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Bestyrelsen orienterer
Nye tiltag skal fremtidssikre 

klubbens økonomi

For at tiltrække nye medlemmer 
har bestyrelsen taget initiativ 
til en række nye tiltag, såsom en 

justering af indskudsstrukturen og 
et begyndermedlemskab. Tiltag, der 
gerne skal sikre klubbens økonomiske 
muskler mange år fremad.

Golfsporten er udfordret i disse 
år.  Det bliver sværere og sværere at 
rekruttere medlemmer, og især de 
unge er svære at lokke til.  I Rungsted 
Golf Klub kan man også mærke udvik-
lingen, men forsøger, at komme den i 
forkøbet. 

Et eksempel, på den tilpasning 
klubben foretager, er den nye indskuds-
struktur for juniorerne, der betyder, at 
det ikke er så dyrt for de yngre golfspil-
lere, at blive medlem af klubben.  Men 
i og med at golfspillernes vaner og 
behov konstant er under forandring, 
har bestyrelsen valgt at gå endnu mere 
proaktivt til værks og har derfor både 
indført en ny indskudsstruktur samt en 
ny type medlemskab. 

I dag koster det som bekendt et 
engangsbeløb på 40.000 kroner for 
seniorer at blive medlem i Rungsted 
Golf Klub, men med den nye struktur 
kan nye medlemmer vælge at lægge 
bare 15.000 kroner i indmeldelsesåret. 
De efterfølgende seks år betaler man et 
årligt indskud på 5.000 kroner, for-
uden kontingentet. 

Det skal gerne sikre, at likviditets-
kravet til nye medlemmer er mindre, li-
gesom risikoprofilen, for de, der måske 
ikke ved, om de vil blive i klubben på 
sigt også reduceres. 

Samtidig lancerer klubben et begyn-
dermedlemsskab, målrettet dem der 
er helt nye til golfsporten. Tanken, er 
at nye spillere skal teste sig selv af på 
golfspillet, før de endeligt melder sig 
ind i klubben, og derfor tilbyder klub-
ben fremover et tidsbegrænset med-
lemskab, der inkluderer en omfattende 
opstartspakke. 

Medlemmerne er de vigtig-
ste ambassadører

Endelig deltog klubben i midten af 
april for første gang i ”Golfens dag”, 
hvor golfklubber holder åbent hus. 

Formålet var at udbrede kendska-
bet til klubben og sporten samt aflive 
myten om, at det ikke er muligt at blive 
medlem af Rungsted Golf Klub. En op-
gave, medlemmerne også meget gerne 
må bidrage til, medlemmerne er nemlig 
de bedste ambassadører for Rungsted 
Golf Klub. De ved, hvor dejlig banen 
er, og hvor godt man har det i klubben. 
Derfor opfordrer bestyrelsen også med-
lemmerne til at sige til deres familie og 
venner, som måske gerne vil spille golf 
eller allerede spiller i anden klub, at de 
da bør spille i Rungsted Golf Klub, da 
der i disse år er gode muligheder for at 
komme ind i klubben.
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PÅ MÆRKERNE
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Kvalitet, service og personlighed
45 86 07 38 - Hørsholm Midtpunkt
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H E R R E M O D E
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2.600,-
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Lille overskud
– lille venteliste

Årets generalforsamling:

Omkring 80 
medlemmer 
var mandag 

den 27. april 2015 
mødt op til klubbens 
ordinære generalfor-
samling i klubhuset, 
som forløb ganske 
fredeligt.

Pensioneret højesteretsdommer Per 
Sørensen blev valgt som generalfor-
samlingens dirigent og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Herefter gav han ordet til 
formand Morten Eldrup-Jørgensen, 
der indledte med at mindes det seneste 
års afdøde medlemmer.

I sin gennemgang af bestyrelsens 
beretning konstaterede formanden, 
at vi for 12. år i træk har et overskud. 
Regnskabet viser 57.000 kr. på plus-
siden mod et budgetteret underskud 
på 200.000 kr. Det forbedrede resultat 
skyldes primært besparelser på banens 
drift.

Klubbens gæld er de seneste år 
nedbragt væsentligt, og med den lave 
gæld og det lave renteniveau p.t., har 
klubben evnen til at gennemføre velbe-
grundede investeringer, bl.a. til opgra-
dering af klubhusets adgangsforhold 

og indretning. Besty-
relsen har derfor sat 
et skitseprojekt i gang 
for at undersøge mu-
lighederne for dette.

På banen er der 
foretaget en nødven-
dig investering i en ny 

hovedvandledning, der har kapacitet 
til, at der evt. kan etableres fairway-
vanding, såfremt klubben kan opnå de 
nødvendige vandingstilladelser.

Rungsted Golf Klub sagde velkom-
men til 22 nye medlemmer i 2014. 

Formanden nævnte de generelt 
ændrede markedsvilkår, golfspor-
ten er udfordret af og mente, at det i 
fremtiden måske bliver vanskeligere at 
tiltrække nye medlemmer, idet klub-
ben ikke længere har en lang venteliste. 
Morten Eldrup-Jørgensen gav dog ud-
tryk for, at RGK burde have forudsæt-
ningerne for at tiltrække det nødven-
dige antal medlemmer til klubben.

Nye tiltag

En ny indskudsstruktur og en ny 
type medlemskab skal være med til at 
fremtidssikre klubben. A-medlemmer 
kan nu vælge mellem et engangsind-
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skud på 40.000 kr. eller at betale 
15.000 kr. og herefter 5.000 kr. de 
næste seks år, udover kontingentet. 

Det betyder, at likviditetskravet til 
nye medlemmer er mindre i indmeldel-
sesåret, og den økonomiske risiko for 
de, der måske ikke ved, om de vil blive i 
klubben på sigt, også bliver reduceret.

Derudover har klubben oprettet et 
begyndermedlemskab, der skal imø-
degå nye medlemmers behov. For 2.250 
kr. kan man være med i klubben i seks 
måneder, låne udstyr, få lektioner, 
regelundervisning og fællestræning, 
inden man beslutter sig for, om man vil 
investere i et egentlig medlemskab.

Morten Eldrup-Jørgensen opfor-
drede medlemmerne til at være ambas-
sadører for klubben.

Godt rustet til fremtiden

Honorær kasserer Hans J. Carsten-
sen gennemgik regnskabet, der som 
nævnt viste et lille overskud på 57.000 
kr.  Med korrektion for den øgede med-
lemsoptagelse anser bestyrelsen det for 
at være et fornuftigt resultat.

Indtægterne havde været lidt højere 
end budgetteret, som primært skyldtes 
øgede indskud.

Kontingenter og indskud udgør ca. 
82 pct. af de samlede indtægter på 
12.238.000 kr.

Egenkapitalen udgør 9.318.000 kr. 
ud af en balance på 19.871.000 kr. Det 
svarer til en soliditetsgrad på 47 pct. og 
gør klubben godt rustet til fremtidige 
udfordringer.

Investeringer for 2015 er budgetteret 
til ca. 2 mio. kr. De 45 pct. er øremær-
ket til indkøb af nye maskiner, resten 
anvendes til restbetaling for ny vand-
ledning på banen, og til projekter på 
bane, restaurant/køkken og klubhus.

Der var hverken kommentarer eller 
spørgsmål til beretning eller regnskab, 
som blev godkendt. Budgettet blev 
taget til efterretning.

Ny i bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte Niels 
Madsen, Niels Holger Hansen, Bettina 
Bernhoft, Hans Christian Colov og ny-
valgte Peter Normann til bestyrelsen.

fortsættes side 8
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Formanden takkede de afgående be-
styrelsesmedlemmer, Hans J. Carsten-
sen og Vibeke Daell Bjerrum for deres 
store arbejde i bestyrelsen.

Der var ikke indkommet forslag fra 
bestyrelse eller medlemmer. 

Det var som nævnt en rolig general-
forsamling, hvor kun to medlemmer 
tog ordet under eventuelt.

Stig Backén 
informerede 
om Dansk Golf 
Unions nyska-
belse, Golfspor-
tens Miljøpris 
og opfordrede 
bestyrelsen til at 
tænke miljøbe-
vidst ved fremti-
dige investerin-
ger i maskiner 
og anlæg.

Stig Backén fremhævede årets pris-
modtager, Samsø Golf Klub, som har 
været meget kreative i deres miljøind-
sats og er blevet 100 pct. økologiske i 
deres bekæmpelse af ukrudt på greens 
og fairways samt anvender sol- og vind-
energi i driften.

Golfsportens Miljøpris er på 75.000 
kr.

Tove Palsby oplyste, at hun i lokala-
visen Ugebladet havde set, hvad hun 
opfattede som 
en annonce 
for klubbens 
restaurant og 
spurgte, om 
bestyrelsen 
havde åbnet 
op for offent-
lig adgang til 
restauranten.

Morten 
Eldrup-
Jørgensen 
svarede, at annoncen var et forsøg på at 
profilere klubben, men at restauranten 
fortsat ikke skal opfattes som offentlig. 
Dog ses restauranten som et så stort 
aktiv for klubben, at bestyrelsen ikke 
har særlige indvendinger mod at gæster 
får en introduktion eller en enkelt 
smagsprøve på kvaliteten i Rungsted 
Golf Klub.

Efter generalforsamlingen bød be-
styrelsen på et glas vin og et let måltid.

VT



9MAJ 2015

Sommeren starter nu

Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI 125 hk koster 392.957 kr. ekskl. lev.omk. 3.780 kr. Forbrug v/bl. kørsel 18,9 km/l. 
CO

2
 udslip 124 g/km. 1/2 årlig grøn ejerafgift 560 kr. Privatleasingydelsen er inkl. moms og serviceaftale. 

Engangsydelse 30.000 kr. Løbetid 36 mdr. 20.000 km/år. Etableringsomk. 0 kr. Samlet omk. i perioden 
184.800 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A

Sol i ansigtet, vind i håret og blå him-
mel gør smil   et bredere og følelsen 
af frihed større. Sådan er det i den 
nye Audi A3 Cabriolet, der sammen 
med rest en af A3 familien har høstet 
stjerner og rosende ord fra alverdens 
motor journalister.  

Audi A3 Cabriolet 1.4 TFSI med 125 
hk fås fra 393.000 kr. Privatleasing 
starter fra 4.300 kr./md. 

