aspekt er uhyre 
vigtigt, hvis man 
skal holde fast 
i en sport. Nu 
glæder jeg mig 
til at blive så 
dygtig, at jeg kan 
komme med i en 
dameklub. Og 
senere måske 
også at spille 
bridge i klubben.

timm

-Jeg har mødt mange rare medlemmer i klubben, siger Susanne Fast. Tove 
Palsby hepper og passer flaget.
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Serviceområder
Golf vælges ofte, fordi det giver 
mulighed for at dele en sport med ens 
ægtefælle eller familie, og en væsentlig 
årsag til, at man vælger RGK, er foruden 
anlæggets kvalitet, venner eller familie i 
klubben samt den gode beliggenhed, at 
der altid er plads på banen; et gode som 
bestyrelsen værner meget om. 
Generelt oplever vi en forbedret 
bedømmelse af de fleste af vores 
serviceområder, som dog ikke får 
administration og bestyrelse til at hvile 
på laurbærrene, men derimod giver lyst 
og tro på, at alle områder kan optimeres 
endnu mere i de kommende år til glæde 
for medlemmer og gæster.

Vores headpro og klubpro
Mike Tulloch og Jannik Reimer Bolinder 
gør et unikt arbejde i forbindelse med 
medlemmernes træningsindsats. RGK 
scorer utroligt højt inden for områderne 
Træning og Proshop, og vi er meget 
glade for både trænernes indsats og 
medlemmernes engagement hos klub-
bens pro’er, som medlemmerne støtter 
med  flid og ønsket om at blive bedre 
golfspillere. 

Med undersøgelsen Golfspil-
leren i Centrum har medlem-
merne igen i 2018 fået mu-

lighed for at udtrykke deres opfattelse 
af RGK på en række udvalgte service-
områder. På områderne bane, klubliv, 
restaurant, klubhus, træningsfaciliteter, 
proshop, træning, ledelse og informa-
tion, priser og produkter har en række 
spørgsmål med svarmuligheder på en 
skala inddelt i 10 muligheder givet et 
varieret billede af medlemmernes opfat-
telse af de pågældende services.

I år har 36 pct. af de adspurgte besva-
ret spørgsmålene, hvilket er en smule 
færre end sidste år, hvor 42 pct.  valgte 
at deltage. 36 pct.  er stadig en statistisk 
valid andel, og vi kan derfor betragte 
svarene som repræsentative.

Ét af de vigtigste parametre i en un-

dersøgelse som GiC er klubbens ambas-
sadørscore. Ambassadørscoren er vigtig, 
fordi positive ambassadører er med til at 
promovere klubben og sælge budskabet 
om, at RGK er en dejlig golfklub. 

Heldigvis er der i år samme positive 
stemning omkring RGK som sidste år, 
og vores ambassadørscore er steget et 
enkelt point i forhold til 2017. Det går 
den rigtige vej, trods svære vejrmæssige 
udfordringer for vores bane, drænings-
arbejde og en restaurant, som har givet 
anledning til mange delte meninger om 
mad og service.

Det er glædeligt, at Ambassadørscoren 
hos vores nyeste medlemmer er 
forrygende høj, meget bedre end 
landsgennemsnittet. 23 personer har 
besvaret undersøgelsen, hvor især 
’modtagelsen i klubben’ har scoret højt.

Medlemmerne har talt 
Igen i år har vi gennemført Golfspilleren i Centrum (GiC) og 

givet alle medlemmer og greenfeespillere mulighed for at 
give deres mening om klub og bane til kende� 

Kilde: GiC, DGU.
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Kilde: GiC, DGU.

Ønsker du at skifte medlemska-
tegori for 2019, giv venligst 
administrationen besked 
senest 31�12� 2018�
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Banen
Banen er klubbens væsentligste aktiv, 
og i vinterbladet 2017 så vi nærmere på 
medlemmernes mening om banen. Fra 
år til år er det relevant at sammenligne 
scores, så vi kan holde øje med foran-
dringer og se, om området forbedrer sig 
i medlemmers og gæsters øjne. Tallene 
herunder er fra juli 2017 og 2018, da tal-
lene fra september kan være misvisende 
pga. de usædvanlige vejrforhold i begge 
år og det omfattende dræningsarbejde i 
2018. 

Juli 2018 Juli 2017

Som  medlemmerne ved (og som også 
omtalt andetsteds i bladet) arbejder vi 
med en langsigtet plan for forbedring af 
fairways. I juli måned installerede vi de 
nye dræn med omfattende sand-banding 
for at forbinde en række af drænene. 
Endvidere gennemfører vi et fem-årigt 
topdress projekt på fairways, som tilfø-
res 2.000 tons sand årligt. 

Det skal tilsammen sikre bedre 
vækstlag og en bedre spiloverflade på 
fairways, og vi håber naturligvis, at 
resultaterne vil kunne aflæses i GiC i de 
kommende år. 
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Kommentarer fra medlem-
merne:
De fleste medlemmer, der besvarer 
spørgeskemaet, udtrykker nogle per-
sonlige kommentarer til bestyrelsen 
og administrationen. Sådanne er altid 
interessante, da de giver et individuelt 
og varieret indtryk af synspunkterne og 
fremhæver, hvilke emner der aktuelt er 
relevante for netop vores medlemmer.

Mange af de ønskede forbedringer er 
heldigvis på områder, som bestyrelsen 
også allerede arbejder på at ændre, men 
desværre er der også ønsker omkring 
forhold/services i vores klub, som kan 
være svære at efterkomme. Vi nævner 
her nogle områder, som berøres af 
mange gæster og medlemmer:

P-pladser
Mange nævner for få P-pladser. Især 
på visse dage i højsæsonen, onsdag og 
torsdag, kan det være svært at få en 
parkeringsplads i ’prime time’. 

Vi er udmærket klar over, at det på 
visse tider af ugens dage kan være svært 
at finde plads til bilen. Vi har forsøgt at 
løse dette med en gensidig aftale med 
naboskolen, men aftalen virker ikke altid 
efter hensigten. Desværre er vores grund 

og plantegning for området vanskelig at 
ændre på, men vi arbejder vedholdende 
på at forbedre situationen, herunder 
igennem vores meget omfattende 
aktuelle drøftelser med kommunen i 
forbindelse med kommunens beslutning 
om at etablere en ny helhedsplan for 
vores lokalområde.

Buggies på banen
Det nævnes ind i mellem af både gæster 
og medlemmer, at det kunne være rart 
med rigtige buggies på banen. At sidde 
på en scooter i regnvejr er efter manges 
opfattelse ikke ideelt, men vi må nok 
konstatere, at det kan være vanskeligt 
at skaffe plads til selv disse mindre 
køretøjer, ligesom  ’rigtige’ buggies 
vil medføre langt større slitage på de 
sårbare dele af banen. 

Restauranten
Mange har i år nævnt restauranten. 
Nogle savner de tidligere forpagtere, 
mens andre har været meget tilfredse 
med madens kvalitet og kreativitet. Som 
det er medlemmerne bekendt, blev vi 
uforvarende sat i en vanskelig situation 
mht. forpagtningen af restauranten i 
2018, men vi har i det mindste benyttet 
anledningen til at blive væsentlig klogere 
på både mulighederne i restauranten, og 
de udfordringer, der skal håndteres, for 
helt og fuldt at lykkes med restauranten, 
til glæde for medlemmer og gæster. Vi 
synes da også, der har været flere gode 
tiltag, som har virket lovende. Bl.a. 
får vi ros i GiC for restaurantens nye 
åbningstider; syv  aftener om ugen. 
Vi håber på medlemmernes fortsatte 
forståelse for situationen og arbejder 
fortrøstningsfuldt videre med at finde 
den helt rigtige løsning for fremtiden.

Venskabsklubber
Nogle efterspørger venskabsklubber, 
hvilket bestyrelsen ligeledes arbejder på, 
primært med henblik på at finde nogle 
gode udenlandske baner, som vores 
medlemmer ville finde spændende at 
besøge. Vi håber at have nyt om dette til 
næste sæson.

Banen
Endelig har banen givet anledning til en 
del kommentarer. Mange ønsker hur-
tigere greens - men faktisk er 70 pct. af 
de adspurgte godt tilfredse med hastig-
heden.

