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Bestyrelsen orienterer
Vi havde i løbet af 

sommeren besøg 
af vores STRI-

konsulent, Alistair Beggs, 
der vurderer banens og 
især greens vedligeholdel-
sestilstand. Konklusionen 
er, at vinterens vejrbetin-
gelser, kombineret med 
begrænsningen i svampe-
bekæmpelse, gav en svær 
start på året og stadig 
sætter sine spor. Konsu-
lenten er derfor kommet 
med en række anvisninger, 
som bestyrelsen i samråd 
med Ian forsøger at følge 
– dog med hensyn til den 
balance, at der skal være 
plads til at kunne spille på 
banen, samtidig med at vi 
skal tage hånd om sund-
hedstilstanden af vores 
greens. 

Det nye baneservice-
korps er kommet godt 
fra start – men vi mangler 
frivillige, der vil hjælpe. 
Bestyrelsen ønsker at 
optrappe baneservice 
som et led i arbejdet med 
at øge spillehastigheden 
på banen, og opgaverne 
veksler derfor mellem at 
fungere som starter og 
være tilstede ude på banen 
for at kontrollere greenfee, 

pitchmarks, spillehastig-
hed  - og for øvrigt sikre et 
godt flow og god stemning 
derude. De første tilbage-
meldinger fra baneservice-
korpset er overordentlig 
positive; har du spørgsmål 
til hvad opgaven indebærer 
eller måske mod på at 
hjælpe til, så tal med Claus 
i sekretariatet. 

Sponsorudvalget søger 
nye medlemmer. Har du 
gode ideer, til hvordan vi 
kan få flere, gode sponso-
rer i klubben, har du mod 
på at kontakte potentielle 
sponsorer, eller har du 
bare generelt lyst til at give 
en hånd med til at hjælpe 
klubben på et vigtigt 
område? Sponsorudvalget 
har brug for et par ekstra 
hænder, både til store og 
små opgaver, så tøv ikke 
med at kontakte udvalgs-
formand Bettina Bernhoft. 

Greenfeegæster vil 
fremover kunne booke 
starttider til Rungsted 
Golf Klub via GolfBox i 
udvalgte tidsrum. I dag skal 
greenfeegæster booke 
telefonisk via proshoppen, 
men denne løsning er ikke 
tidssvarende og afskrækker 

muligvis også greenfeegæ-
ster fra at komme hertil. 
Derfor har bestyrelsen 
besluttet, at dette ændres 
fra næste sæson. 

Der pågår i disse måne-
der en større gennemgang 
af banen. Med tiden har 
nogle greens ændret stør-
relse og facon, fairways er 
blevet smallere eller bre-
dere, og buskadser og skov 
er blevet tættere end den 
oprindelige hensigt. Derfor 
gennemgår baneudvalget, 
sammen med greenkee-
perstaben, banen med 
henblik på at tilbageføre 
utilsigtede ændringer, samt 
etablere blueprints, som vi 
fremover kan henholde os 
og vende tilbage til. 

Arbejdet med den nye 
hjemmeside skrider frem, 
og resultatet tegner godt. 
Der indtraf dog en mindre 
forsinkelse, da den drone, 
der har lavet nye oversigts-
billeder af banen, styrtede 
ned. Billederne er nu i hus, 
og programmørerne i fuld 
gang med at kode den 
nye side, der dog bliver et 
par uger forsinket, og først 
ventes klar medio septem-
ber. 
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Nye ansigter i bestyrelsen
Det er to kvin-

der med både 
holdninger og 

meninger, som på general-
forsamlingen i foråret blev 
valgt ind i vores besty-
relse. Vibeke Daell Bjerrum, 
32 og journalist samt 
Kristine Ladekarl Bengts-
son, 50 og cand. merc. er 
enige om, at de vil arbejde 
for, at Rungsted Golf Klub 
også de næste par år vil 
være en attraktiv klub for 
både nuværende og kom-
mende medlemmer. 

”Hvorfor har I lyst til at 
yde en indsats i bestyrel-
sen?”

Vibeke Daell Bjerrum: 
”Hånden på hjertet over-
vejede jeg i år at melde 
mig ud af klubben, som 
jeg har været medlem af, 
siden jeg var fem. Dels 
fordi jeg i dag bor i Kø-
benhavn, og min kæreste 
ikke er medlem i klubben, 
dels fordi jeg synes, det er 
et dyrt medlemskab, når 
man ikke spiller så ofte.