Book en prøvetur i den nye Audi A3 
Cabriolet på 7070 1025 eller audi.dk

Audi Hørsholm
Kokkedal Industripark 28, 2980 Kokkedal, www.hoersholm.audi.dk
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Ny kassemester i
bestyrelsen

Peter Normann er 
nyt medlem af 
bestyrelsen i Rung-

sted Golfklub. Den passio-
nerede golfer er til daglig 
finansdirektør i TV 2, og 
bliver da også klubbens 
nye kassemester. Læs her, 
hvorfor han har sagt ja til 
opgaven.

Hvorfor har du sagt ja 
til at være i bestyrelsen? 

”Jeg har mange fritidsinteresser, og 
golf er en stor passion. Jeg spiller ofte 
en runde golf tidligt om morgenen, 
hvor jeg nyder de fantastiske omgivel-
ser, solopgang, naturen og roen. Jeg går 
også til regelmæssig golftræning hos 
Mike sammen med 11 andre golfentu-
siaster. Jeg vil gerne give noget tilbage 
til RGK, som jeg har stor veneration 
for.” 

Hvad tænker du, at du kan bidrage 
med?

”Jeg er finansdirektør i TV 2 Dan-
mark A/S og er bl.a. bestyrelsesfor-
mand i Johannes Fog A/S og bestyrel-
sesnæstformand i F.E. Bording A/S. 
Jeg håber, at mine erfaringer kan være 
med til at videreudvikle klubben. Hans 
J. Carstensen træder ud af bestyrelsen 
efter mange års tro tjeneste, og jeg for-

venter, at jeg skal være 
med til at udfylde hul-
let efter Hans, som har 
været kasserer i klub-
ben. Jeg glæder mig til 
at komme i gang.”

Hvad ser du som 
bestyrelsens største 
opgave? 

”RGK er meget 
velfungerende med 
dygtige medarbejdere 

og engagerede medlemmer. Jeg vil 
gerne være med til at fastholde det 
høje niveau og videreudvikle klubben 
til gavn for alle medlemmer. Der sker 
en lille sivning i medlemstallet i dansk 
golf. Nedgangen i medlemstilgangen er 
også en udfordring for os.”

Blå bog:

Peter Normann, 47 år.
Har spillet golf i ca. 20 – 25 år. 
Var tidligere medlem i Fredens-
borg Golfklub og Simons Golf-
klub
Medlem i RGK siden 2009 
Handicap: 11,5
Favorit-hul på RGK: 2. hul
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Dabelsteen & Dabelsteen
Af Søren Sebber

fortsættes side 12

Lammefælleden, golfbanen på 
Amager, blev for mange køben-
havnere deres første bekendt-

skab med golfsporten, således også for 
familien, Inger og Børge Dabelsteen.

Inger Dabelsteen kunne tale om 
golfkøller som f.eks.en Mashie, en Ni-
blic og en Mashieniblic og om Kløver-
markens bane på Amager og om den 
første rigtige golftræner, Walt Arne-
son, som efterkrigstiden golfere havde 
benyttet sig af. Tyskerne beslaglagde 
golfbanen på Amager under krigen og 
medlemmerne søgte til andre klubber, 
Københavns, Rungsted 
eller Helsingør.

For Inger og Børge 
Dabelsteen blev det 
R.G.K., hvor de så spil-
lede om sommeren på 
greenfee.

Helene Carøe, som 
var R.G.K.s helt ufor-
lignelige ”guvernante” 
og sekretær tilbød fa-
milien, da de efterhån-
den havde spillet for 
mange penge greenfee, 
medlemskab blot med 
et indskud. Indskuddet 
var lig med aktiekøb 
og dermed var familien 
medlemmer. Klubbens 
økonomi var særdeles 
anstrengt og hen på 

efteråret kunne frk. Carøe så hænde 
at spørge, om man kunne tænke sig at 
ville betale næste års kontingent forud 
og når man kom til marts, kom hun 
igen og spurgte om man dog ikke gerne 
ville købe nogle aktier for pengekassen 
var tom. Men først og fremmest var det 
E. T. Grew man kunne takke, sammen 
med andre af klubbens store mæcener, 
fordi de åbnede døren og støttede med 
meget store midler, når den var gal. 
Men mange følte, at det var frk. Carøe, 
som i de svære tider holdt sammen på 
det hele.

Efter krigen blev 
medlemstallet stærkt 
forøget og englændere 
og amerikanere kom 
til med nye køller og 
golfbolde og de skabte 
et vældigt liv i klubben. 
Familien Dabelsteen 
havde nok at se til.

De var travle tand-
læger, ivrige golfspil-
lere og med opvok-
sende afkom, som blev 
tvunget til at øve sig. 
Det var en aftale, at 
en ny cykel med tre 
gear skulle forudgås 
af handicapnedgang 
på så og så meget og 
en ridetime ligeledes 
golfmæssigt skulle ho-

Børge Dabelsteen til venstre, sammen 
med Per Pfeiffer
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noreres med 9 huller. Inger Dabelsteen 
berettede, at hun havde set sine børn, 
Inger Birgit og Erik spille de 9 huller 
hurtigere end andre nogensinde havde 
forsøgt. Men børnene holdt jo ved og 
Inger Birgit blev Danmarksmester og 
Erik kom på landsholdet.

Op gennem 60̀ erne læste Inger 
Birgit og Erik til tandlæger, familien 
havde valgt sommerhus fra for længst 
og så snart de havde fri tog de på 
golfbanen. Altså Børge og Inger. Inger 
Birgit, efterhånden bedst kendt som 
Nuter og Erik gik på Tandlægehøjsko-
len og havde travlt med studierne. De 
gamle stod op meget tidligt og gik på 
arbejde for derfor at kunne begive sig 
til Rungsted og spille golf. Medlems-
skaren voksede op gennem 60’erne 
og da tandlægerne altid var rede til at 
svare på spørgsmål, steg antallet af 
patienter voldsomt. 

Faktisk var det således, at man som 
barn i klubben blev belært om, at man 
skulle hilse høfligt på frk. Carøe og Hr. 

og Fru. Dabelsteen. Det var i 1957.

Hvordan var så Børge? Han var en 
nydelig mand, slank og altid velklædt, 
engelsk naturligvis og så var han 
overordentligt, skal vi sige, talende 
eller formidlende. På stille dage kunne 
han høres viden om og hans kønne 
hustru sagde selv, at han skulle holdes 
i ørerne, al den stund, at han selv følte, 
at han var bedst der, hvor han kunne 
gøre en kort historie lang. Engang stod 
hun og ventede, som så ofte, uden for 
herrernes omklædningsrum, da en 
herre kom ud og meddelte til Inger, at 
nu kom Børge nok snart ud, når han 
opdagede, at han stod og talte med sig 
selv. 

Vi var såmænd aldrig uenige, det er 
blot vanskeligt at finde ud af, at vi er 
enige, sagde Inger engang. I den udta-
lelse ligger måske også en af de grund-
læggede årsager til det leben, familien 
Dabelsteen altid har skabt omkring sig. 
At de to så samtidig altid gjorde en dyd 
af stilfærdig, nobel optræden er ikke et 
contradictio, men det væsentlige sup-
plement, der gjorde deres tilstedevæ-
relse i klubben til en oplevelse for deres 
omgivelser.

Børge berettede, at han engang spil-
lede med sin gode ven, Per Pfeiffer. På 
et hul nægtede han, at give mig et put 
på nogle få cm. – hvorefter jeg mis-
sede og jeg blev så gal på ham, at jeg 
ikke talte til ham resten af runden. Jeg 
fortalte en anden om hændelsen, men 
svaret var blot, at det nok havde været 
værst for mig selv!

Hr. og Fru. Dabelsteen ved klubhuset.
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clausholmer.dk 
 

44 84 30 24 
Tømrer & Snedkerarbejde 
Glarmesterarbejde 
Maskinsnedkeri 
 

Claus Holmer ApS 
Romancevej 24   2730 Herlev 
 
E-mail: claus@clausholmer.dk 
 

 

fugtteknik.com  
 

40 29 30 24 
 
Affugtning af vandskader 
Skadesservice 
Udlejning af affugtere, dyk- 
pumper samt vandstøvsugere 
 

Holmer Fugtteknik ApS 
Romancevej 24   2730 Herlev 
 
E-mail: holmer@fugtteknik.com  

Til R.G.K.̀ s  50 års jubilæum digtede 
Jens Bom en række hyldestsange og 
den om Børge Dabelsteen lød således:

Hvem er det der teeèr op 
Konverserer uden stop 
Det én højst capabel en 

Det er Børge Dabelsteen.             

En kreds af taknemmelige medlem-
mer overraskede i 80erne ægtepar-
ret med en bænk. Det blev en meget 
fornøjelig overrækkelse, hvor mere end 
en snes medlemmer troppede op og 
sang hyldestsang, meget smukt, fordi 
dengang kunne mange stadigt synge 
flerstemmigt.

SS

Hr. Dabelsteen på 1. tee
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Det var, som van-
ligt, en frisk og 
veloplagt Claus 

Epe fra Bang & Olufsen i 
Vedbæk, der søndag mor-
gen mødte op i klubben 
for at være sponsor for 
klubbens åbningsturne-
ring.

Efter at have arrange-
ret et meget flot præmie-
bord på terrassen, sat 
B&O flaget i matchflag-
stangen, bød han sam-
men med turneringsle-
derne Alex Bremner og  
Preben Iversen, velkom-
men til de 88 spillere 
der havde valgt at starte 
sæsonen denne meget 
smukke forårsdag.

Kl. 9 gik starten, og 
der blev startet på samt-
lige 18 huller – endda 
med 5 dobbeltstarter.

Claus Epe var flit-
tigt rundt på banen i 
en buggy for at forsyne 
spillerne med lidt forfriskninger til 
ganen, og det medvirkede måske til at 
rundetiderne blev på acceptable 4 timer 
og 15 minutter – deltagerantallet taget i 
betragtning.

Efter deltagerne havde nydt en drink 
og lidt frokost på en helt fyldt terrasse, 
gik Claus Epe i gang med præmieover-
rækkelsen. 

B&O flaget åbnede turne-
ringsåret på en flot dag
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Vinderne blev Michael og Nikolaj 
Olrik med 40 point. 

På de efterfølgende pladser kom 
Mikael /Oliver Kemp, Jens Christen-
sen/Birgitte Høgh, Jørgen/Christian 
Kemp, Kristine Ladekarl/Leif Bengts-
son, Flemming Schmidt/Per Hollesen 
og Claus Tang-Holbek/Johan Niord-
son.

Claus Epe havde taget nogle rigtigt 
fine tilbud med til turneringens delta-
gere, og der blev handlet flittigt efter-
følgende. Endvidere fik alle interes-
serede medlemmer en flot B&O cap til 
erindring om en rigtig dejlig golfdag.