Generelt er medlemmer og gæster 
glade for baneudvalgets prioritering af 
banearbejder, og selvom det ikke har set 
kønt ud med de mange GUR områder, 
kan vi glæde os over at være kommet 
godt igennem dræningsprojektet. Vi ser 
derfor med større ro på,  hvordan banen 
tager imod vand, når det atter kom-
mer, men erindrer også om, at det kan 
tage halvandet år, før drænene vil virke 
optimalt.

Greenfee
Flere har udtalt, at vi skulle have sænket 
greenfee’en, da dræningsprojektet gik i 
gang, og mange huller var ramt af større 
GUR områder. Vi har dog også løbende 
fået mange underretninger om, at Rung-
sted i den usædvanligt tørre sæson har 
stået bedre end vores naboklubber, og vi 
forsøger løbende at træffe den rette ba-
lance i spørgsmålet om, hvorvidt og hvor 
meget greenfee i givet fald skal reduce-
res. Vi har generelt haft gode greenfee-
indtægter igennem sæsonen.

Noget at arbejde videre med
Resultaterne af årets GiC giver 

bestyrelsen og administrationen et 
unikt styringsværktøj, som pejler os 
i den rigtige retning. Undersøgelsen 
giver indikation af, hvor fokus skal 
lægges inden for de forskellige 
serviceområder, og er et rigtig godt 
redskab til at tage temperaturen 
på medlemmernes tilfredshed og 
engagement i klubben. Derfor er det 
også dejligt, når medlemmerne bruger 
de ca. 15 minutter, det tager, at udfylde 
spørgeskemaet. Det sætter vi stor pris 
på.

Sidste år pegede flere i undersøgelsen 
på forhold omkring RGK’s kontingent- 
og indskudsstruktur. 

Og det bekræftede os i arbejdet med 
en række skræddersyede ændringer i 
indskudsstrukturen, herunder de mere 
fordelagtige indskudsregler for familier, 
ændrede regler for afdrag af indskud 
samt særregler for nye medlemmer over 
70 år og det udvidede flexmedlemskab 
for yngre medlemmer, som nu gælder 
op til 39 år.

Så tak for medlemmernes stemme.
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At komme til OL var mit 
drømmemål

Det går bedre nu. Anne Normann 
smiler, lettere jet lag-ramt, da 
Klubbladet i oktober møder 

hende få dage efter, at hun er kom-
met hjem fra Junior-OL i Argentina. Et 
storstilet arrangement med 4000 atleter 
fra 206 nationer i alderen 15-18 år. Anne 
repræsenterede de rød-hvide farver 
sammen med et andet stort golftalent, 
Nicolai Højgaard.

-Det var mega stort at blive udtaget til 
at starte med. Konkurrencen på det dan-
ske juniorlandshold er hård, fordi jeg 
er oppe imod flere piger fra årgang 00 
(Anne er 17 år og årgang 01), så inden 
sæsonen havde jeg ikke turdet håbe på 
de udtagelser, jeg fik i 2018 - EM, VM og 
så OL som var mit drømmemål, fortæl-
ler Anne og forklarer, at RGK har bidra-
get til den meget stærke form tidligt i 
sæsonen.

-Jeg er rigtig glad for de ture, vi har 
haft med RGK, helt specifikt Italien-
turen med Rungstedtalenterne. Vi 
kom ned og fik lov til at se bolden flyve 
udenfor og fik spillet nogle turnerings-
runder, som var gældende. Det førte helt 
klart til, at jeg en måned senere spillede 
virkelig godt i Tyskland med junior-
landsholdet, og turen med Jannik og de 
andre var med til at gøre maj og juni til 
en stærk periode.

Medaljeglæde på andres vegne
Det er tydeligt, at den tidlige form im-
ponerede DGU’s landstrænere, og Anne 
blev som eneste danske golfpige udtaget 
til OL. Det blev noget af en begivenhed 
for RGK-spilleren.

-Det var så fedt at være afsted, også 
som hold. De havde bygget en hel OL-by 
til os juniorer, og så kørte vi rundt i bus-
ser mellem anlæggene.  Det var først, da 
jeg kom derned, at jeg forstod, hvor stort 
det var. Danmark havde 12 atleter af-
sted, og vi lærte en masse andre sports-
grene at kende, som jeg ikke vidste så 
meget om. Vi vandt fem medaljer som 
nation, og det var stort at sætte vores 
præg på OL så få, som vi var afsted i den 
danske delegation, lyder det begejstret 
fra OL-deltageren.

Medaljer blev det desværre ikke til for 
Anne og Nicolai, men konkurrencen var 
også særdeles hård blandt stortalenter 
fra meget stærke nationer som Austra-
lien, USA, Thailand og Taiwan. Anne 
blev nummer 22 individuelt af 32 piger, 
og i ’Mixed’ endte det danske par på en 
nydelig syvendeplads blandt 32 nationer 
efter en præstation på højt niveau.

-Vi spillede godt, især i best-ball’en, 
hvor vi var i -6. Vi kom ind og følte, at 
vi godt kunne have scoret endnu bedre, 
for vi var så godt kørende. Så spillede vi 

egentlig en udmærket foursome, hvor vi 
desværre tabte nogle slag på bag-ni og 
sluttede i +3 efter mange pars. Banen lå 
ikke særlig godt til os, for jeg endte med 
at have 14 approach-slag, hvor Nicolai 
havde fire, og det er helt klart hans styr-
ke. Banen var heller ikke helt optimal for 
mig med de mange små, hævede greens 
med fald til alle sider. Men det var en 
stor golfoplevelse, jeg kan tage med mig 
og lære meget af, konstaterer Anne med 
en tilfreds mine.

2019 skal være endnu bedre
Rungsteds OL-deltager, der både er 
en stærk individualist og en engageret 
holdspiller, er tydeligt glad for den fine 
sæson og oprykning for klubbens dame-
hold, hvilket også var et lyspunkt i en ret 
komplet 2018-sæson. Og nu handler det 
ellers for juniorlandshold-spilleren om 
at se fremad mod nye græsgange.

-Denne vinter skal gå med rigtig meget 
fysisk træning, som jeg lægger stor vægt 
på. Jeg træner nok fysisk/fitness fem 
gange om ugen - dels for at forebygge 
skader, dels for at blive stærkere, så jeg 
kan slå længere. Og så skal jeg snart 
mødes med mine trænere (Magnus 
Landström/Jannik/DGU) for at lægge 
en plan for vinteren, som skal munde ud 
i målsætninger for næste sæson, fortæl-
ler Anne og indrømmer, at hun godt kan 
bruge en pause nu.

-Jeg er glad for, at vi har en off-season 
i Danmark efter syv til otte måneder 
med intenst spil. Jeg er meget bevidst 
om at tage uger, hvor jeg ikke spiller, for 
så kommer jeg til at savne golfen. Det 
betyder, at jeg kommer tilbage med me-
get mere motivation og meget mere lyst 
til at træne. Når det nu bliver januar, så 
savner man det så meget igen.

Hvad Anne og træner-teamet end sæt-
ter som målsætning, så ligger det fast, 
at der vil blive arbejdet hårdt frem mod 
2019.

-Jeg sætter barren højt og forventer 
meget af mig selv, og det tror jeg er 
sundt. Det ligger mig naturligt, at næste 
sæson skal være endnu bedre. Jeg kan 
ikke læne mig tilbage efter en god sæson 
- det er der ikke noget, der hedder. Det 
er bare videre og arbejde endnu hårdere, 
så bliver man endnu bedre, siger Anne 
Normann bestemt, men med et smil, 
der ikke er uden ydmyghed. Hun er nok 
bare på vej mod nye drømme.

OS

Kronprins Frederik fik også mulighed for at 
hilse på Anne Normann under OL.

Anne Normann høstede meget store oplevelser ved OL for 
Juniorer i Argentina - en deltagelse, som var kulminationen 
på en rigtig god sæson, hvor hun var stærkt og tidligt ude af 

starthullerne�
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Et dygtigt team passer 
vores bane

Vi har talt med Course Mana-
ger Ian Tomlinson og nogle af 
greenkeeperne for at få et ind-

tryk af, hvordan vi i vores klub håndte-
rer de udfordringer og muligheder, som 
vores bane byder på. 