”Men så ringede Mor-
ten (Eldrup Jørgensen, 
formand) og spurgte, om 

det ikke var noget for mig 
at komme med i bestyrel-
sen, da de stod over for at 
skulle opprioritere kom-
munikationen til medlem-
merne og omverden i øv-
rigt. Jeg arbejder jo med 
kommunikation til daglig 
som vært på TV2 News 
og synes, det er enormt 
spændende, så jeg blev 
da lidt smigret og sagde ja 
tak,” smiler Vibeke.

Kristine Ladekarl 
Bengtsson fortæller, at 
hun efter flere års ophold 
i udlandet, p.t. er hjemme-

gående og derfor har tid 
og ressourcer til at gøre 
en indsats.

”Med min baggrund 
som medlem af flere er-
hvervsbestyrelser gennem 
mange år ved jeg, hvor 
tidskrævende arbejdet 
i en professionel besty-
relse er. Det tiltaler mig 
at være med, hvor der 
sker forandringer, og vi må 
erkende, at golf i dag er 
inde i en omstillingsproces. 
Vi skal tænke anderledes 
end for 10 år siden, og 
jeg vil gerne være med til 

De to nye bestyrelsesmedlemmer, Vibeke Daell Bjerrum (tv.) og Kristine Lade-
karl Bengtsson vil meget gerne i dialog med medlemmerne, så Rungsted kan 
blive ved med at være en totaloplevelse i særklasse.
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at præge udfordringerne. 
Fra tidligere jobs, hvor jeg 
havde med investeringer 
at gøre, er jeg vant til at 
tolke tal og økonomi. Nye 
øjne ser af og til anderle-
des på tingene. Og så vil 
jeg lytte til, hvad medlem-
merne siger”.

Som medlem af turne-
rings- og handicapudvalget 
glæder Kristine sig over, 
at flere medlemmer har 
givet tilsagn om at hjælpe 
med til afviklingen af tur-
neringer.

”Det tager meget tid at 
gennemføre en turnering, 
både før, under og efter, 
og udover, at det ikke 
altid skal være de samme 
få personer, der står for 
arbejdet, ser jeg gerne at 
flere deltager i klubbens 
turneringer. Hvad der skal 
til, ved jeg endnu ikke, 
men også her hører jeg 
gerne fra medlemmerne”.

Bedre 
kommunikation

I løbet af sommeren 
vil klubbens medlemmer 
blive præsenteret for en 
helt ny og mere tidssva-
rende hjemmeside, som 
der i øjeblikket arbejdes 
intenst på at få færdig. 

”Bestyrelsen har beslut-
tet, at vi skal blive bedre til 
at kommunikere. Derfor 
skal vi have en ny hjem-
meside, som er lettere at 
benytte for brugerne, og 
som præsenterer vores 
klub på allerbedste måde. 
Som den totaloplevelse 
i særklasse, Rungsted er. 
Den glæder jeg mig 
meget til at se færdig”, 
siger Vibeke, der er valgt 
ind i kommunikations- og 
bladudvalg.

”Jeg prioriterer også, at 
medlemmerne løbende 
holdes orienteret om, 
hvad der sker i bestyrel-
sen. Det kan ske både via 
hjemmeside, i vores med-
lemsblad og pr. mail. Vi har 
masser af muligheder for 
at være mere aktive, så 
medlemmerne oplever, at 
der sker noget i klubben”. 

”Bestyrelsen består i 
dag af seks mænd og tre 
kvinder. Hvordan er I blevet 
modtaget?”

”Vi er blevet modtaget 
meget varmt og positivt, 
men i øvrigt er vi vant til 
at begå os i en mandever-
den i vores civile erhverv. 
Vi tror bestemt, at Bettina 
Bernhoft er glad for at få 
os ind, så hun ikke er ene 

kvinde i forsamlingen. Der 
bliver sikkert også mindre 
herrehumor i fremtiden. 
Vi er også overbeviste 
om, at tre yngre kvinder 
tænker anderledes, og 
vores ambition er at skabe 
resultater”.

timm

Blå bog 

Vibeke Daell Bjerrum, 
32 år
Hcp. 23,7
Journalist
Arbejder som vært på 
TV2 News
Kæreste med Christian 
Schultz
Bor på Vesterbro i Kø-
benhavn
Medlem af kommunikati-
onsudvalg og bladudvalg

Kristine Ladekarl Bengts-
son, 50 år
Hcp. 13,5
Cand. merc.
P.t. hjemmegående efter 
flere års ophold i udlan-
det
Gift med Leif Bengtsson
To børn på hhv. 12 og 
16 år
Bor i Humlebæk
Medlem af turneringsud-
valg samt restaurations-
udvalg
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udlevere til eventuelle 
kommende sponsorer”.