Claus Epe (til højre) sammen med sin nye 
businesspartner i B&O butikken i Vedbæk
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Banen orienterer
Hvor blev træerne af?

Vinteren over 
er der blevet 
tyndet ud 

i banens træer for 
at give anlægget de 
bedste betingelser. 
Det sker med stor 
omsorg for både 
træer og bane, og 
klubbens green-
keeper med særlig 
skovuddannelse, 
Anders Steenberg, 
fortæller her, hvilke 
tanker og overvejel-
ser, der ligger bag 
hans arbejde. 

Klubben fik i 
2005 udarbejdet en 
rapport med anvis-
ninger og forslag til 
tiltag for banen, herunder træer. Den 
tager Anders Steenberg, hans faste 
makker Henrik Krejlund samt resten 
af holdet udgangspunkt i, og tilpasser 
løbende arbejdet efter behovet.

Arbejdet finder sted igennem vinte-
ren, hvor holdet primært udtynder i de 
eksisterende skovområder for at skabe 
de bedste betingelser for træerne, og 
dels for at skabe en mere harmonisk 
beplantning, med diversitet i træarter 
og alder på træerne. 

Det overordnede 
formål er altid at 
skabe de bedste be-
tingelser for golfba-
nen, og denne vinter 
har det blandt andet 
betydet at der er ud-
ført en del arbejde 
omkring tee på 5. og 
16. hul. Her er der 
blevet fældet mange 
træer denne vinter, 
for at få så meget lys 
og luft ned til de nye 
anlæg som overho-
vedet muligt. 

”Begge steder er 
områder påvirket 
af træer, der står 
på tredje mands 
ejendom. Og derfor 

var den eneste løsning her, at fælde 
markant for at give græsset og dermed 
golfen de bedste betingelser,” fortæller 
Anders Steenberg. 

Han understreger, at selvom der af 
og til skal tyndes ud, så tænkes har-
moni og forskønnelse bedst muligt ind 
i skovarbejdet. 

”Målet er, at få det bedste samspil 
mellem golfspillet og naturen.” Og her 
kan såkaldte solitære træer spille en 
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fortsættes side 18

vigtig rolle. Både dem man kan få frem 
ved at tynde kraftigt ud omkring dem, 
eller dem der kan plantes på steder, 
hvor de gør mest nytte for golfspillet 
eller for herlighedsværdien. 

”Her arbejder vi også med at få en 
variation i valget af træer. Både for at 
tilgodese de forskellige dyr og insekter, 
der er tilknyttet de forskellige træer, og 
for at give et smukkere billede rundt 
omkring på banen.”

Derudover sikrer en større variation 
af træer, at banen er bedre forberedt på 
eventuelle sygdomme, der kan ramme 
enkelte træarter, som eksempelvis 
elmesyge og asketørtop. 

Der bliver dog ikke kun fældet træer 
– Anders Steenberg og skovteamet er 
ganske opmærksomme på, at anlægget 
også skal fremtidssikres. 

Derfor har man plantet i områder, 
hvor der er blevet tyndet, eller steder 
hvor det er nødvendigt eller interessant 
for golfspillet. Eksempelvis er kirse-
bærtræet blevet erstattet på 18. hul, og 
der er blevet plantet træer i hjørnet af 
8. hul, for at bibeholde banens karak-
ter. 

Nogle af de nye træer er indkøbt, 
men man gør også en stor indsats for 
at bruge ”eget materiale” og hente 
træer ud fra områder og plante dem et 
andet sted. Her tager Anders Steenberg 
især træer, der på sigt skulle fældes, 
for derved at give dem chancen for at 
blive store og gamle et andet og bedre 
placeret sted. 

Endelig bruger Anders Steenberg 
en del tid på at holde øje med såkaldte 
risikotræer. Et risikotræ, er et træ, der 
har symptomer, som med meget stor 
sandsynlighed vil medføre at træet vil 
falde helt eller delvist ned, og mulig-
vis lave skade på personer eller ting af 
værdi. 

Han understreger, at begrebet om ri-
sikotræer ikke bruges i flæng for at for-
klare træfældninger. Et træ er kun sygt, 
når det er det, og selvom det er sygt, er 
det ikke sikket, at det er nødvendigt at 
fælde det med det samme. Det kan også 
observeres i kortere eller længere tid, 
før der foretages noget. 

”Jeg er konstant opmærksom på 
træer, der udviser tegn på svagheder. 
Hvad enten det er i kronen, i stam-
men eller i rødderne. Og foretager så 
de nødvendige indgreb, for at sikre, at 
sandsynligheden for at nogle kommer 
til skade er så lille som muligt.” 

De indgreb der bliver gjort mod ba-
nens risikotræer spænder fra hel eller 

Den sorte aftegning i træstubben er det tyde-
lige tegn på svampesygdommen kulsvamp
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delvis fældning til beskæring. 

Nogle af de steder, hvor man mest 
konsekvent har sat ind mod risikotræer 
på banen, har kulsvamp været årsagen. 
Dette har eksempelvis været tilfældet 
ved 14. tee og på 10. hul. 

Om Anders Steenberg

Udannet EUD-skovbruger, det der i 
dag hedder skov- og naturtekniker fra 
Jægersborg Skovdistrikt, med speciale 
i udvidet skovbrug.  Anders er lidt af en 
specialist inden for fældning af van-
skelige træer, udvisning, opmåling og 
klassificering af træer.

Har været ansat ved Statens Plante-
avlsstation. 

Ansættelsen hos Rungsted Golf Klub 
er Anders’ første møde med skovbrug 
i forbindelse med et golfanlæg, og det 
krævede selvfølgelig lidt omstilling. 

Anders synes dog, det er en spændende 
opgave: 

”Jeg og skovteamet føler et stort 
ansvar med at forvalte Rungsted Golf 
Klubs træområder. Og at gøre det på en 
sådan måde at alles behov – træerne, 
spillere og golfbanen – bliver imødeset 
i så stort et omfang som muligt.”

Derfor oplever Anders også, at han 
er gået fra at være produktionsorien-
teret, til nu at tænke mere i park – og 
landskab; og selvfølgelig med øje for 
golfspillet. 

”Det primære for klubben er jo ba-
nen. Den har nærmest været der altid, 
og dermed har langt de fleste af træ-
erne ikke været der oprindeligt, eller 
været betydeligt mindre. Dermed har 
de ikke haft samme indflydelse på spil-
let, og det betyder jo meget for vores 
nuværende vedligehold af banen.

VB
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Så er de her igen

Igen i år er vi så heldige at kunne 
byde velkommen til får på banen. 
Den første flok ankom tirsdag 

d. 21. april og blev sat ud på stykket 
til højre på 2. hul. Her skal de starte 
med at holde bjørnekloen nede, før de 
sidenhen bliver flyttet rundt til andre 
områder.

Det er, ligesom de sidste par år, me-
ningen at vi skal have 3 flokke med ca. 
5-6 moderfår og deres lam. De er alle, 
som tidligere, venligst udlånt af Mo-
gens og Anne fra Langelinie Lam. Lam-
mene skal gå hos os og vokse sig store, 
indtil de fleste ultimativt slagtes. I den 
anledning vil jeg meget gerne slå et slag 
for, at I vil aftage nogle flere lam. 

Derfor vil vi i år prøve at gøre en 

ekstra indsats for at få solgt nogle 
lam. Det vil nok udmønte sig i et, 
eller flere, opslag på opslagstavlen, 
hvor det vil være muligt at bestille 
lam. Det er selvfølgelig også al-
tid muligt at bestille igennem de-
res hjemmeside Langelinielam.dk.                                                                                                                  
Jeg håber meget, I vil støtte op om 
dette, så vi fortsat vil kunne nyde de 
søde og arbejdsomme får her på banen.

Med ønske om en god sæson.

Anders Steenberg
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De tre dameklubber 
sammen om at arrangere

“Vi spiller ‘Pink Cup’ til 
fordel for bekæmpelsen af 
brystkræft, og også denne 

gang SKAL vi være blandt top 20, så vi 
når LANDSFINALEN. Et ikke ureali-
stisk mål for RGK.” siger Dorthe Bjerre-
Petersen, som sidder i årets Pink Cup 
udvalg.

“I 2011 var vi 73 deltagere, men i 
år skal vi være MANGE flere! Vi har 
derfor sænket matchfeen til 450 kr, 
hvilken også inkluderer Pink Cup 
middagen, så alle får lyst til at deltage. 
Sidste år vandt en af vore naboklubber, 
vi kunne godt tænke os at det i år blev 
os” fortsætter Dorthe Bjerre-Petersen.

Pink Cup turneringen 
er for alle klubbens kvin-
der op til hcp. 46, mens 
de øvrige aktiviteter, der 
bliver afholdt i forbin-
delse med turneringen, 
er for alle klubbens 
medlemmer.

I ugerne op til Pink 
Cup turneringen solg-

tes lodder til Pink Cup lotteriet, Pink 
Cup accessories samt mulighed for at 
deltage i puttekonkurrencer på selve 
banen eller på træningsgreenen. 

Der var også mulighed for at finde 
sig en personlig sponsor, der vil betale 
x-antal kr. per stableford point, man la-
ver på selve Pink Cup turneringsdagen. 

“Alle pengene går ubeskåret til Kræf-
tens Bekæmpelse og deres arbejde med 
brystkræft. Det er en vigtig sag, som 
berører både kvinder, mænd, unge som 
gamle. 

Tak til alle som støttede op om ar-
rangementet.

Pink Cup udvalget: Birgitte Høgh, Kristine Bernhoft, Dorthe 
Bjerre-Petersen og Sanne Norvold
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Vores pokaler og deres 
historie.

R.G.K. har en særdeles smuk 
samling af vandrepokaler, fade, 
skåle og tallerkener, gavmildt 

skænket af entusiastiske medlemmer.

De afgjort flotteste og uvurderlige 
har plads i klubbens glasmontre. De 
stolte vindere af disse præmier kan 
derfor kun lade sig fotografere mens 
de holder trofæet, som derefter skynd-
somst returneres til deres faste plads i 
klubben. Enkelte kan hjemtages for at 
overvintre i vinderens hjem, som na-
turligvis skal være korrekt tyverisikret.

Hvor kommer disse flotte præmier 
fra, hvem har doneret dem, i hvilken 
anledning og hvornår?