-Jorden på vores golfbane er meget 
frugtbar, hvilket gør, at græsset naturlig-
vis, men også træer og planter inklusiv 
ukrudt, vokser utrolig hurtigt, fortæller 
Ian Tomlinson.

-Det betyder, at vi slår fairways ca. tre 
til fem gange om ugen alt efter vækst-
forholdene, mens andre baner kan nøjes 
med at slå en til to gange om ugen. 
Forgreens og greens slår vi normalt fire 

gange om ugen og teestederne to til tre 
gange. 

-Græsset på de fleste golfbaner er ud-
sat for forskellige sygdomsangreb, som 
kan opstå på få dage og få græsset til at 
forandres eller forsvinde helt eller plet-
vist. Green på 3., som ligger i skyggen af 
høje træer, og derfor ikke får tilstrække-
ligt lys og luft, er bare et af eksemplerne.

-Vi kæmper hvert år med fire til fem 
typer af græssygdomme, da græsset på 
vores bane generelt ikke er specielt mod-
standsdygtigt over for sygdomme. 

Til punkt og prikke
I mange lande er brugen af pesticider 

Vores greenkeeperteam fra venstre  Henrik Krejlund, Anders Steenberg, Olivier Vergereau,  Ian 
Tomlinson og Christian Bjerre-Pedersen. Derudover består teamet også af René Frederiksen og 
Bo Knudsen, som ikke var der den dag billedet blev taget.

langt mere omfattende end det, vi bru-
ger på RGK’s bane. Som Ian Tomlinson 
udtrykker det, ’forsøger vi at efterleve de 
retningslinjer, som Dansk Golf Union og 
miljøministeriet udstikker, til punkt og 
prikke’. 

Til orientering bruger alle landets 
170 golfbaner i alt 1,8 tons pesticider, 
mens haveejerne bruger så meget som 
87 tons pesticider, så vi er slet ikke de 
store miljøsyndere, som mange ikke-
golfspillere beskylder os for at være.

-Det samme gælder gødning. Vi gøder 
banen to til tre gange om året. 2018 
har været et specielt år, fordi den lange 
tørkeperiode har gjort, at væksten har 
været begrænset, og det har derfor ikke 
været hensigtsmæssigt at gøde hen over 
sommermånederne, understreger Ian 
Tomlinson og fortsætter:

-Ikke kun vores fairways og greens 
byder på udfordringer. Det gør vores 42 
bunkers også. Vi har valgt at have græs-

kant i vore bunkers frem for sandkanter, 
hvilket ville give en besparelse i pasnin-
gen, men også være meget bekosteligt at 
anlægge.

Jævne, ensartede greens
Fokus over de sidste mange år har været 
at opbygge greens, så de kan tage imod 
en velspillet bold og have en konstant 
hastighed under indspil og puttning. 

-Jeg vil tro, at vi har ca. 25 cm sandun-
derlag på greens, og over de sidste fire år 
har vi fået bygget vores forgreens op, så 
vi har et ca. 10 cm sandunderlag, fortæl-
ler Course Manageren.

-Vi kan ikke prale af, at vore greens er 
landets hurtigste, men det er efter min 
mening heller ikke et mål i sig selv. Det 
vigtigste er, at de er jævne og ensartede, 
og så har vores greens en stimpmeter 
hastighed på mellem 9 og 9,6 fod, hvil-
ket er ok i enhver sammenligning. 

-Vi kan ikke med de græsarter og den 

Det løbende vedligehold af RGK’s bane samt nyinvesteringer i forbedring af banen sker efter de 
retningslinjer og inden for det budget, som bestyrelsen og baneudvalget vedtager, mens selve ar-
bejdet udføres af greenkeeperholdet under ledelse af Course Manager Ian Tomlinson.  
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konstruktion vores greens har, nå op på 
samme hastighed, som fx på Golf Na-
tional banen uden for Paris, hvor Ryder 
Cup 2018 blev spillet med en stimptme-
ter hastighed på 10,8 og 11,2 fod.   

Rungsteds bane har på grund af sin 
beliggenhed og jordbundsforhold ofte 
haft mange våde eller fugtige huller efter 
regn. 

Efter den meget våde sæson i 2017 
er der i år blevet anlagt et omfattende 
dræningsnetværk på de mest belastede 
huller. Vi spurgte Ian Tomlinson om, 
hvorfor der ikke i skrivende stund er 
sået græs over de mange dræningska-
naler. 

-Det skyldes, at sommerens tørke har 
gjort, at der er revner og sprækker langs 
kanalerne, som vil få sandet til at synke, 
indtil de bliver gennemvædede, og som 
derfor ville medføre, at fairways ville 
blive ujævne. 

-For at gøre fairways generelt jævnere 
og få bedre vækstbetingelser for græsset 
vil vi efter denne sæson have udbragt 

omkring 2.000 tons topdressing, således 
at sandlaget vil være oppe på et par 
cm. Vi forventer, at topdresse banen på 
samme måde i de kommende sæsoner. 

-I slutningen af næste år er det planen 
at gå i gang med et projekt omkring 
vanding af fairways, så vi sammen med 
dræning får bedre styr på vækstbetingel-
serne på banen. 

Tag hensyn
Pasning af en golfbane kræver mange 
forskellige færdigheder af greenkeeper-
holdet, ikke mindst i Rungsted, hvor 
alting gøres in-house. 

Greenkeeperholdets dag begynder kl. 
6 om morgenen, hvor de går i gang med 
1. hul, derefter 10. og så 7., 18., 14., 9., 8. 
og så videre. 

-Vi vælger den rækkefølge, fordi det 
giver mest mening for os, så vi får så 
meget som muligt fra hånden, inden 
spillerne går på banen fra ved otte-tiden, 
siger greenkeeper Bo Knudsen.

-Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi ikke 

Greenkeeper Rene Frederiksen har en facebookside ’rene billeder’ og opfordrer interesserede til 
at like den, hvis man vil følge med i de indtryk, som greenkeeperholdet får, når de færdes på og 
omkring banen.

bare starter på 18. hul og slutter med 1. 
hul, så spillerne kun møder holdet en 
gang. Det går ikke, for så vil de spillere, 
som starter på 1. hul eller 10. hul, skulle 
spille ud på en bane, som slet ikke er 
ordnet.

-Det får mig i øvrigt til at bede om, at 
spillerne tager hensyn, når greenkee-
perne er i arbejde og ikke slår hen over 
eller i nærheden af os. Jeg er selv blevet 
ramt flere gange, og det er flere af mine 
kolleger også, indskyder Ian Tomlinson. 

-Vi er her ikke for at genere spillerne 
og jeg synes, at vi generelt er gode til 
at tilpasse os spillet. Jeg håber derfor, 
at spillerne vil vise os det hensyn, at de 
ikke udsætter os for risiko for at blive 
ramt af bolde eller at modtage en røffel, 
fordi vi er ’i vejen’.

Spillerens ansvar
-Og glem ikke, at det er spillerens 
ansvar, hvis en af greenkeeperne bliver 
ramt af en vildfaren bold, supplerer Bo 
Knudsen og tilføjer retorisk, ’mon de 
samme spillere ville slå ud på samme 
måde, hvis det drejede sig om en spiller 
og ikke en greenkeeper, de havde foran 
sig?’ 

Ian, du sagde, at i RGK gør vi alt in-
house. Hvad betyder det?

-Ud over klipning af fairways og 
greens samt pasning af bunkers, som jo 
er det, spillerne mest lægger mærke til, 
laver vi også alt andet selv. 

-Anders Steenberg og Henrik Krejlund 
forestår pasning og træfældning af ba-
nens egne træer og bevoksninger.

-Vi sliber og passer vores græsklippere 
selv, og fordi vi topdresser banen med så 
meget sand, er vi nødt til at slibe vores 
klippere hver fjerde til femte uge, tilføjer 

Christian Bjerre-Pedersen, der også er 
ekspert i pasning og vedligehold af klub-
bens traktorer.  

Alt i alt besidder greenkeeperholdet en 
hel række færdigheder.

-Vi skal vide en masse om skovdrift, 
græspasning, kemi m.v., lyder det fra 
Anders Steenberg.