En ny markise, tak

Sponsorarbejdet er 
opdelt i to dele: I en 
hovedsponsor og i mindre 
sponsorer.

”Det er bestyrelsens 
ansvar at tiltrække en 
hovedsponsor, som vi har 
manglet, siden Nykredit 
opsagde samarbejdet ved 
udgangen af sæson 2012. 
Jeg ved, der har været 
kontakter til emner som 

Vi ønsker os flere sponsorer
Formand for Rung-

sted Golf Klub’s 
sponsorudvalg, Betti-

na Bernhoft har, siden hun 
indtog sin plads for enden 
af bordet, brugt 2013 på 
at afdække og få tydelig-
gjort, hvad Rungsted kan 
tilbyde nuværende og 
kommende sponsorer 
og på at få sat struktur 
på, hvordan arbejdet skal 
gøres.

”Vi skal sælge Rungsted 
som den eksklusive og 
traditionsrige golfklub i 
Nordsjælland, vi er. Vi har 
en unik placering i hjertet 
af Rungsted, og vi har en 
imponerende parkbane 
i et naturskønt skov- og 
moseområde. Desuden 
har vi en af Nordsjæl-
lands bedste restauranter 
med en vidunderlig udsigt 
over banen, hvor man 
kan slutte sin golfrunde, 
spise frokost eller invitere 
forretningsforbindelser, 
venner og familie på en 
udsøgt middag. Det er jo 
et dejligt budskab at gå 
ud med. Og vi mangler 
sponsorer”, fastslår Bet-
tina Bernhoft.

”Sidste år fik vi udar-
bejdet nye arbejdsgange, 
så administrationen og 
mine to ildsjæle i udvalget, 
Robert Enroth og Claus 
Tang-Holbek samt jeg selv 
nøjagtig ved, hvem der 
gør hvad og hvornår. Det 
har været nødvendigt, da 
vi alle tre har travlt i vores 
jobs i hverdagen og ikke 
mødes tilfældigt i klubben 
hver anden dag”. 

”Vi fik også udarbejdet 
noget pr-materiale, bl.a. 
en brochure om spons-
ormuligheder, som vi kan 

”Vores ambition for i år er at tegne sponsorater for 200.000 kr., men vi vil 
gerne gøre det meget bedre, og der er flere muligheder, som endnu ikke er 
udnyttede. Alle emner er velkomne, og vi behøver medlemmernes hjælp”, lyder 
opfordringen fra formand for sponsorudvalget Bettina Bernhoft.
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ny hovedsponsor, og mon 
ikke der snart viser sig 
nogle interesserede. Det 
håber og tror jeg, og vi 
modtager som altid gerne 
medlemmernes ideer og 
forslag til samarbejdspart-
nere”, lyder det fra Bettina 
Bernhoft.

På grund af afmat-
ningen i golfsporten og 
finanskrisen i øvrigt, kan 
det komme på tale at dele 
privilegierne som ho-
vedsponsor imellem flere 
større sponsorer for et 
mindre beløb til hver, men 
det er ikke noget, spon-
sorudvalget beskæftiger 
sig med.

”Et af mine store 
ønsker er at få en sponsor 
til markisen på terrassen. 
Det er en unik placering, 
som folk ikke kan undgå 
at lægge mærke til, når 
vi befinder os omkring 
klubhuset. Og jeg synes 
virkelig, vi trænger til en ny 
markise.

Mindre sponsorer kan 
f.eks. tegne en banerekla-
me ved teesteder, driving 
range og puttinggreen 
eller lignende.

”Vi har heldigvis hul-
sponsorer næsten hele ve-

jen rundt, bortset fra 13. 
og 16. hul, og de har alle 
bundet sig for tre år”

”Vores mål er også 
at få sponsorer til vores 
klubhold, selvom vi måske 
ikke er så skarpe p.t. som 
tidligere, og at få nogle 
turneringssponsorer. Det 
kan være en tavle- eller 
klubturnering, og jeg kan 
også godt se for mig, at vi 
får en sponsor af Junior 
Ugen. Vi har en stor, aktiv 
juniorafdeling, og hermed 
også mange forældre samt 
venner og familie til de 
unge, som vil være attrak-
tive at komme i kontakt 
med for en sponsor”.