”Tavlematcherne”s præmier er de 
fineste og de fleste, dog med det forbe-
hold at montren indeholder pragtstyk-
ker, som er doneret som præmier til 
mesterskaber o. l., der imidlertid ikke 
spilles mere eller i øjeblikket.

5. maj pokalen

Årets første store match er 5. maj 
pokalen. Den er første gang spillet 
i 1946 for at fejre befrielsen efter 2. 
verdenskrig. Denne match spilles over 
36 huller som hcp-turnering, og bedste 
nettoscore er vinder, men der er også 
en præmie til bedste bruttoscore. Den 
statelige pokal leveres med blomster og 
er overordentlig hæderværdig. Evigt 
vandrende.

Rungsted Pokalen

Rungsted Pokalen er en tavlematch 
som spilles i pinsen. Første gang spillet 
i 1939. Dengang måtte man ikke spille 
golf i pinsedagene på Københavns 
golfklub, det var faktisk derfor, at en 
udbryder-gruppe startede R.G.K. i 
1937, og den blev spillet som en åben 
match. Senere blev den en lukket 
match. Den spilles i pinsen med max. 
hcp. 14,1, kun for herrer, kvalifikation, 
slagspil 18 huller, derefter kvartfinale 
- og semifinale samt 36 hullers finale. 
Afgjort en Herrematch.

Det er en statelig pokal, ca. 35 cm 
høj med et låg, som prydes af en buk. 
Selve pokalen er rigt ornamenteret med 
klubben som hovedmotiv og herunder 
golfspillende personer omgivet af svæ-
vende hjerter. 

5. maj pokalen
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På låget ses endvidere navne på de 
første 20 – 30 vindere.

Pokalens oprindelse er desværre 
uvis, men formodentligt er den udsat 
af R.G.K.’s bestyrelse i årene 1937-40, 
forestået af klubbens første formand, 
C. F. Lerche. Evigt vandrende, må ej 
hjemtages.

Ladies Cup

Tavlematch. Spilles som Rungsted 
Pokalen i Pinsen. Lukket match for da-
mer. Propositioner: slagspil, 18 hullers 
kvalifikation, kvart- og semifinaler. 36 
hullers finale. Max.hcp: 20.

Ladies Cup er en fornem sølvtaller-
ken med en diameter på ca.40 cm. Den 
er skænket af Axel Monberg i 1940. Op-
rindeligt kunne den vindes til ejendom 
med tre sejre i træk eller 4 i alt, men da 
Tove Geertz  havde vundet den i 1944, 
49 og 50 blev propositionen ændret 
således, at hun ikke fik den til eje, da 
hun atter vandt i 1953. Senere vandt 
Tove Geertz Ladies Cup yderligere i 57, 
58 og 59.

I 1956 og 60 blev den vundet af frk.
Tove Krøll, senere Palsby, som også 
vandt den for tredje gang i 1961. Alle 
vindernavne er opdateret. Evigt vand-
rende, kan hjemtages.

  

Werners tallerken

Vores kendte Caddiemaster, Werner 
Christensen, fik i sin 60 års fødsels-
dagsgave af klubben en smuk 8-kantet 
sølvtallerken, skænket af familien Jac. 
Olsen. Denne tallerken udsatte Werner 
i 1988 som præmien i Pinsens man-
dagsmatch. Propositioner: Stableford, 
max. hcp. 30.  Den er evigt vandrende, 
kan hjemtages.

Rungsted Pokalen

Ladies Cup tallerkenen

fortsættes side 24
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Wessel Family Cup

Blandt de pokaler, som klubben 
mener, kan overvintre privat, anser 
mange Wessel Family Cup som den 
smukkeste og mest særegne, et for-
nemt stykke sølvsmedearbejde, ” Made 
in England”. Beklageligvis havde en 
vinder, hos hvem den var overvintret 
privat, forlist sokkelen og vidste ikke, 
hvor den var blevet af!! Til fodbold eg-
nede den sig i hvert faldt ikke. Den var 
formodentligt af en slags lak. Heldigvis 
havde de nye vindere, moder og søn, en 
ægtefælle, som med sin fader i en fjern 
fortid havde vundet og ladet fotografere 
pokalen, og med fotoet i hånd lod de 
eftergøre en ny sokkel, af træ og fik den 
lakeret. Det var et omfattende arbejde, 
før trofæet atter lignede sig selv.   

Da pokalen i sig selv er uerstattelig, 
var det måske en god ide, at lade den 

overvintre i klubbens montre. Da den 
samtidigt spilles som en åben match, 
hvor medlemmer fra hele landets 
golfklubber kan deltage, er der derfor 
et vægtigt argument for ovennævnte 
forslag.

Onkel Peters tallerken

Denne tallerken, en sølvskål med en 
diameter ca. 15 cm og en højde på ca. 
7 cm., blev i 1958 doneret af fru Ester 
Holm til minde om hendes ægtefælle, 
Peter Holm, som var et afholdt med-
lem.

Matchen skulle spilles som stable-
ford i en familiematch, men man lod 
ændre propositionerne, således at 
præmien nu vindes i Familiematchen 
for bedste bruttoscore.

Juli byder almindeligvis ikke på po-
kalturneringer, først i Rungsted Ugen 
glimter sølvet igen.

Rungsted Ugens Ægteskabs-
pokal

Gennem mange år skænkede famili-
en Jac. Olsen som præmie i ægteskabs-

fortsættes side 26

Wessel Family Cup pokalen

Rungsted Ugens Ægteskabspokal
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matcherne de kendte Jac. Olsen-taller-
kener – ottekantede og ornamenteret 
med golfkøller i kanterne. Nogle af 
disse cirkulerer nu som andre præ-
mier i klubbens matcher, eksempelvis 
Werners Tallerken. Den nuværende 
sølvtallerken, som vinderne af ægte-
skabsmatchen må låne med hjem, er af 
herkomst uvis. Muligvis er den indkøbt 
af en bestyrelse til brug for Rungsted-
ugens Ægteskabsmatch.

Dronning Alexandrines 
Vandrepokal

Pokalen er en ca. 40 cm. høj sølv-
vase, ornamenteret med stort A med 
krone over.

Kong Christian X fyldte d. 26. sep-
tember 1940 70 år og i den anledning 

skænkede dronning Alexandrine, som 
selv var en ivrig golfspiller, en evigt 
vandrende pokal til såvel Københavns 
golfklub som til R.G.K. Uheldigvis 
havde man i Rungsted misforstået Ma-
jestætens propositioner og den første 
sejrherre, Hans Raaschou vandt poka-
len til ejendom!! Men dronningen lod 
derefter udsætte en ny lignende pokal, 
evigt vandrende, og om muligt forestod 
hun selv præmieoverrækkelsen, ved 
hvilken lejlighed hun selv traditionelt 
modtog en buket lyserøde nelliker.

Buketten med de lyserøde nelliker 
har siden fulgt præmieoverrækkelsen, 
men tilfalder nu sejrherren. I starten 
blev matchen spillet som flagspilstur-
nering. I dag spilles den som 36 hullers 
slagspil med max. hcp. 24. Evigt vand-
rende, må ej hjemtages.

Ladies only 
Sheriffens pokal

Præmierne i damernes efterårsfour-
ball er skænket af Tove Palsby. Der er 
to skåle - miniatureudgaver af den for-
nemme 5. maj pokal, som Tove Palsby 
har vundet flere gange og derved har 
erhvervet sig skålene som afløserpræ-
mie.

Årsagen til donationen var det for-
hold, at Jørgen Lundborg skænkede en 
pokal, Sheriffens pokal, til vinderen af 
herrernes efterårsfourball. Det er en 
stor tallerken, indgraveret med Sherif-
fens vandrepokal, skænket i 1992 af 
vores æresmedlem og tidligere formand 
i R.G.K. Jørgen var kendt for sin strikse 
ledelse af klubben og blev derfor kaldt Dronning Alexandrines Vandrepokal
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sheriffen, et navn han efterhånden blev 
en smule stolt af. Men mest stolt var 
han dog over at få et slag opkaldt efter 
sig. En Lundborg.

Som direkte følge af den ovennævnte 
gestus, mente Tove Palsby, at damerne 
i lighed med herrerne naturligvis burde 
have en sølvpræmie at kæmpe om.

Disse præmier er evigt vandrende, 
og kan hjemtages.

Onsdagsherrernes pokal

Statelig pokal med låg, som Jørgen 
Lundborg skænkede herrernes ons-
dagsklub, populært kaldet Løverne, i 
1986. Evigt vandrende, kan hjemtages.

Om fornemme sølvpræmier, skænket 
af Tove Geertz, Jørgen Lundborg og 
Frederik Dreyer.

Tove Geertz’ tallerken

I 1992 blev Rungsted Open spillet for 
første gang med en dame- og herre-

række.

For damerækkens vedkommende 
gav Tove Geertz tilsagn om at bidrage 
med en sølvtallerken som vandrepokal.

Tove Geertz er dansk golfs Grande 
Dame. Ingen har vundet så mange 
mesterskaber og i så mange år siddet 
på tronen som Danmarks altoverskyg-
gende Queen of Golf.

Med femten Danske Mesterskaber, 9 
Ladies Cup sejre i R.G.K., 2 runner ups 
i Svenske åbne Mesterskaber, 3 åbne 
Skandinaviske Mesterskaber 1947, 49 
og 53 samt 13 R.G.K. Mesterskaber for-
uden et utal af sejre i større og mindre 
turneringer vil ingen nogensinde kunne 
gøre Tove rangen stridig.

Desværre fik denne turnering, som 
var stort anlagt, en kort historie. Men 
Tove Geertz’ tallerken pryder nu vores 
golfpokalsamling.

Poul Larsens Pokal

Frederik Dreyer og Jørgen Lundborg 
besluttede i 1992 at overlade denne 
sølvbowle til R.G.K. til brug som van-
drepræmie for herrerækken Rungsted 

Løvernes Pokal

Tove Geertz’ tallerken

fortsættes side 28
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Open, skænket af Poul Larsen, som var 
bosat i England.

Frederik Dreyer fortalte, at den i sin 
tid var blevet udsat for Anglo Danish 
Society’s matcher, som skiftevis blev 
spillet i England og i Danmark, altid 
som fourball og sidst blev den vundet af 
Fr. Dreyer og J. Lundborg i 1956. Men 
de store huses tid var forbi i Danmark, 

en del af de gamle dansk-engelske gol-
fere var gået bort, og siden havde den 
været opbevaret hos Jørgen Lundborg.

Men da Rungsted Open fik en kort 
levetid, opbevares denne smukke 
sølvpræmie blandt vore historiefyldte 
vandrepræmier.