-Mange af os har herudover en vide-
regående uddannelse, som ligger uden 
for det rent faglige greenkeeperarbejde. 
Blandt os er der specialister, som ta-
ger sig af de elektriske anlæg, andre af 
hydraulik, elektriske opgaver og atter 
andre af byggearbejder. 

Ian, til slut, har du en opfordring til 
spillerne? 

-Ud over at tage hensyn til og vise 
respekt for greenkeeperne, som tidli-
gere omtalt, vil jeg gerne henstille til, at 
man gør det samme over for vores flotte 
bane. 

-Et eksempel. I et nedslagsmærke, 
som ikke rettes korrekt op, tager det 
mellem to og tre uger, før græsset igen 
er kommet helt op. Men ikke nok med 
det, greenen får en lille fordybning, som 
gør, at en bold, der ruller hen over den, 
vil hoppe eller ændre retning i lang tid, 
indtil vi har fået tilført så meget topdres-
sing, at den igen er jævn. 

-Ligeså slemt er det, hvis man slår en 
turf og ikke lægger den tilbage igen. Det 
sår, den efterlader, heles ofte slet ikke 
i løbet af en sæson, og specielt ikke i et 
tørt vejr, som vi har haft i 2018.

Tak til Ian og greenkeeperholdet for 
at tage sig tid til at fortælle om deres 
arbejde med at vedligeholde og forbedre 
vores dejlige golfbane. 

Ib Ussing Andersen
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Blå bog

Louise Kistrup

Alder: 47 år

Begyndte at spille golf i efteråret 
1988 - lidt presset af, at resten af 
familien spillede golf. Blev medlem 
i 1989. 

Mit yndlingshul i RGK er 7. hul. Jeg har 
altid en god fornemmelse i kroppen, 
når jeg stiller mig op på teestedet på 
7. Jeg går yderst sjældent til højre 
i mit drive, så jeg ligger som regel 
godt til andetslaget. Derfra kan alt 
ske, men den gode fornemmelse 
forlader aldrig kroppen så længe jeg 
er på 7. hul.

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

opdagede 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

Alle er glade

For mig drejer golf sig ikke om 
den bedste runde, jeg har gået, 
de matcher, jeg har vundet  el-

ler antallet af dem. Jeg ville ikke kunne 
udpege en enkelt runde, der har gjort 
størst indtryk på mig.

At starte ud på første teested med sin 
familie på en skøn sommerdag. Hu-
møret er højt. Mine drenge er glade. Vi 
starter ud med gode drives alle sammen. 

Alle er glade. Første hul afsluttes med 
par eller bogey. Alle er glade. 

I 99 pct. af tilfældene er alle ikke 
glade, når vi siger tak for spillet på 
18. green. Mindst én har ikke kunnet 
ramme sine lange slag, og det kræver 
som minimum et nyt sæt køller, og én 
har ikke kunnet putte, fordi ’putteren 
er vildt dårlig’. Måske er der én, som er 
løbet tør for bolde undervejs, fordi søer, 
åer og skoven er i vejen for ens slag. 
Én har muligvis gået en superrunde og 
har ikke undladt at fortælle om det hele 
vejen rundt, hvilket får temperamentet 
frem i en anden, som straks mener, at 
hans dårlige spil er den andens skyld. 

Men ligegyldigt hvad årsagen er til, 
at ikke alle er tilfredse med runden, så 
har vi hygget os alligevel. Det er ikke 
sikkert, at alle vil indrømme det med det 
samme, men vi har tilbragt tid sammen i 
ca. fire timer plus en evt. frokost, hvilket 
kan være en sjældenhed i de fleste 
familier i dagens Danmark, og vi gør det 
gerne igen.

Dyrkede mange sportsgrene
Jeg har prøvet mange sportsgrene i 
mit liv i alt fra et par uger til flere år. 
Tennis, sejlsport, softball, volleyball, 

Jeg er stolt, når mine børn har slået mig i en friendly match, siger 
Louise Kistrup om glæden ved at spille med familien. Her er det 
sønnen Jakob, der slår ud.

fodbold, badminton, basketball… men 
ingen sportsgren har givet mig så meget 
glæde som golf. Lige fra jeg tvang mig 

selv som 17-årig til at 
begynde, fordi resten 
af familien spillede, 
har jeg været bidt 
af det og har set det 
som en familiesport 
lige siden. Mand 
og børn er blevet 
’tvangsindlagt’ hen 
ad vejen, og det 
fortryder ingen af os 
nu. 

Glæden ved at 
kunne spille med 
familien på hver 
vores niveau og 
samtidig i konkur-
rence med hinanden 
er det, der får mig 
til at stræbe efter at 
ville være bedre. Det 
er skønt at komme 
hjem og fortælle 
om sin fantastiske 
runde og måske vise 
præmien frem, men 
jeg er endnu mere 
stolt, når mine børn 
har slået mig i en 
friendly match. 

Jeg giver stafetten videre til Birthe 
Bjerrum.
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Brug vinteren til at træne 

Headpro Mike Tulloch giver her 
et par tips til, hvordan du kan 
træne din golf i vintermåne-

derne
Har jeg lyst til at spille golf til vinter 

eller ej? Det er altid et godt spørgsmål. 
Mit svar er ja, det vil jeg gerne. Jeg har 

flere ting, jeg gerne vil træne og forbedre 
vinteren over.

Jeg har nogle idéer med lidt indspil, 
som jeg bliver nødt til at afsætte tid til. 
En tid, jeg ikke har om sommeren. Jeg 
har tænkte mig at træne i range-huset 
med nogle afstandspinde ude på rangen, 
som jeg kan slå efter. Jeg har også brug 
for at træne min svinglængde til de for-
skellige afstande. Det er sjovt, hvis man 
varierer afstanden ved hvert slag og ikke 
bare slår samme afstand hele tiden.

Der skal selvfølgelig være tid til de 
lange slag, men jeg vil bruge mest tid på 
de korte.

Jeg vil også ud på banen og spille ni 
huller en gang imellem. Her til vinter vil 
jeg kun have tre køller/jern med, og jeg 
vil ikke have de samme med to gange 
i træk. Så kan jeg træne hele bag’en, 
også de køller, jeg ikke er så gode ven-
ner med. Det er også helt ok kun at 
have en enkelt kølle med, men så skal 
man kunne spille alle slags slag med det 
samme jern, også bunkerslag.

Range-huset er et godt sted at øve sig 
om vinteren. Selv når det er koldt, og 
vinden blæser normalt, er her læ, og der 
er lys og varme i huset. Med Trackman 
kan man også træne, når det er lidt 
mørkt. Kort sagt. Jeg har i virkeligheden 
ingen undskyldninger for ikke at træne.

Jeg håber at se folk på banen og i klubben vinte-
ren over, lyder det fra Mike Tulloch.

Spar tre til fire slag
Hjemme hos mig privat har jeg tit haft 
en puttingmåtte eller bare et tæppe, 
hvor jeg trænede min puttning. Det er 
vældigt sjovt at træne selv eller at kon-
kurrere med en anden, og det hjælper 
meget på mange ting, bl.a. afstandsbe-
dømmelsen. Tænk, hvis det var muligt 
at forbedre afstandsbedømmelse på 
greenen, så kunne man måske spare tre 
til fire slag på en runde.

Der er også mulighed for at træne 
indendørs hos Eagle Club i Kokkedal, 
hvor der er super gode faciliteter for at 
slå bolde ind i et net. Det kan godt være 
lidt kedeligt, når bolden kun flyver ca. 

20 meter, men de har en Trackman ved 
hver udslagsmåtte, som gør det meget 
sjovere.  Husk at bestille tid, hvis du vil 
træne i Eagle Club.

Sidst, men ikke mindst, har vi en par 
3-bane, som er et godt sted at træne det 
korte spil (også om sommeren). Det 
tager ikke så lang tid at gå seks huller, 
gerne flere, da hullerne er fra 42 meter 
og op til 65 meter lange.

Jeg håber at se flere folk på banen og i 
klubben vinteren over. Også bare til lidt 
hyggesnak.

God vinter til alle.
Mange hilsner Mike 
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Kold afslutning på en 
varm sæson

Runner-up blev Anja Adamsen og Jørgen 
Frost.

De glade vindere: Victor Henum (tv.) og Christian Bræmer Habel med turneringens spon-
sor, direktør Marc Limschou fra Classic Golf.