”Vi har heldigvis al-
lerede nogle fantastiske 
turneringssponsorer, B&O, 
Mr. Gorm og Royal Unibrew, 
og vi kan ikke få bedre 
præmier. De er ganske 
enkelt i særklasse”.

”Vi vil gerne have flere 
til at deltage i turnerin-
gerne, men tør vi det, når 
der kun sidder ganske få 
medlemmer på terrassen, 
når der skal deles præmier 
ud? Det kan vi simpelthen 
ikke være bekendt. Derfor 
appellerer jeg til vores 
medlemmer om ikke at gå 
hjem efter runden, men 

blive og på den måde sige 
tak til sponsorerne. De er 
vigtige samarbejdspart-
nere, og det er dem, der 
er klubbens krydderi”.

”Sponsorudvalgets 
budget for denne sæson 
er 200.000 kr. – udover 
annoncørerne i vores 
medlemsblad. Det vil vi 
gerne gøre meget, meget 
bedre”.

Stor kontaktflade

Det er tydeligt, at 
Bettina Bernhoft er et 
kendt ansigt i klubben. 
Der bliver smilet og hilst 
mange gange, mens vi sid-
der på terrassen og taler 
sammen.

”Jeg ser det som en 
fordel i mit sponsorarbej-
de, at jeg har været med-
lem af klubben i snart 25 
år. Jeg har en stor venne-
kreds her, mine forældre 
er medlemmer, og deres 
venner kender jeg. Jeg har 
for år tilbage også været 
medlem af juniorudvalget 
i fem-seks år, og min søn, 
Frederik er elitespiller i 
klubben, så jeg har en stor 
kontaktflade.

”Jeg får mange infor-

fortsættes side 10
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mationer, og det er ikke 
kun brok, jeg hører. Jeg 
oplever, at folk har tillid 
til mig og fortæller, hvad 
de har på hjerte. Noget 
af det kan jeg bruge i mit 
arbejde for klubben. Det 
er jeg taknemmelig for”.

Bettina Bernhoft er selv 
en habil golfspiller med et 
hcp. på 11,6. Hun fortæller, 
at hun hygger sig med at 
spille, men at hun for tiden 
har for travlt i sit job som 
konsulent i headhunter-
virksomheden POINTER 
A/S til at kunne indfri sin 

ambition om at komme 
under hcp. 10.

”Måske det lykkes, når 
jeg bliver pensionist”, smi-
ler den 49-årige formand 
for sponsorudvalget. 

”Men så har jeg fornø-
jelsen ind imellem at spille 
med min søn Frederik på 
19, som har hcp. 1,7. Jeg 
tager også gerne med 
ham rundt på andre baner 
og bakker ham op. Han er 
en sand gentleman på en 
golfbane, og det gør mig 
da stolt.

Blå bog 

Bettina Bernhoft, 49 år
Hcp. 11,6
Akademiøkonom
Arbejder som konsulent i 
headhuntervirksomheden 
POINTER A/S
Kæreste med Niels, som 
også er medlem
To børn på hhv. 17 og 
19 år
Bor i Holte
Formand for sponsorud-
valget

timm
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”Det skal ikke være mig, man 
skal vente på!”

”En golfdag i Rung-
sted skal være en 
totaloplevelse i 

særklasse!” 

Sådan formulerede 
vores formand Mor-
ten Eldrup-Jørgensen 

på generalforsamlingen 
for halvandet år siden 
bestyrelsens overord-
nede strategi for klubbens 
udvikling - og langsigtede 
overlevelse midt i en kri-
setid.

Tankegangen var, at 
både medlemmer og 
gæster skal opleve kvalitet, 
uanset hvordan de griber 
et besøg på golfbanen an: 
Banen skal være i orden, 
træningsfaciliteterne i top, 
restauranten på dupperne 
osv. Strategien – og natur-
ligvis dens gennemførelse 
– skal være det middel, 
der skal få Rungsted Golf 
Klub til at skille sig ud og 
være ekstra attraktiv både 
for bestående og fremti-
dige medlemmer.