SS

Proens tips
I dag skal vi træne!

Vi har rigtigt gode træningsfaci-
liteter i Rungsted Golf klub, og 
i dag skal Jannik og jeg bruge 

dem.

Vi har bestemt os for at starte på 
indspilsgreen ved træningsbanen. Jeg 
har et 8 jern og Jannik har sin wedge. 
Dette område er super til de små slag, 
greenen er pænt lang så man kan træne 
mange forskellige typer af slag. Jeg er i 
gang med en ”chip and run”, hvor jeg er 
4 meter fra green, lander bolden ca. 1-2 
meter inde på green, så bolden ruller 8 
meter frem til pinden. Jannik er i gang 

med et slag hvor han står 15 meter væk, 
og flyver bolde i hovedhøjde og ruller 
ca. 5 meter. Vi bruger de gule bolde, 

fortsættes side 30

Bemærk hvordan Jannik holder hovedet helt 
stille og øjnene på det punkt hvor bolden lå.
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Rungsted
Station

Rungsted
Torv

Strandvejen

Rungstedvej
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som er i den sorte kasse nede ved 
boldmaskinen. Man må også bruge sine 
egne bolde. Det er ret sjovt, også fordi 
vi er 2 som træner sammen. Efter 15 
minutter bytter vi plads og skifter jern.

Nu går vi på rangen, det er nu tid til 
at slå nogle lange slag. Vi starter med 
en wedge, skifter til et 9 jern, derefter 
8 jern så 7 osv, indtil vi til sidst slår 
driver.

Rangen er rigtig god, fordi vi har 
så meget plads og mange ”targets” i 
forskellige afstande at slå efter. Hvis 
man vælger flag nr. 4, kan man slå efter 

flaget med flere forskellige jern, så man 
får øvet både de hele og halve sving. 
Det er vigtigt at man slår efter et mål, 
og ikke bare slår uden at sigte.

Vi hjælper hinanden lidt for at sikre, 
at vi sigter rigtigt og svinger korrekt. 
Det er vigtigt at blive set på med jævne 
mellemrum.  Bagefter begynder vi at 
konkurrere om, hvem der kommer tæt-
test til de forskellige ”targets”. En rigtig 
sjov leg, så man kommer under lidt 
pres, for jeg vil nødigt tabe til Jannik. 
Oh! Det gjorde jeg.

Efter et godt stykke tid er vi ved at 
blive lidt møre, så vi flytter vores ind-
sats over til bunkeren ved par 3 banen. 
Der er kun en farlig ting ved at lege i 
bunkeren, det er, at der går konkur-
rence i det, vi kan få flere timer til at 
gå omkring en green. Bunkerslag er 

Mike benytter et boldrør og Jannik håndskub-
beren til opsamling af boldene , så området er 
fri for bolde - klar til de næste.

Mike og Jannik lånte de gule bolde fra kassen 
ved boldautomaten og sætter dem på plads 
efter brug.

Jannik har lagt en sigtepin på måtten (sigter 
mod det røde flag), således at han kan tjekke 
om fødderne er parallelle og slagfladen vinkel-
ret på denne. 
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det alle frygter mest, men mærkeliget 
nok er det det sted på træningsområdet 
hvor der kommer færrest og træner. 
Der er plads til 4/5 ad gangen i bunke-
ren, så kom i gang.

Alligevel fik jeg lidt revanche over 
Jannik, så nu står det lige, og vi er 
enige om at spille 6 huller på Pitch & 
Putt banen. 

Hvis der er nogen som ikke har spil-
let den, så er det på tide at komme i 
gang. Det er noget som vi her i klubben 
har savnet, så er det en Pitch & Putt 
bane. Tænk hvis man kunne spare 3-4 
slag på en runde og få 3-4 point ekstra, 
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Mike og Jannik slår begge fra bunkeren samti-
digt. Jannik tabte og måtte efterfølgende rive 
for begge, så bunkeren er klar til de næste . 
Mike samlede boldene med et boldrør.

Mike lægger ud på 1. hul på Pitch & Putt banen.
Nedenfor ses Jannik afgøre matchen allerede 
på 4. hul.
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kun fordi, at man har trænet det korte 
spil. Det tager kun 20 minutter pr. 
runde, og det giver rigtig godt. Desvær-
re gik det den forkerte vej for mig på 4. 
hul, jeg lavede en BOGIE!! Og det var 
nok til at jeg tabte til Jannik. Han endte 
2 under par og jeg var kun 1 under.

Sidste sted for os er putting green. 
Hvis Jannik og jeg skal spille 18 huller 
på den store bane, som det er beregnet, 
vil vi kunne bruge 36 slag og 36 putts. 
50 % af vores spil er med putteren i 
hånden. For de fleste er puttning en 
stor del af spillet og man putter højest 
5 minutter inden man skal ud at spille, 
hvilket slet ikke er nok.

Lige nu koncentrerer jeg mig om at 
holde min rygposition i samme stilling 
når jeg svinger putteren frem og til-
bage. Det gør at jeg kan lave en ensartet 
bevægelse hver gang. Jeg har også fået 
et tykkere grip på min putter, hvilket 
giver en helt anden fornemmelse og en 
helt anden mulighed for at kunne holde 
hænderne i ro under puttet.

Modtag undervisning, træn, spil og 
há  det sjovt.

Mike & Jannik

Penina Golf resort i Portugal er 
et populært sted. Ikke mindst 
blandt Rungsted Golf Klubs 

medlemmer. 

PENINA 
 - et populært sted

Pro Mike Tulloch havde for sjette år i 
træk arrangeret en tur i den sidste uge 
i marts. Godt 40 medlemmer var med, 
da man den 20. marts satte kursen 
mod Lissabon og videre til Faro. Træ-

nerne Mike Tulloch, Jannik 
Bolinder og Jesper Sylvest 
Nielsen var klar til at hjælpe 
golfspillerne i gang. De 
fleste havde ikke rørt køl-
lerne, siden 2014-sæsonen 
sluttede i oktober.

Gruppen mødes i Ka-
strup lufthavn ved 16.30-ti-
den og er først fremme  på 
hotel Penina godt midnat. 

En af de mange hyggelige stunder på terrassen i Penina
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Så er der checkin og det er sent før man 
kommer i seng.

Efter et meget flot morgenbord, med 
alt hvad hjertet kan begære, står dagen 
på golf. Der er trængsel på driving 
rangen, for der er andre gæster. Spillere 
fra Furesø, England, Irland og Tysk-
land. Det er internationale gæster, man 
møder på Penina.

Nogle har været med Mike flere 
gange. For nogle er det første gang. 
Sådan var det for Kirsten og Michael 
Holm. ”Det var en dejlig tur”, siger 
Kirsten Holm. ”Alt fungerede godt på 
rejsen og holdet havde en fin blanding 
aldersmæssigt. Vejret kunne have 
været bedre, men det kan ingen gøre 
noget ved. Træningen fungerede godt. 
Vi havde vores betænkeligheder på 
forhånd, men turen blev meget bedre, 
end vi havde troet”.

”Det er en god måde, at begynde 
sæsonen på. Det var også fint, at man 
kunne gå ud og spise sammen, de 
aftener, der var mulighed for det. Man 
fik lært andre at kende. På fridagen 
havde vi ikke lyst til at spille golf. Men 
vi fandt så nogle, vi kunne spille bridge 
med. Det var dejligt midt i golfugen”.

Det var dejligt, at vi kunne hygge 
os med fællessang. Ja, Jens Boms 
Bye,Bye,Birdie blev sunget flere gange 
i ugens løb. Den er skrevet i 1975, så de 
forholdsvis nye medlemmer kendte den 
ikke.

For Peter Claudi Rasmussen var be-
søget på Penina også første gang. ”Jeg 

Jannik i gang med formiddagens træning.
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har været med Mike i 
Scotland, men  Por-
tugal blev en positiv 
oplevelse. Banen over-
raskede mig virkelig 
positivt. Den har høj 
kvalitet. Kommer man 
til at ligge i semirough, 
kan den været meget 
svær at komme ud af, 
selv om det ikke ser 
sådan ud. Greens er 
svære, men har den 
rigtige hældning mod 
een, når man skal slå 
på.

Så er det dejligt, at bo på et hotel 
som ligger på banen. I det hele taget var 
der en god stemning på holdet, som dog 
strakte sig fra 40 til godt 80 år. Mike 
har en dejlig afslappet facon, at lede det 
hele på. Det er op til hver enkelt, hvor 
meget man vil være på træningsbanen 
og puttinggreen. Men 
en god måde, at be-
gynde sæsonen på”.

Hver dag mødes 
man i baren  klokken 
19.30 til præmieudde-
ling og hygge.

Den sidste aften er 
der afskedsmiddag i 
grillrestauranten. Her 
var humøret i top. Med 
takketaler og Jens 
Boms  Bie, Bye, Birdie 
måtte holde for endnu 

engang, ligesom hans monolog fra 
RGKs 50 år jubilæum, om sønderjyden, 
der søger optagelse i RGK.

HG

Ugens vindere Peter Claudi Rasmussen og Inge Lise Hoffmann

Højt humør og godt selskab ved afskedsmiddagen i Penina



35MAJ 2015

JØP’S HACK
”Hvorfor var I så længe om 

at komme rundt?”

”Fordi vi kom til at gå 
lige bag ligtoget!”

Jeg vil vove at påstå, at dette re-
plikskifte har fundet sted i hver eneste 
golfklub verden over, måske (måske!) 
lige med undtagelse af Augusta Natio-
nal, som har så få medlemmer, og som 
det er så svært for almindeligt dødelige 
at komme til at spille på, at den stort 
set står tom året rundt, lige bortset fra 
anden uge i april, hvor banen er hjem-
sted for The Masters.

Og ”ligtoget” er – som alle jo ved – 
den charmerende betegnelse for den 
fourball i klubben, som er herostratisk 
berygtet for at være meget længe om at 
spille 18 huller, og som ekstra kende-
tegn har, at den aldrig lukker andre 
igennem.

Man kan så stille spørgsmålet: Hvor-
for er dette ”ligtog” blevet så berygtet? 
Det er meget enkelt: Fordi alle golfspil-
lere – alle, også ”ligtogene” – gerne vil 
gennemføre deres runder så hurtigt, 
som de kan (med mindre, altså, de lige 
netop dén dag har smurt madpakker til 
sig selv og deres gæster og har planlagt 

Det 
eksistentielle 

”ligtog”

skovtur undervejs på runden). Derfor 
får alle golfspillere en dårlig oplevelse, 
når de undervejs på runden bliver nødt 
til at vente, fordi de oplever, at ”ligto-
get” foran spiller for langsomt. 