Turneringsleder og formand for turneringsud-
valget, Preben Iversen stod for præmieoverræk-
kelsen.

Vi stillede urene en time tilbage 
og bød 28. oktober velkom-
men til vintertid. Det fik de 70 

spillere også at 
mærke, da de kl. 
10 slog ud for at 
slutte sæsonen 
med en greenso-
me-stableford-
turnering. 

Kong Vinter 
viste sig med lidt 
sne undervejs, 
så det var med 
blussende kinder 
og frosne hæn-
der, spillerne 
efter 18 huller 

nåede frem til restauranten og de gril-
lede hotdogs og kartoffelsalaten.

Afslutningsturneringen var sponseret 
af Classic Golf, 
hvor dagens bedste 
par kunne vinde et 
ophold for to perso-
ner i Sydafrika i 7 
nætter med golf og 
mulighed for en 
safari.

Vinderne scorede 
38 point tæt fulgt 
af seks par, som 
alle kunne notere 
36 point på score-
kortet.
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Giftbægeret blev vundet af Ma-
ren Binau (billedet) og Finn Niel-
sen. Runner-up var Charlotte 
Hornemann Lassen og Anders 
Lassen.

Kirsebærpokalen blev 
vundet af Charlotte Bal-
schmidt.

Lars Svensson blev run-
ner-up i Paradispokalen 
(billedet), som blev vun-
det af Michael Kemp.

Bolette Balling blev run-
ner-up i Kirsebærpoka-
len.

Runner-up i Efterårsfourball’en - Sheriffens po-
kal blev Hans Stenderup og Lars Bockhahn (bil-
ledet). Vindere blev Paul Hvilsted og Kristian 
Tuft.

Vinder af Dronning Alexandrines pokal, Michael 
Kemp og runner-up Stig Madsen var ikke til ste-
de ved præmieoverrækkelsen.

Vinderne af de gennem-
gående turneringer
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Årets klubmestre fra venstre Per Hollesen, Flemming Schmidt, Charlotte Hornemann Lassen, 
Maren Binau, Nicolai Petri og Victor Henum. De øvrige klubmestre var ikke til stede.

Årets runner-up spillere fra venstre Laura Ejsing, Christian Bræmer Habel og Paul Halberg. 
De øvrige runner-up spillere var ikke til stede.

Mesterskab Vinder Runner-up

Hulspil junior piger Zoe Alkirk Laura Ejsing

Hulspil junior drenge Ulrik Bæk Jørgensen Christian Bræmer Habel

Hulspil damer Ikke spillet

Hulspil  herrer Victor Henum Ulrik Bæk Jørgensen

Hulspil senior damer Charlotte Horneman 
Lassen Bettina Bernhoft

Hulspil senior herrer Nicolai Petri Paul Halberg

Hulspil veteran damer Ikke spillet

Hulspil veteran herrer Hans-Henrik H. Larsen Per Hollesen

Hulspil superveteran damer Ikke spillet

Hulspil superveteran herrer Flemming Schmidt Henning Brink

Slagspil junior piger Ikke spillet

Slagspil junior drenge Mikkel Ravn Christensen Christian Bræmer Habel

Slagspil damer Ikke spillet

Slagspil herrer Mikkel Ravn Christensen Søren Fynboe

Slagspil senior damer Maren Binau Bettina Bernhoft

Slagspil senior herrer Mikael Olrik Per Hollesen

Slagspil veteran damer Ikke spillet

Slagspil veteran herrer Per Hollesen Hans-Henrik H. Larsen

Slagspil superveteran 
damer Ikke spillet

Slagspil superveteran 
herrer Flemming Schmidt Mikael Bernhoft

Klubmestre 2018
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Masser af succes
Så er sæson 2018 ved at være slut. 

Når jeg skriver ’ved at være slut’, 
er det fordi sæsonen aldrig rigtig 

slutter i juniorudvalget. Vi har arrange-
menter i vinterhalvåret, som gør, at den 
ene sæson glider over i den anden.

Fredagstouren har kørt med succes 
igen. Vi har kørt med 18 hullers matcher 
for A-rækken hele sæsonen undtagen de 
sidste par fredage, da ikke alle kan nå 
ind, inden det bliver mørkt. Vi har haft 
en C-række, som gik på ’grøn bane’, dvs. 
fra 100 m eller 150 m mærket. Det var 
et forsøg på at få dem, der lige har fået 
banetilladelse, til at komme ud at spille 
uden at knække sammen.  

Vinderen af den samlede Fredagstour 
A-række i år er Christian Leidersdorff, 
runner up er lillebror Christoffer 
Leidersdorff.

Janniks Major har vi også haft. 

Den bliver 
spillet som 
den første 
og sidste 
Fredagstour 
før og efter 
sommer-
ferien. Her er 
det Jannik, 
som står for 
matchen, 
og der er 
præmieover-
rækkelse 
bagefter.

Gennem 
hele forårs-
sæsonen har 
rigtigt mange juniorer deltaget i diverse 
juniorholdturneringer, minitour og 
distriktsstævner. Dette er en god måde 

Vinder af samlet Fredagstour 
blev Christian Leidersdorff.

for juniorerne at være sammen på og 
samtidig få nogle gode oplevelser ved at 
få spillet på andre baner end Rungsted. 

Til Sverige og Vallø� VM og OL
I maj havde vi den årlige Elitetur til 
Sverige. 11 juniorer deltog, og turen 
var igen en stor succes. Vi havde valgt 
at udvide turen med endnu en dag, så 
juniorerne havde fire dage med golf. 
Turen er som altid meget hyggelig og 
fyldt med socialt samvær. Denne succes 
håber vi at kunne gentage næste år. 

Minitalenterne havde også en over-
natningstur. Den gik til Vallø, og også 
denne var en stor succes. Den vil blive 
gentaget næste år.

Juniorugen blev afholdt med masser 
af golf, to overnatninger (den ene meget 
våd, da sprinkleranlægget gik i gang og 
gjorde telte og børn meget våde), impone-
rende resultater hver dag og højt humør. 
Vi indførte i stedet for Ryder Cup fire nye 
majors for A-rækken med flotte sponso-
rerede pokaler. Det er en uge, som alle 
glæder sig til hvert år. En dejlig tradition.

Vinderholdet af afslutningsmatchen. Fra venstre ses Jannik 
Bolinder med Jakob Kistrup, Mia Gregersen, Christian Bræ-
mer Habel og Emil Hansen.

Nr. 2 i Fredagstour samlet 
blev Jacob Hvelplund.
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Juniorerne går ikke i hi
Afslutningsmatchen blev afholdt den 
første weekend i oktober med høj sol 
og rekordhøj deltagelse. 50 juniorer var 
med til 9 huller scramble-/crazymatch 
med gunstart på bagni. 

Alle hold spillede fra scratch, og vin-
derholdet bestående af Christian Bræ-
mer Habel, Jakob Kistrup, Emil Kollatz 
og Mia Kjeldsgaard Gregersen spillede 

en formidabel runde 6 under par.
Nu er sæsonen slut, men vi slipper 

ikke juniorerne. Der er efterårslejr, 3 
jerns-match og Bowling & Burger tur 
plus flere andre arrangementer i løbet af 
vinterhalvåret.

Tak for denne sæson.

Juniorudvalget/LK

RGK kan glæde sig over de mange aktive og herlige juniorer, vi har i klubben.

I år havde vi tilmeldt os en juniortur-
nering i Göteborg. Syv  juniorelite- og 
talentspillere deltog fra RGK med Jan-
nik som holdleder. Også dette var en 
stor succes, selvom det var i sommer-
ferien, og vi regner med at deltage igen 
næste år.

Vi har nogle meget aktive juniorelite-
spillere, som også deltager i nationale 
matcher gennem hele sæsonen. Både 
Ulrik Bæk Jørgensen og Mikkel Ravn 
Christensen har præsteret godt såvel 
nationalt som internationalt.  Anne Nor-
mann har spillet på pigelandsholdet i år 
og blev udtaget blandt de tre piger, som 

skulle repræsentere Danmark ved VM 
i Canada i midten af september. Anne 
blev også udtaget som den pige, der 
skulle repræsentere Danmark ved ung-
doms OL i Argentina i oktober måned. 