Det er med denne bag-
grund de seneste mange 

initiativer rundt omkring 
i klubben skal ses. Senest 
er eksempelvis trænings-
banen blevet opgraderet 
med nye tee-venlige 
udslagsmåtter, nye bolde 
og en helt ny Pitch & Putt 
bane. 

Men ét emne er igen 
og igen dukket op som 
klagepunkt fra både 
medlemmer og gæster, 
høj- og lav-handicappere: 
Langsomt spil! Ikke som 
et særsyn for Rungsted, 
for tendensen er global 
og er faktisk en af de helt 
store trusler mod golf-
sportens udvikling. Runder 
på fire-en-halv time for 
en fourball har desværre 
udviklet sig til normen i 
Rungsted – men det er 
ikke usædvanligt at høre 
om runder andre steder 
på op mod seks timer.

Det er ganske enkelt 
for meget. Flere og flere 
golfspillere melder pas. De 
kan simpelthen ikke bruge 
en hel dag på at spille en 
runde golf. Alene i 2013 
mistede den vestlige 

golfverden tre millioner 
spillere!

Nu har Rungsteds be-
styrelse besluttet at sætte 
fart i en kampagne, hvis 
formål er at få nedbragt 
rundetiden her i klubben. 
Kampagnen har fået titlen 
”3:55 – Rungsted – det 
skal ikke være mig, man 
skal vente på!”. Ambitio-
nen er, at den gennem-
snitlige rundetid for en 
fourball skal ned under 
fire timer (3:55!), og at alle 
danske golfspillere med 
tiden skal vide, at det rent 
faktisk er tilfældet i Rung-
sted. De 3:55 skal være 
et led i ”totaloplevelsen i 
særklasse”, som forman-
den introducerede

Hvorfor skal det gå 
så stærkt?

Bestyrelsen har sat et 
af sine ”nye” medlemmer 
i spidsen for kampagnen, 
Hans Christian Colov, ruti-
neret elitespiller med flere 
danmarksmesterskaber 
og mange turneringssejre 

fortsættes side 12
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på balkortet. Vi har sat 
ham stævne på terrassen 
på årets varmeste dag for 
at høre nærmere om det 
nye bestyrelsesinitiativ.

”Allerførst bliver du 
nødt til at fortælle, hvorfor 
golfspillet absolut skal gå så 
stærkt? Er vi ikke bare på 
golfbanen for at slappe af?”    

”Ja, det er selvfølgelig 
det rigtigt gode basale 
spørgsmål. Der er flere 
grunde til, at golfspillet 
nødvendigvis skal gå hur-
tigere, end det gør i dag. 
En meget væsentlig grund 
er, at et meget stort antal 
golfspillere – ikke bare i 
Rungsted men overalt i 
verden – giver udtryk for, 
at det går for langsomt. 
Dén kendsgerning bør få 
enhver bestyrelse til at 
tænke sig om, for vi skal jo 
efterkomme medlemmer-
nes ønsker. Hvis ikke vi 
gør det, mister vi med-
lemmerne. 

En anden god grund er, 
at golf jo ud over at være 
et fornøjeligt tidsfordriv 
også er en sport, hvor en 
runde oprindeligt er tænkt 
som en seriøs, kontinuerlig 
proces uden afbrydende 
frokoster, drinks på bæn-
ken og lange samtaler om 

den politiske udvikling i 
Afrika. Og det er svært at 
opretholde det sportslige 
niveau under meget lange 
sociale golfrunder.

”Men vil det ikke blive 
svært – ja nærmest umuligt 
– at forene disse to hensyn?

”Jo, svært – og det er 
formentlig også derfor, at 
næsten ingen klubber har 
gjort noget effektivt for 
at løse dilemmaet – men 
efter bestyrelsens mening 
ikke umuligt. Problemstil-
lingen hænger nemlig 
også meget sammen med 
golfens kultur - eller det, 
vi i nyere tid er begyndt 
at kalde ”golfens sande 
værdier - hvor et væsent-
ligt element jo er, at man 
tager hensyn til andre 

spillere på banen. Og det 
er det, vi ønsker at være 
kendt for i Rungsted. 