Men i mange tilfælde mener ”ligto-
get” faktisk, at det spiller i det rigtige 
tempo, og at det er holdet bagved, der 
er ”ude på at gøre golf til atletik”. Og 
man skal i øvrigt være opmærksom på, 
at der er to typer ”ligtog”: De, der rent 
faktisk bruger tiden (måske lidt meget 
af den) på at spille golf, og de, der tos-
ser rundt på banen og spilder en masse 
tid.

Det er de sidste, der trænger til om-
skoling.

Dette er et eksistentielt problem i 
golfsporten og er tilsyneladende umu-
ligt at løse, for der klages over det over-
alt. Resultatet er, at millioner af spillere 
de senere år har forladt golfsporten. De 
gider simpelthen ikke bruge en hel dag 
på atten huller og en fadøl.

fortsættes side 36



36 NuMMer 1

Alle kender problemet

Der findes næppe den golfklub-be-
styrelse, som ikke er klar over tingenes 
tilstand, og mange af dem føler nok 
også, at de har et ansvar for at få til-
standen ændret til det bedre.

Og stort set alle, der har forsøgt at 
gøre noget ved sagen, har gennemført 
en ”vedtagelse” om, hvor længe en 
runde på deres bane må tage (her i 
Rungsted nu 3:55). Mange har sat fine 
skilte op med det magiske tal – men 
næsten ingen har indført konsekvenser, 
hvis medlemmerne ikke lever op til 
kravet.

Og dét er ganske forståeligt.

For mange golfspillere har på et eller 
andet tidspunkt i deres karriere spillet 
på nogle af de populære greenfee-
fabrikker sønden for regnen eller østen 
for solen, hvor man har indført emsige, 
kørende banekontroller, som med hård 
hånd smider gæsterne ud af banen, hvis 
de ikke lever op til det optimale tids-
skema, som er det nødvendige grund-
lag for fabrikkens maksimale profit. 
Det skaber selvfølgelig dårlig stemning, 
krav om tilbagebetaling af greenfee (en 
by i Rusland!) og generel surhed hos 
spillerne – på længere sigt til ugunst 
for greenfee-fabrikkerne, som på grund 
af deres fremfærd ender med at blive 
internationalt upopulære med risiko 
for at løbe ind i en nedadgående spiral: 
Færre spillere, mindre profit. ”Suicide 
by Police”, som det kaldes i de kredse.

Og den slags kan man selvfølgelig 

ikke indføre i almindelige,  medlems-
ejede golfklubber!

Hvad kan man så gøre?

Kig på forskningen

Man kunne eksempelvis kaste et øje 
på den forskning, som i de senere år 
faktisk har fundet sted på områ-det. 
Den har nemlig afsløret, at årsagerne 
til det globale problem ikke nødvendig-
vis er, hvad de fleste går rundt og tror, 
det er.

De fleste tror, at årsagen til, at ”ligto-
get” generer alle efterfølgende spillere, 
er, at de går så langsomt. Forskningen 
viser, at spillernes gå-tempo kun be-
tyder uendelig lidt i den store sam-
menhæng. Det er alt dét, der sker ind 
imellem selve spadsereturen, der spiller 
hovedrollen.

Men jeg er nødt til endnu en gang 
at fremføre (selv om klubbens besty-
relse åbenbart ikke kerer sig om denne 
kendsgerning), at langt det største 
problem for unødvendige ventetider på 
en runde (og det er jo ventetiderne, der 
direkte afspejler problemet), er, at spil-
lerne sendes ud fra 1. tee med for korte 
mellemrum. Det ene hold får ikke en 
chance for at komme rigtigt ”væk”, før 
det næste står oppe i nakken. Og dette 
problem er blevet endnu større i takt 
med, at de moderne køller i dag kan slå 
meget længere end de kunne tidligere. 
For det betyder, at klubbernes ”goril-
laer” nu let kan slå 280 meter i carry, 
hvilket jo kræver, at et forangående 
hold af ikke-gorillaer får tilstrækkelig 
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tid til at komme væk. Og det får de 
ikke, hvis ikke de har mindst 10 minut-
ters forspring – gerne mere.

Det er forståeligt, hvis greenfee-
fabrikkerne slår syv kors for sig ved en 
sådan tanke, for det vil jo – i hvert fald 
kortsigtet teoretisk – betyde færre spil-
lere på banen og lavere profit. Og det er 
jo ikke lige, hvad de er sat i verden til.

Men det må da være oplagt at prøve 
for en almindelig, medlemsejet golf-
klub, hvis medlemmer føler sig ramt 
af problemet. Foreløbig holder vores 
bestyrelse fast ved 7-8 minutter.

Men tilbage til det unødvendige 
spild af tid, som enhver spiller uden 
de store anstrengelser kunne reducere 
ganske betydeligt. Hvis alle medlem-
mer af Rungsted Golf Klub ville kon-
centrere sig om denne side af sagen, er 
jeg overbevist om, at vi fra næste sæson 
ville være i stand til at leve op til 3:55.

Så enkelt er det

Her er i kort form nogle gode råd, 
som hvis de følges, kan være med til at 
skære ikke så lidt unødvendig spild af 
tid af en runde:       

1. Kom hurtigt væk fra green og op 
på næste tee. Slå ud, før du skriver. 
Spil Ready Golf, så man ikke hænger 
sig i honnøren og absolut skal vente 
på ham, der på vejen mellem green 
og tee lige er inde i skoven for at lette 
ben. 
Min påstand: En normal fourball vil 
ved en behjertet indsats kunne ”spa-

re” to minutter på hver tee. Alene 
dette vil kunne forkorte runden med 
34 minutter! 

2. Vær klar til at slå, når det bliver 
din tur. Gå direkte ud til din bold i 
stedet for at gå i flok til hver bold. 
Foretag den mentale forberedelse og 
afstandsmålingen til green under-
vejs til bolden. Reducer antallet af 
prøvesving. Lad være med at lede 
efter en junglebold i samtlige tillade-
lige fem minutter, når den åbenlyst 
ikke vil kunne spilles videre, selv om 
den skulle blive fundet. 
Min påstand: Samme normale four-
ball vil kunne spare mindst ét minut 
pr. hul (formentlig mere!) En yderli-
gere forkortelse af runden på mindst 
18 minutter.

3. Hold øje bagud. Hvis nogen 
nærmer sig, så hold øje med, om 
de spiller hurtigere. Gør de det, så 
luk dem igennem. Lær den såkaldte 
”flydende gennemgang”. Husk, at der 
i dag kun findes én regel: hurti-gere 
spillere har forret frem for lang-
sommere spillere. Lad være med at 
betragte det som et prestige-tab at 
lukke et hold igennem. Contador kø-
rer jo også hurtigere end C-rytteren 
fra Vedbæk. 
Min påstand: Det vil kun koste et 
par minutter at åbne for en flydende 
gennemgang, men både I selv – og 
navnlig de hurtigere! – vil blive gla-
dere for efterfølgende at kunne spille 
i ”fred”. 

4. Bliv hurtigere færdige på green. 
Læs kontur og fald på vej op til 
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Klubberne i klubben
NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

green. Tjek afstanden mellem bold 
og hul, når du går forbi med din bag. 
Stil bag’en tættest mod næste tee, 
så det ikke bliver nødvendigt at gå 
tilbage for at hente, når det er puttet 
færdigt. Læs puttet lidt hurtigere – 
og lad være med at markere 20-30 
cm. returputt. Putt eventuelt før 
ham, der ligger længst væk (Det er jo 
ikke US Masters, dette her!) 
Min påstand: Vores normal-fourball 
vil kunne spare mindst ét minut pr. 
green ved at tænke sig lidt om. En 
yderligere tidsbesparelse på mindst 
18 minutter.

Alene disse fire små ”øvelser” vil 
altså kunne forkorte runden for en 
normal-fourball (hvordan den så end 
måtte se ud!) med mindst 70 minutter. 
Halvfjerds!

Mon ikke det skulle være nok til, at 
vi alle vil kunne leve op til 3:55?

Jøp

Så er 
sæsonen 
Løve’t i 
gang…

Det tidlige forår har været køligt, 
men nådigt mod banen, så 
Løverne startede sæsonen som 

planlagt den 8. april. Ganske vist fra 
vinter-teesteder, men – vigtigst - med 
flag på greens. Så vi er i gang! 

Vi håber på stor deltagelse i Løver-
nes matcher igen i år. De første spil-
ledage i april lover godt! Vi er p.t. 96 
Løver og ser meget gerne at endnu flere 
af RGK’s herremedlemmer har lyst til 
at være med hos os – blot du er over 25 

Løverne åbnede sæsonen 8. april med hejsning 
af den nye fane, doneret af Klavs Arn-Hansen. 
Standerhejsningen blev fejret med et glas 
Cremant til de fremmødte Løver
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år og har et SPH på max 36 er du meget 
velkommen. Bestyrelsen vil sørge for, 
at nye medlemmer bliver vel introduce-
ret til medlemmerne og rutinerne.

Der spilles (fortrinsvis) Stableford i 2 
rækker hver onsdag i perioden 8. april 
– 7. oktober. Vi spiller 4-bolde med 
starttider 13.45-15.00, og turneringen 
efterfølges af hyggelig fællesspisning 
og præmieoverrækkelse ca. Kl. 19.30. 
Tilmelding før spillet på spillerlisten 
samt tilstedeværelse under præmie-
overrækkelsen er en betingelse for at få 
del i dagens præmier. 

Løverne har nu i nogle sæsoner 
arbejdet med et sponsor-koncept, hvor 
sponsorer kan blive eksponeret som 
Dagens Sponsor med mulighed for en 
kort præsentation (10 min) til mid-
dagen en onsdag efter matchen. Det 
er lykkedes at engagere et pænt antal 

sponsorer til Løvernes matcher, og vi er 
glade for at mange hænger ved og har 
valgt at støtte os igen i år. Samtidig er 
nye kommet til - både fra egne rækker 
og eksterne – og det betyder, at vi igen 
i 2015 har økonomi til rigtig attraktive 
præmier og tilskud til særlige aktivite-
ter og nye initiativer. 

Så præmier er der igen mange af i år! 
Ud over 1., 2., 3. præmie i A og B ræk-
kerne samt nærmest flaget på alle par 
3 huller til både A- og B-rækken, har vi 
præmier på hul 11, 12, 16 og 18 ! Hver 
onsdag !