Juniorudvalget/LK

Klubbens mangeårige 
medlem, Stig Backén, 
oprettede i 2013 et legat, 

som klubbens juniorudvalg frit 
kunne overrække til den junior, 
der i sæsonen havde udvist stort 
engagement på træningsbanen 
og i sin tilgang til spillet. Og som 
havde forståelse for ’Golfens 
Sande Værdier’.

I år faldt valget på Christian 
Bræmer Habel.

-Vi valgte Christian, fordi han 

udover at opfylde kriterierne 
har vist, at golf er hans sport. 
Selv når han ikke selv kunne 
spille og humpede rundt på 
krykker, mødte han op i ju-
niorugen og hjalp til fra tidlig 
morgen til sen eftermiddag. 
Han kørte rundt på banen med 
forfriskninger, og han hjalp 
Mike med træning af de små. 
Han tog sig af alle. Store som 
små.

-Efter sin skade kæmpede 
han sig op til sit tidligere ni-
veau og blev runner-up ved 
juniorernes klubmesterskab i 
hulspil.

Sådan lyder ordene fra ju-
niorudvalgets formand, Louise 
Kistrup.

Modtager af Stig Backéns 
Juniorlegat 2018

Jannik Bolinder med den glade legatmodtager Christian 
Bræmer Habel.

Christian tager sig af store som små juniorer. Her er 
det Mia Gregersen, der får en hjælpende hånd.
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Det er 40 år siden

I november 1978 udkom nummer to 
af dette blad.

Formand Jens Vognsens leder var 
skrevet under følgende hensigtserklæ-
ring: ’Et bidrag til bevaring af fordrage-
ligheden på 1. tee - specielt med henblik 
på lørdag/søndag omkring kl. 8.30’.

Grunden hertil var, at vi dengang - og 
indtil 1987 - udelukkende brugte bold-
render til at fastlægge, hvornår vi kunne 
tee’e af fra 1. tee.

Der var to boldrender. Den røde - jeg 

er ikke helt sikker på, hvilken der var 
rød, og hvilken der var blå - var forbe-
holdt 2-bolde og kun 2-bolde indtil kl. 
08.30 og det ’både hellig og søgn’. 

3- og 4-bolde måtte ikke starte ud på 
den tid af dagen, ’heller ikke selv om der 
tilsyneladende er mennesketomt’. Ville 
man spille en 3- eller 4 bold, måtte man 
lægge sin bold i den blå boldrende og 
vente med at gå ud til efter kl. 08.30.

Dette gav undertiden anledning til 
lidt uro omkring 1. tee, især hvis ens 

bold lå så langt nede i den røde 
boldrende, at man som 2-bold 
ikke nåede at komme ud inden 
kl.08.30 - og der var spillerne 
fra den blå boldrende til tider 
lidt for rethaveriske.

Formand Vognsen benyttede 
lejligheden til at fastslå reglerne 
om startrækkefølgen:

 ’Allerhelst ville det selvfølge-
ligt være, om man forlangte, at 
det samlede hold stillede sig op 
i køen og startede ud efter tur. 
Men dette ville være urimeligt 
skolemesteragtigt, og vi har i 
årevis haft det princip, at én 
spiller kunne lægge en bold på 
hele holdets vegne, når man 
kom på klubbens enemærker’.

Det blev tolket således, at man 
skulle være i klubben, når ens 
bold lå i en af boldrenderne - 
man kunne altså ikke lægge en 
bold, købe morgenbrød og gå 
hjem og spise morgenmad og så 
komme tilbage, lige så lidt som 
det var tilladt at bede en ven 

Herreholdet, der vandt DM,  bestod af Hans Stenderup, Klaus Eldrup-Jørgensen, Leif Jørgensen og 
Ole Pfeiffer og med Torben Søndergaard som kaptajn.

lægge en bold for sig.
Dette system gav selvfølgelig en del 

ventetid, hvilket flere mente var hygge-
ligt og gav et godt klubliv, medens flere, 
der havde været i udlandet og opdaget, 
at man kunne bestille en starttid på for-
hånd, tumlede med planer om at indføre 
forudbestilling af starttider i Rungsted. 
Det skulle imidlertid vise sig at være en 
lang og sej kamp, der gav anledning til 
mangt et knubbet ord, ja sågar afgang 
fra bestyrelsen.

Som tidligere nævnt var det først i 
1987, vi fik indført bestilling af starttider 
og da kun delvist og som forsøgsord-
ning.

Mon nogen i dag kunne forestille sig at 
gå tilbage til kun at have boldrender; jeg 
tror det ikke!

Og så blev vores herrehold danmarks-
mestre efter nogle dramatiske kampe i 

Holstebro i en bragende vestenvind med 
vindstyrke op til 10.

Jan Rud

I bladet annoncerede man også, hvilket kontin-
gent der skulle betales i 1979, herunder senio-
rer kr. 1.900. Jo det var tider.
Og i 1978 var der 26 golfklubber i Danmark 
med 16.674 spillere. Tankevækkende ikke?
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Nyt fra klubberne 
i klubben

Aktiv seniorklub

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben har for nærværende 
44 medlemmer.

Seniorklubben henvender sig til 
medlemmer, der er fyldt 60 år, og som 
har tid og lyst til at spille en runde golf 
onsdag formiddag i en afslappet og hyg-
gelig atmosfære eventuelt afsluttet med 
en håndmad og en øl.

Vi er en skøn blanding af herrer i 
alderen 65-92. Der er både deltids- og 
heltidspensionister, nogle begyndte 
deres ’karriere’ som caddie, andre er 
helt nye medlemmer, og vi lægger stor 
vægt på at være åbne for alle. Enkelte 
medlemmer er i øvrigt både medlemmer 
af Løverne og Seniorerne og veksler over 
sæsonen alt efter, hvad der passer bedst 
i programmet.

Seniorerne spiller i sæsonen 18 hul-
ler Stableford i A- og B- rækken, og der 
spilles masser af god golf. Således er 
A-rækken (op til hcp. 24) i indeværende 

sæson i gennemsnit 
blevet vundet på 34 
points. 

Vi har også i 
Seniorklubben en 
C-række, kaldet 
Superligaen, som 
spiller ni huller fra 

rød tee med vinterregler hele året. Su-
perligaen spiller alle onsdage året rundt, 
og efter spillet er der en fælles frokost. 
Der er faste tider hver onsdag fra kl. 
9.30, hvor der spilles uden tilmelding. 
Alle seniorer er velkomne, og interesse-
rede kan kontakte Mogens Løppenthien 
(mogens@loeppenthien.dk).

Coaching Day med Mike
Sæsonen 2018 begyndte den 11. april og 
sluttede den 10. oktober, og i den peri-
ode har vi afviklet 22 individuelle Sta-
bleford-matcher. Matchen den 16. maj 
var samtidig Coaching Day med Mike 
Tulloch. Dette var et nyt tiltag og var 
en stor succes, som vi agter at gentage. 
Derudover har vi spillet to holdmatcher, 
hvor holdene sættes af Seniorkomiteen. 

Den gennemgående match afgøres på 
basis af gennemsnitsscore for de 10 bed-
ste runder, og resultatet for 2018 er:

A-rækken 
Henning Brink 33,3 pts 
Zenon Styczen  32,4 pts
Jan Højgaard  31,9 pts

B-rækken 
Sven Pedersen  29,5 pts
Viktor Høj  28,1 pts
Ole Philipson  27,8 pts

Årets hulspilsturnering blev vundet 
af Knud Pontoppidan, som i finalen 
besejrede Jan Højgaard.

Den 1. juni afvikledes den traditionelle 
Seniormatch mod Københavns Golfklub. 

Resultatmæssigt var dagen på mange 
måder en succes. Både i singlerækken og 
i holdrækken besatte RGK de tre første 
pladser. I klubmatchen førte RGK efter 
de første fire bolde 3-1, men da KGK 
vandt de sidste to bolde, forblev vandre-
pokalen hos KGK. 

Vi hilser enhver hjerteligt velkommen 
i Seniorklubben, og skulle du være inte-
resseret i at høre mere, så er du meget 
velkommen til at henvende dig til et af 

Seniorkomiteens medlemmer.
Seniorkomiteen består af:

Jan Højgaard (formand) 
jan.hoejgaard@outlook.dk

Rune Strube (kasserer)
strube@vip.cybercity.dk

Helge A. Andersen
hand@pc.dk

Knud Pontoppidan
kpo@nordicshipholding.com

Flemming Pfingstl
(udtræder på generalforsamlingen)

NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løverne 35 år – i 
sin bedste alder

2018 er 35. sæson for Løverne – et 
jubilæum, der er fejret behørigt 
gennem året!  Sæsonen startede 

iskoldt, men april tog sig alvorligt sam-
men, og siden starten af maj har vi 
haft helt forrygende godt vejr. Det har 
næsten været for meget af det gode, 
idet banen hen over sommeren tørrede 
alvorligt ud. Sammen med opgravninger 
til dræn har det betydet, at spilleforhol-
dene ikke har været helt optimale, selv 
om Ian og hans dygtige greenkeeperstab 
har gjort alt, hvad der er muligt.

Det har dog ikke forhindret Løverne i 
at have så godt som fuldt hus hver ons-
dag fra start 4. april til slut 2. oktober. Vi 
er 114 medlemmer, og der har været tryk 
på kedlerne. Med mange mand på ba-

nen i tætte 4-bolde er spilletempoet en 
udfordring, Løverne har taget alvorligt 
de senere år. Meget er forsøgt, og det, 
der har virket bedst, er at udlevere et 

Fællessang under Erling Krøll’s ledelse.  
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tidsskema til hver bold med de præcise 
tidspunkter for, hvornår hvert enkelt hul 
skal være færdigspillet. Det fortsætter vi 
med i 2019.

Årets store sportslige begivenhed er 
dysten mod Kokkedals Herreklub, som 
i år blev spillet på udebane 31. maj. Som 
sædvanligt havde Kokkedal lavet et 
glimrende arrangement med gunstart og 
en fremragende middag. Men ærgerligt 
vi her i jubilæumsåret ikke kunne slå 
dem på deres hjemmebane. De vandt 
voldsomt med 772 mod 627 for de 20 
bedste scores, men næste år har de lovet 
at regulere deres handicap, inden vi 
mødes hos os!

At være med i Løverne er mere end 
selve golfspillet. Vi afslutter hver onsdag 
med fælles middag, præmie-overrækkel-
ser og ikke mindst herligt socialt sam-
vær. Antallet og kvaliteten af præmier er 
vokset støt og sikkert gennem de seneste 
år, hvilket vi takker vores generøse 
sponsorer for. Det giver ekstra fest og 
farver til vores spilledage og mulighed 

for overraskelser til vores specielle ar-
rangementer som eksempelvis Løvernes 
Gallamiddag, der i en udvidet jubilæ-
umsudgave afsluttede en varm og solrig 
august måned på bedste vis.

5. september var det tid for årets stør-
ste arrangement, Løvernes Invitational. 
Det var herligt solskinsvejr, selvfølgelig, 
og 76 Løver, gæster og sponsorer fik 
en perfekt golfdag med morgenmad, 
kanonstart og frokostbuffet efterfulgt af 
omfattende præmieuddeling og fælles-
sang under ledelse af Erling Krøll & hans 
CD-band. Vi havde som traditionen 
byder en bil - denne gang en Fiat 500C 
Sportive - fra Djarlo Automobiler A/S på 
højkant som hole-in-one præmie på 6. 
hul – men ak, igen måtte vi se den trille 
hjem uden ny ejer…!

Tak fra bestyrelsen
Når vi kommer til oktober, sniger mør-
ket sig ind på os, og vi må reducere 
spillet til 12 huller. Afslutningsmatchen 
3. oktober var - som traditionen by-

Løvernes Invitational blev afviklet i herligt solskin 5. september.  

der - hulspil, mand mod mand, med lige 
matcher afgjort ved sudden death på 
puttebanen! 

Generalforsamlingen samme aften 
blev myndigt ledet af Henrik Bræmer, 
der effektivt slog ned på enhver ansats 
til upassende tilråb. Formandens beret-
ning med tak til især Løvernes sponsorer 
godkendtes med applaus og regnskabet 
med endnu større applaus. Dagsorden 
blev gennemført uden tumulter, hvoref-
ter man kunne gå til aftenens festmid-
dag, hvor restauranten havde ydet en 
fremragende indsats. 

Aftenens præmieuddeling var en om-
fattende affære. Her kan blot nævnes, 
at årets fornemmeste pris, Lundborg 
Pokalen, gik til Henrik Holm, og Løver-
nes Hæderspris for årets største relative 

nedgang i handicap gik til Robert Leth. 
Endelig skal nævnes, at den gennemgå-
ende Løvernes Fourball blev vundet af 
Thomas Tranberg og Lars Bo Skaanild.

Løvernes bestyrelse siger tak til alle, 
der gennem året har deltaget i vores tur-
neringer, middage og socialt samvær. De 
fleste Løver går snart i vinterhi, men en 
fast kerne vil stride sig gennem vinteren 
med bærebag, vanter og friske røde kin-
der! Og inden vi ved af det, er det april 
igen og tid til en ny sæson. Så har du lyst 
at være med i Løverne i 2019, skal du 
være yderst velkommen – der er også 
en plads til dig, blot du er fuldtidsherre-
medlem i RGK, er over 25 år gammel, og 
har et handicap på maksimalt 31,8. 

nhh/Løverne 

En varm sæson

Torsdag den 27. september slut-
tede Trekroner sæson 2018 af 
med en spændende holdmatch i 

et smukt efterårsvejr. De dygtige vindere 
blev Jette Bjerrum, Susanne Francke 
og Lise Schiander. Der var også glade 
vindere i kampen om ’tættest på flag’ og 
for at drive tættest på den hvide linje på 

7. fairway. Alle - og vinderne af årspræ-
mier i ’Order of Merit’ - blev hyldet 
under den efterfølgende festmiddag. 
Susanne Francke blev den bedst sco-
rende i ’Order of Merit’ og kunne mod-
tage Årspokalen (Vindruepokalen), som 
er skænket af Aase Egenfeldt-Nielsen i 
1964. En sølvcup som ved overrækkel-
sen fyldes med friske vindruer. Pokalen 
er evigt vandrende.

Samme aften - torsdag den 27. sep-
tember - afholdt Trekroner generalfor-
samling. Nye medlemmer af Trekroners 
bestyrelse er Pia Müller og Susanne 
Francke. Årsberetning, referat og regn-
skab kan læses på Trekroners hjemme-
side www.rgk-trekroner.dk  

I Trekroners turneringsprogram er der 
hvert år fire faste pokalturneringer, hvor 
der dystes om de historiske pokaler, vi 
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er så heldige at have: Tændstikpokalen, 
Rhododendronpokalen, Jubilæumspo-
kalen, og Træfolkets Pokal. Pokalernes 
historie og pokalvindere gennem tiderne 
kan læses på www.rgk-trekroner.dk.  I 
2018 blev pokalvinderne: Gitte Kaas 
(Tændstikpokalen), Inge Lise Hoffmann 
(Rhododen-dronpoka-len), Gitte Kaas 

(Jubilæums-
pokalen) 
og Helle 
Rasmussen 
(Træfolkets 
Pokal).

For Tre-
kroner har 
sæson 2018 
været en god 
og meget 
varm golf-
sæson. Den 
ekstremt 
varme som-
mer satte 
sit præg på 
fremmøde-
procenten, 
som blev et 

par procent lavere end i 2017. 
I juni måned var Trekroner vært for 

venskabsmatchen mod Tirsdagsdamer-
ne fra Københavns Golfklub. Et venskab, 
som vi har bevaret siden 1972, og som 
begge dameklubber hvert år glæder sig 
til at fastholde ved den årlige dyst med 
efterfølgende frokost og præmieover-
rækkelse. Vi spiller om en pokal, som er 
en lille golfkølle på en træplade og små 
plader med årstal indgraveret. Trekro-
ner kunne i år hjemtage trofæet ved at 
besejre vores venner fra København 
med 10 ½ vs. 3 ½. Pokalen hænger nu 
på sin rette plads i damernes omklæd-
ningsrum.  