Se mere om Løverne og vores 
sponsorer på vores hjemmeside www.
rungstedloever.dk

Som nævnt spiller vi 4-bolde, og vi 
må derfor gøre os umage for at få spil-
let til at glide. RGK’s ambition er som 

Som Monty siger: Sjusk ALDRIG med et putt, og slet ikke på 18. hul! Flaget markerer 
nærmest hullet i 3 slag – en af dagens mange præmier
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Så er vi i gang

bekendt, at en 4-bold skal kunne gå en 
runde på 3 t og 55 min. Realistisk set 
er vi nu nok en anelse længere om det, 
men vi skal selvfølgelig komme igen-
nem runderne på en rimelig tid ….! 
Spillehastighed vil igen i 2015 være et 
generelt tema for alle spillere i RGK, 
og Løverne vil naturligvis også sætte 
fokus på at forebygge langsomt spil. Vi 
følger op på problemstillingen gennem 
sæsonen.

Ellers er mange ting ved det gamle 
– de fornøjelige traditionelle arrange-
menter fortsætter i 2015: 

• Onsdag den 27. maj skal vi 
spille vor årlige dyst mod Kokkedal. 
Den er i år på hjemmebane, det er 20 
års jubilæum, så kravet er klart: Vi skal 
vinde trofæet – den evigt vandrende 
putter, som vi sidst vandt i 2013!

• Vi skal på 8. år kæmpe vores 
traditionelle dyst mod Barsebäck, i år 
som gæster på Masters Course den 10. 
juni.

• I junior-ugen (1. juli) henlægger vi 
residensen til Hornbæk Golfklub

• Løvernes fourball (en gennemgå-
ende hulspilsturnering).

• Løvernes Invitational den 2. sep-
tember, hvor hver Løve inviterer en ven 
eller forretningsforbindelse til deltagel-
se i en begivenhedsrig dag med fælles 
gunstart kl. 9.00.

Vi ser frem til en stor tilslutning til 
disse aktiviteter, der vil blive annon-

ceret sammen med Nyt fra Løverne, 
resultater m.m. på www.rungstedlo-
ever.dk og på opslagstavlen i herrernes 
omklædningsrum.

Endelig støtter Løverne fuldt op om 
dameklubbernes Pink Cup 2015 arran-
gement torsdag den 21. maj, idet vi den 
20. maj indbygger en støtteturnering 
for Pink Cup i vores sædvanlige ons-
dagsturnering. 

Vi ønsker alle en god golfsæson !

På bestyrelsens vegne 
Niels Holger Hansen 

Solen skinnede, og det var nær-
mest vindstille, da Halv Fire 
mødtes første gang i denne 

sæson torsdag 9. april. Vejrudsigten for 
dagen havde ellers truet med helt an-
derledes koldt vejr, så vi var nogle glade 
spillere, der slog ud på 1. tee.

Vi spillede en flagmatch over 9 
huller, og vinderen, Annette Eilersen 
nåede greenbunkeren i venstre side på 
9. hul, inden hun måtte placere Dan-
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ROSE 
ÆGTE TÆPPER & KELIM 

 

I mere end 40 år har vi solgt ægte tæpper. Ved siden af vore 
håndknyttede tæpper har vi specialiseret os i ægte kelim tæpper. 
Heraf fører vi Danmarks bredeste udvalg. Vi har alle størrelser 
også helt store. I vort sortiment findes også eksklusive, sjældne  

og antikke stykker som f.eks. denne Sumaq fra ca. 1860. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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nebrog. Sanne Theede sikrede sig en 
2. plads med sit lange drive på samme 
hul. 

Peter og Steen holdt ekstraordinært 
aftenåbent i restauranten, så vi havde 
mulighed for over en velsmagende mid-
dag og et glas vin at få styr på, hvad der 
er sket hos hinanden i vinterens løb.

Vi synes, det tegner lovende for en 
sæson, hvor både det sportslige og det 
sociale samvær prioriteres.

Spændende turneringer

Det glæder os, at vi atter i år får 
mulighed for at spille med i Pink Cup 
turneringen. Alle tre dameklubber har 
slået sig sammen om at arrangere en 
spændende dag, så vi kan ”slå et slag” 
til fordel for bekæmpelsen af bryst-
kræft. Vi håber, at mange vil bakke op 
omkring turneringen og også deltage 
i de aktiviteter og konkurrencer, der 
bliver arrangeret i dagene op til selve 
Pink Cup turneringen 21. maj.

Sæsonens program byder også på 
en invitationsmatch 18. juni, hvor der 
er mulighed for at tage en gæst med, 
der i forvejen er medlem i RGK. Des-
uden har vi planlagt en udflugt til en 
nordsjællandsk klub 2. juli. Yderligere 
information om udflugten på et senere 
tidspunkt.

V har mulighed for at spille 24 tors-
dage, inden sæsonen slutter 1. oktober. 
Det er også dagen, hvor vi holder gene-
ralforsamling.

Kom og spil med

Halv Fire har spilletider fra kl. 15.30 
til 16.07, og har du lyst til at møde 
nogle positive kvinder, skal du være 
meget velkommen. Vi spiller fra hcp. 
36, uanset man har et højere hcp. Med-
lemskontingentet er kr. 300,- om året. 
Har du spørgsmål, så kontakt en af os 
fra bestyrelsen.

Efter runden spiser mange af os lidt 
mad i restauranten, og under middagen 
bliver der delt præmier ud til dagens 
dygtigste spillere. 

Vi glæder os til at se jer på banen og 
ønsker alle en god sæson.

Halv Fire’s bestyrelse

Sidste års udflugt gik til Ree Golf ved Hel-
singe. Sanne Theede nyder udsigten, inden sin 
putning
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KaninKlubben

Så kom vi endelig i gang med 
sæson 2015, efter at golfudsty-
ret har været pakket væk siden 

september sidste år. 

I år har vi fået tilgang til Kaninklub-
ben fra et par af de helt nye medlem-
mer samt en del af de begyndermed-
lemmer som allerede har opnået 
spilletilladelse. 

Som noget nyt har vi indført en 
månedlig scramble turnering, som ser 
ud til at være populær, og den første 
turnering blev vundet af Kirsten Raun 
og Lars Gammelgaard med Jens Raun 
som myndig kaptajn. Den gennem-
gående turnerings præmiebord blev 
effektivt ryddet af Helle Warnøe, med 
Eva Thing som runner-up.

Som bekendt er Kaninklubben et til-
bud til de medlemmer af Rungsted Golf 
Klub som er begyndere eller knapt så 
øvede inden for golfsporten. Når man 

ser antallet af højhandicappere i klub-
ben er der mange potentielle medlem-
mer til kaninklubben, og det er altså 
en rigtig god, og hyggelig måde at lære 
sporten – og andre medlemmer - på. 

Når man er kommet ned i han-
dicap, kan juniorerne spille med i 
FredagsTour, og de voksne spillere 
”er klædt på” til at deltage i de øvrige 
herre-og dameklubber. 

Vi spiller 9 huller hver mandag 
fra kl. 15:30, og Kaninforældrene, 
Merethe Lund, Tove Palsby og Claus 
Preetzmann, sørger for at ”hygge” lidt 
omkring deltagerne, og indføre dem i 
sportens forskellige regler og etiketter, 
og går som hovedregel med på runden 
for at svare på de spørgsmål der måtte 
opstå, og sørge for at tempoet er pas-
sende. 

Vi arrangerer også en udflugt sidst 
på sommeren til en anden klub, så vi 
prøver at spille andre baner.

Skulle du ønsker at blive medlem af 
Kaninklubben, skal du blot kontakte 
Claus Preetzmann i klubbens admini-
stration. 

CP
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Vintertræning - inde og ude

Juniorerne har trænet over vinte-
ren - både udendørs og indendørs.

Oliver Suhr har en god forbindelse 
i Rødovre Indoor Golf & Ski - hvor vi 
besluttede os for at investere i nogle 
pladser over vintermånederne. Et super 
sted at træne - juniorerne var glade 
for denne mulighed - (så den tager vi 
nok op igen til vinter, hvis muligheden 
byder sig).

Desuden har vores pro’er afviklet 
udendørs vintertræning over nogle 
uger i starten af år 2015 på RGK’s 
træningsanlæg. Vi har været ganske 
heldige med vejr og vind.

Påske- og holdtræning

Det blev påskeferie - og mange junio-
rer var på ferie, men det skal jo ikke 
hindre de tilbageværende i at træne. 
Der blev afviklet 2 dages Påsketræ-
ning og match - hvor knapt 20 juniorer 
trodsede vejr og vind, og fik slået nogle 
gode slag.

Juniorerne er 
kommet godt fra 

start

Umiddelbart efter påskeferien star-
tede junior holdtræningen. De fleste 
hold er nu fyldt op, men der er endnu få 
ledige pladser - primært om lørdagen.

Det er et større puslespil at få alle 
hold til at gå op - samtidig med at indfri 
flest mulige ønsker ift. dag, tidspunkt, 
alder,  sportslig formåen og personlige 
ønsker om at træne med en specifik 
golfkammerat - men det er vist lykkes 
nogenlunde.

Junior Åbningsmatch

Så kom dagen, hvor juniorerne for 
alvor skulle åbne sæson 2015 - Junior 
Åbningsmatchen blev afviklet søndag 
d. 12. april - en fin solskinsdag med 
knapt 40 veloplagte juniorer, som glæ-
dede sig meget til at komme i gang med 
golfsæsonen. Der var sat hold (høj/
lav hcp) - og blev spillet Scramble - en 
matchform hvor alle har gode chancer 
for at gøre sig gældende.

1. pladsen: Johan Asbjørn, Frede-
rik Secher og Carl Johan Bangsgaard
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2. pladsen: Christoffer Olrik, 
Christian Bræmer og Villads Mardahl 
Petersen

3. pladsen: Jacob Buhl-Jørgensen, 
Mikkel Ravn, Oliver Kemp og Frederik 
Olrik

En spændende runde scramble blev 
afsluttet med hyggelig, fælles frokost 
med familier - og naturligvis præmier 
til vinderholdene :-)

Fredags Tour

Igen i år spilles der den gennemgå-

ende Fredags Tour med dertil hørende 
fællesspisning, når alle deltagere er 
inde.

Alle med hcp fra 44 og ned kan 
deltage - og vi har en forventning om, 
at alle juniorer inden for denne hcp 
gruppe deltager. Det er SÅ vigtigt at 
alle juniorer får spillet, og på den måde 
får god rutine og flow i deres spil - og 
dermed også kan rykke sig hcp mæs-
sigt, så alle på sigt har mulighed for 
også at stille op i RGK’s klubturnerin-
ger, samt turneringer på udebane.