Trekroners eksterne sponsor Holte 
Vinlager har igen i år bidraget med 
særdeles flotte sponsorpræmier. OG 
som noget nyt har Trekroner fra egne 
rækker modtaget flotte sponsorpræmier 
til vores ugentlige turneringer. STOR 
TAK til Connie Balschmidt, Birthe Bjer-
rum, Pamela Boissevain, Birte Henrik-
sen, Inger Højsgaard og Tove Palsby. I 
skrivende stund har vi allerede noteret 
os tilsagn fra mange Trekroner-damer, 
som ønsker at være sponsorer i 2019. 

Trekroners første turneringsdag 
i 2019 bliver torsdag den 25. april, altså 
efter påske.

Vi forventer stadig tilgang af nye 
medlemmer til Trekroner. Der er ingen 
tvivl om, at vores hjemmeside www.
rgk-trekroner.dk er til stor hjælp for 
eventuelle nye medlemmer. Ligeledes 
står bestyrelsen altid klar til at besvare 
eventuelle henvendelser. 

I 2019 træder de nye golfregler i kraft, 
og vi vil naturligvis have skærpet op-
mærksomhed på det. Også i 2019 vil vi 
aftale regelundervisning med Jannik 
med særligt fokus på de nye golfregler. 

Vinderne af holdmatchen: Lise Schiander, Su-
sanne Francke og Jette Bjerrum.

Susanne Francke blev den 
bedst scorende i ’Order of 
Merit’.

Ligeledes vil vores hjemmeside 
www.rgk-trekroner.dk under 
punktet ’Regelhjørnet’ blive op-
dateret med relevant regelstof 
for Trekroner. Men det er den 
enkelte golfspillers eget ansvar 
at sætte sig ind i de nye regler. 
Dansk Golf Union vil efter 1. ok-
tober påbegynde orienteringen 
om de nye regler, så hold øje 
med det og tjek DGU’s hjemme-
side www.dgu.dk

I 2019 skal vi spille venskabs-
matchen mod København i den 
meget smukke Dyrehave. Vi 
kender endnu ikke datoen, men 
det vil formentlig blive en tirsdag midt i 
juni måned. Men når vi udsender vores 
turneringsprogram 2019 i slutningen 
af januar måned, vil denne dag være 
programsat. 

Bestyrelsen vil fortsat holde Trekro-
ners traditioner i hævd ved at spille 
om de historiske pokaler, vi har. Vi vil 

fortsætte afviklingen 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 resulta-
ter på Trekroners hjemmeside: www.
rgk-trekroner.dk

TAK FOR I ÅR OG PÅ GENSYN I 
2019

Bestyrelsen

Der var livlig snak under generalforsamlingen.

Halv Fire putter 
ud

Vi har haft det forrygende. I mere 
end 25 år har en flok herlige 
kvinder hver torsdag kl. 15.30 

stået klar på 1. teested. Torsdag efter 
torsdag. Hver gang med forventning om 
en eftermiddag med dejlig golf og en ef-
terfølgende hyggelig middag i klubbens 
restaurant.

Hver gang har vi spillet golf - god 
som dårlig golf - vi har talt om golf, om 
arbejdslivets glæder og udfordringer, 
om stort og småt. Vi har diskuteret, har 
grinet og har grædt, og altid er vi gået 
hjem med en god fornemmelse om en 
god klub og dejligt samvær.

Halv Fire har haft til formål at sikre 
sine medlemmer starttider efter normal 
arbejdstid. Der har været god brug for 
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Et velplaceret 
spark til bolden og 

sejren var sikret

det. I vores storhedstid med op til 70 
medlemmer havde vi en times starttider 
fra kl. 15.30  til kl. 16.30.

Men medlemmernes behov ændrede 
sig, og dermed også antallet af med-
lemmer. Antallet af starttider er derfor 
løbende blevet justeret – men altid fra 
kl. 15.30. Og nu har vores behov ændret 
sig i retning af at begynde golfspillet 
tidligere på dagen. Derfor har vi valgt at 
lukke Halv Fire ned.

Det er naturligvis lidt vemodigt, men 
alting har sin tid. Vi har haft det fanta-
stisk, og vi glæder os til at spille sammen 
og også sammen med andre på andre 
tider end kl. 15.30.

Tak for nu - og på gensyn på banen.
      

Halv Fire

Birgitte Lippmann var den glade sponsor på 
vores udflugt til Hørsholm Golf i august. Tina 
Ramstedt (th.) og Birgitte Lippmann var enige 
om, at det var en god dag på golfbanen.

Det har været endnu en spænden-
de sæson for Ladybirds, selvom 
ikke alle klubbens 58 medlem-

mer har været lige flittige. Vejret har 

været fantastisk, og rigtig mange er gået 
ned i handicap, så det må betegnes som 
en succes rent golfmæssigt. 

Samtidig var der stor opbakning til 
sæsonens sociale aktiviteter, og flere af 
dem er gået hen og blevet ubrydelige 
traditioner.

Vores nu legendariske Tee-Off  Party 
blev atter et tilløbsstykke. Her er for-
målet at sparke golfsæsonen i gang med 
cocktails og kanapeer. Kort opsummeret 
kan det konkluderes, at ingen gik tør-
stige eller sultne derfra, men flere havde 
til gengæld momentane høreskader. 
Ladybirds har nemlig meget at berette 
for hinanden efter deres vinterhi. Hel-
digvis gav støjniveauet ikke anledning til 
anmærkninger fra Arbejdstilsynet, men 
Ladybirds bestyrelse har overvejet pas-
sende tiltag for at dæmpe det fremtidige 
støjniveau herunder et muligt forbud 

mod platte jokes og indtagelse af mere 
end to glas rosé.

Efter en flot Indian summer nåede vi 
desværre også enden på sæsonen og der-
med til en anden af vores traditionsrige 
aktiviteter, nemlig afslutningsmatchen 
med hjælpemidler. Ladybirds sidste ni 
huller blev spillet i solskin og traditionen 
tro med tre hjælpemidler bestående af et 
spark, et kast og en halv meter silkesnor. 

Populær silkesnor
Med disse tre redskaber kan man helt 
gratis forbedre sin score. For en sikker-
heds skyld spilles der hvert år med en ny 
farve snor, så vi ikke risikerer, at en snor 
har overvintret i en jakke, og derved 
kommer uretmæssigt i spil.

 På andre områder i livet er det en klar 
ulempe at få tildelt silkesnoren, men 
her får alle en. Det lille stykke snor kan 
være forskellen mellem hole-in-one og 
en birdie, så det er med at bruge snoren 
med omtanke. 

Flere af deltagerne havde desuden 
luret, at et velplaceret spark til bolden 
kunne blive afgørende for sejren, og de 
mest ambitiøse blev set træne på put-
tinggreen - heldigvis i strømpesokker. 
Hvad gør en Ladybird ikke for at vinde… 
Det skulle da også vise sig, at enkelte 
formåede at få det maksimale ud af 
deres spark på green, og rekorden var 
vist et godt to meter langt ’putt’, som 
blev sparket i med stor præcision. Som 
spilleren udtalte: ’Kan man ikke ramme 
bolden, så den ligger som ønsket, kan 
man altid sparke den på plads’. Vi håber 
dog, at denne udtalelse alene kan relate-
res til den afsluttende match…

Selvom vi i Ladybirds forsøger os 
med forskellige matchformer, spiller vi 
typisk Stableford de fleste torsdage. Det 

primære formål med klubben er at give 
erhvervsaktive kvinder en mulighed for 
en sen starttid om torsdagen og samtidig 
hygge sig med golf sammen med andre 
ligesindede. Den efterfølgende middag 
er meget velbesøgt, da det ikke alene er 
super hyggeligt men også en strålende 
måde at udbygge netværket og blive bre-
dere forankret i Rungsted Golf Klub.

I Ladybirds har vi nu afsluttet vores 
syvende sæson, og i bestyrelsen ser vi 
allerede nu frem til en ny og spændende 
sæson med drænede fairways og forhå-
bentlig masser af god golf samt muntre 
timer på terrassen og i restauranten.

Gitte, Karina, Maren og Lone

Fra afslutningsmatchen hvor spark, kast og 
silkesnor måtte benyttes denne ene gang i 
sæsonen. Lise Pedersen sparker sit bedste.