Vi har brug for forældre-opbakning 
til at få sendt den gruppe afsted - som 
har fra hcp 54-36 således at vi i år kan 
rykke hele den gruppe et godt stykke 
vej. Det I forældre bedes hjælpe os med 
er, at få sendt jeres poder afsted om fre-
dagen (tilmelding skal ske via Golfbox 
senest torsdage inden kl. 12). 

Sponsorstøtte til junior 
teamet

Juniorudvalget vil gerne igen i år 
gøre opmærksom på, at vi søger spon-
sorstøtte til sportslig- og social udvik-
ling af RGK’s juniorteam.

Desuden søger vi sponsorer, som kan 
bidrage med fine præmier - primært til 
brug i juniorugen (uge 27) Der er behov 
for præmier til piger/drenge i alderen 
fra 8-18 år. Har du lyst og mulighed 
for at sponsorere juniorteamet i sæson 
2015, bedes du venligst rette henven-
delse til Claus Preetzmann på kontoret.

På forhånd tak :-)
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Tirsdag den 14. april var ca. 50 
klubmedlemmer samlet i klub-
huset for at hædre en af klub-

bens store præmietagere gennem tiden 
- Hans Stenderup. 

Top Twenty kammeraterne havde ta-
get initiativ til at indsamle det fornød-
ne antal underskrifter og indstille ham 
til bestyrelsen som bænkemodtager. 

For at kunne modtage denne hæders-
bevisning, er kriterierne et af følgende 
punkter:

”Opnåelse af spillemæssige resul-
tater på nationalt/internationalt plan, 
det være sig individuelt eller for hold, 
under medlemskab af RGK.

Have udført længerevarende ind-
sats for RGK, det være sig i bestyrelse, 
udvalg eller på lederbasis, eller ved 
løsning af ad hoc opgaver.

Have sat sit præg på klubben gen-
nem mangeårigt medlemskab og karis-

matisk væsen”.

Martin Bank nævnte i sin tale til 
Hans Stenderup ved overdragelsen, at 
han vel havde opfyldt samtlige betin-
gelser til fulde, samt opremsede de 
poster han havde beklædt i klubben 
og alle de mange landsholdsudtagelser 
samt nationale og internationale me-
sterskaber som Hans har opnået. End-
videre blev hans enorme træningsind-
sats omtalt. Intet kommer af ingenting 
- Hans Stenderup træner hver eneste 
dag - året rundt.

Efter overrækkelsen ønskede alle de 
tilstedeværende tillykke med hæderen 
og med dagen – Hans Stenderup run-
dede nemlig de 70 år denne dag. 

CP

Hæder til 
Hans Stenderup

Hans Stenderup ved afslørin-
gen af bænken
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Restauranten byder velkommen 
til en ny sæson

Peter og Steen åbner sæso-
nen med nyt menukort. 

Restau-
ranten 
har netop 

lanceret sæso-
nens nye menu-
kort, der byder 
på mange spæn-
dende, nye retter. 
Menukortet vil 
blive ændret 
løbende. Derudover er der som vanligt 
mulighed for at få ”Dagens Ret” tirsdag 
til fredag. 

Det er nu også muligt at se menukor-
tet ved at klikke på ”Klubben” og vælge 

underpunktet ”Re-
stauranten”. Også 
”Dagens ret” på 
klubbens hjemme-
side. Klik ind under 
”Medlemmer”, hvor 
det står direkte 
under ”Nyheder fra 
klubben” nederst.

Så tag hul på 
den nye sæson med en dejlig frokost 
eller middag på terrassen hos Peter og 
Steen. 

Vi kender vist alle til at unge men-
nesker vokser voldsomt i en periode. 
Når man som forælder skal købe nyt 
tøj til poderne om foråret, kan de være 
vokset et par numre på tøjsiden, og så 
står man til en større udskiftning af 
garderoben.

Samme fænomen forekommer også 
i golf, og da det jo er vigtigt at udstyret 
passer til spilleren, har juniorudvalget 

foranlediget oprettelsen af en ”byt-
tecentral” for brugt juniorudstyr.

Har du et sæt køller som junior er 
vokset fra, og som alligevel blot står 
og samler støv i garagen, kan du altså 
aflevere det i administrationen, der 
så sørger for at samle det centralt, så 
udstyret kan genanvendes af andre 
juniorer.

CP

”Byttecentral” 
for brugt 

juniorudstyr
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Det er 25 år siden
Den gamle bar

Som det ses af billedet der pry-
dede forsiden af 1. nummer af 
bladet i 1990, var der liv og glade 

dage i den gamle bar, der lå lige ud til 
trappen. På billedet ses blandt andre de 
gode medlemmer  Hans-Eric Jensen, 
Jørgen Secher, Poul Erik Funder, Erik 
Guldfeldt, Jens Bom og Troels Munk. 
(billede: forsiden)

Generalforsamling 
og mere om starttider

Referatet af ge-
neralforsamlingen 
optog en stor del af 
spaltepladsen, men 
den var da også et 
tilløbsstykke. Lige 
ved 300 medlemmer 
deltog, så der var 
opstillet TV-skærme 
i spisestuen, så alle 
kunne følge med. 
Årsagen til det store 
fremmøde var igen et 
forslag omkring faste 
starttider. Jens Bom 
havde fremsendt et 
forslag om en egentlig 
afstemning blandt samtlige medlem-
mer, om vi skulle have faste starttider 
eller ej.

Bestyrelsen mente, at det var der 
taget stilling til, så man kunne ikke 
anbefale en ny afstemning. Ham der 
motiverede bestyrelsens indstilling, 

formåede ikke at overbevise general-
forsamlings flertal, for resultatet af 
afstemningen, om der skulle være en 
urafstemning blandt alle medlemmer 
over 18 år, inden sæsonens start,  blev  
202 ja – 173 nej –  2  blanke ( Der var 
ca 80 fuldmagter – og det var mig, der 
ikke kunne overbevise flertallet.)

Der var altså tale om en afstemning, 
der gik bestyrelsen i mod, så bestyrel-

sen bad om at få 
generalforsamlin-
gen suspenderet, 
for at tage stilling 
til situationen. 
Efter pausen kunne 
formanden dog  op-
lyse, at bestyrelsen 
havde taget afstem-
ningens resultat til 
efterretning, så ge-
neralforsamlingen 
kunne fortsætte.

Vagtskifte

Der skulle vælges 
4 bestyrelsesmed-
lemmer; men da 
der var 8 kandi-

dater blev der tale om kampvalg med 
skriftlig afstemning. Resultatet blev 
at følgende – i alfabetisk orden – blev 
valgt; Poul Erik Funder, Flemming 
Gimbel, Ole Lottrup og Zenon Styczen. 

Og så takkede formanden Torben 
Søndergaard af, og Hans Stenderup, 
der senere blev valgt til formand, tak-
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fortsættes side 50

kede på medlemmernes vegne Torben 
for den store indsats. 

I røg og damp

I bladet hvor foranstående fremgik, 
var der også et lille ”hjertesuk” fra Su-
zanne Hahn- Petersen. ”Jeg vil kraftigt 
opfordre til et rum for ikkerygere og et 
rum for rygere ved generalforsamlinger 
og lignende i klubben. Det er utåleligt 
at sidde i den tætte røgos, som ved 
sidste generalforsamling.”

Tænk hvad vi egentlig den gang bød 
de medlemmer, der ikke røg; noget er 
da blevet bedre med tiden.

I 1990 blev der udgivet 4 klubblade. I 
disse elektroniske tider, har et klubblad 
i papirform måske overlevet sig selv, 
men bestyrelsen har besluttet, at der 

skal udgives to numre i år, så i dette 
skriveri vil jeg også omtale, hvad der 
stod i blad nr. 2 fra juni 1990.

Sidste  om faste starttider

Der står ikke noget i dette blad om 
resultatet af  urafstemningen om faste 
starttider, men resultatet blev, at fler-
tallet gik ind for en eller anden form for 
faste starttider. Det var Zenon Styc-
zen, der kom med det forslag der blev 
indført, og her kunne man reservere 
den første ledige tid, eller skrive sig 
på et hold, hvis der kun var to eller tre 
spillere herpå. Man skulle dog stadig 
være personligt til sted for at reserve 
den første ledige tid, men at foretage 
reservation pr. telefon ”er ikke lige om 
hjørnet” udtalte Zenon.
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En Lundborg

Søren Sebber tegnede et smukt 
portræt af vores tidligere formand 
Jørgen Lundborg, der er den eneste - 
der   mig bekendt – har fået et golfslag, 
der anvendes over alt i verden, opkaldt 
efter sig. 

”En Lundborg” er et kort slag til 
green, hvor køllen rammer jorden før 
bolden, og bolden kun bevæger sig nog-
le få meter. Det var en anden tidligere 
formand Erik Stærk, der med denne 
”navngivning” endnu en gang gav et 
eksempel på sin sprudlende fantasi. 
Og  som Jørgen Dohlmann så morsomt 
sagde; ” Napoleon fik sin cognac, Sarah 
Bernardt sin kage og Lundborg sit 
slag.”

Hot metal

Jens Henriksen var en af de første i 
klubben der anskaffede sig en electric 
caddy cart, og til en sådan følger et 
batteri, der skal oplades. Vel opladet 
lægger Jens batteriet i bagagerum-
met, hvor også bag og køller befinder 
sig. Ankommet til klubben åbner han 
bagagerummet og ser, at bag og køller 
står i flammer. Et jern havde simpelt 
hen kortsluttet batteriet, men det var 
nu lidt af en overdrivelse ”at varme op” 
på den facon, følte vi, der skulle spille 
med ham.

Boldvaskemaskinen

Og så fik vi en boldvaskemaskine, 
hvilket fik Søren Sebber helt op i det 
højere lyriske felt i sin beskrivelse af 
”denne skulptur af Robert Jakobsensk 
fylde og Dürers apokalyptiske dimen-

sioner.” Det gav ham anledning til 
følgende lille digt:

Vor boldmaskine på banen 
fungerer med vand fra hanen 

den banker og basker 
og boldene vasker 

men fugter ikke ganen.

Jan Rud
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Rungsted Proshop 
Head Pro Mike Tulloch

Sommer i Proshoppen
Alle de nye varer er nu på hylderne

Alt fra klubtøj, golfsko og golfkøller



ELSKER FAIRWAY