Men jeg erkender, 
at der er nogle indbyg-
gede mærkværdigheder 
i problemstillingen om 
langsomt spil. For spørger 
man golfspillerne selv, så 
viser det sig, at 95 procent 
af alle spillere betragter sig 
selv som hurtige spillere, 
mens de næsten altid 
betragter deres medspil-
lere som ”langsomme”. 
Ligesom når vi diskuterer 
opretning af nedslagsmær-
ker, er der altså også på 
dette felt en udpræget 
opfattelse af, at det er ”de 
andre”, der er problemet 
og ikke én selv. Og dén 
holder jo ikke en meter!”

fortsættes side 14

Bestyrelsen har valgt Hans Christian Colov til at stå i spidsen for kampagnen.
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”Hvordan vil I få med-
lemmerne til at forstå – og 
acceptere – den problem-
stilling?”

”Information, uddan-
nelse og vejledning. Og 
tro mig: der er mange 
knapper, der kan skrues 
på!”

Vi skal ikke fræse 
rundt!

”Det kunne godt lyde, 
som om vi nu alle skal til 
at fræse banen rundt med 
tungen ud af halsen for at 
komme ned på de ambi-
tiøse 3:55?”

”Det er lige præcis dét, 
vi ikke skal! Årsagerne til 
det langsomme spil har 
nemlig meget mindre at 
gøre med spillernes gang 
over stepperne, end man 
skulle tro. Det handler 
meget mere om, at der 
undervejs spildes en 
masse tid på ting, der ikke 
har noget med golfspillet 
at gøre – eksempelvis, at 
spillerne er alt for længe 
om at blive klar til at slå 
deres næste slag.  Og så 
er der hos alt for mange 
gået ”Europa Tour” i den.

”Hvad mener du med 
det?”

”I mange år har vi uge 
efter uge på TV kunnet 
følge de professionelle 
turneringer, og mange 
almindelige klubspillere 
har overtaget pro’ernes 
(u)vaner med meget lang 
forberedelse før hvert 
slag, et utal af prøvesving, 
maveliggende læsning af 
greens fra flere sider osv. 
Den slags øvelser – som 
ofte er helt unødvendige 
– løber på en golfrunde 
op i ganske mange minut-
ter. En vigtig del af vores 
kampagne vil bestå i at 
identificere de mange 
former for ”spild af tid” og 
give medlemmerne gode 
råd til at undgå dem.  

”I kan vel ikke komme 
uden om det faktum, at 
der også i golf er forskel på 
Kong Salomon og Jørgen 
Hattemager. Nogle med-
lemmer vil let være i stand 
til at leve op til ”3:55”, mens 
andres spilleniveau ganske 
enkelt ikke sætter dem i 
stand til at komme banen 
så hurtigt rundt. Hvordan 
kan dét problem løses?”

”Sådan har det jo altid 
været, og det problem er 
gennem tiderne blevet 
løst netop ved, at man 
tager hensyn til de andre 
spillere på banen ved at 

lade hurtigere spillere gå 
forbi langsommere. Det 
er jo ærlig talt ikke Rocket 
Science. Men i de senere 
år har det knebet noget, 
øjensynligt fordi flere og 
flere spillere ikke helt har 
forstået, hvordan pro-
blemet tackles, når det 
opstår ude på banen.

Man kan jo sammen-
lige golfbanen med en 
flersporet motorvej. De, 
der ønsker at køre lidt 
langsommere, trækker 
ind til højre og lader de 
hurtigere komme forbi. 
Sværere er det ikke! Men 
på et tidspunkt begyndte 
man åbenbart at opfatte 
det som et stort presti-
getab, hvis man ”var nødt 
til” at lukke et hurtigere 
hold igennem – og det 
har skævvredet det hele. 
Vi skal igen have medlem-
merne til at have et øje 
i bakspejlet for at tjekke, 
om nogle hurtigtkørende 
bagved ønsker at komme 
forbi. Og så skal vi genop-
friske undervisningen i de 
gode og effektive måder, 
man lukker igennem på. 
Pointen er, at både de 
langsomme og de hurtige 
spillere efter runden skal 
være tilfredse med, hvor-
dan den er forløbet.
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Må jeg i øvrigt minde 
om den klassiske bemærk-
ning om spillehastigheden: 
”Det ideelle er at være lige 
bagved holdet foran – ikke 
lige foran holdet bagved!”

”Sheriffer” skal 
hjælpe

”Det var knappen vi 
kunne kalde ”medlem-
merne ændrer adfærd”. 
Kan du nævne et eksempel 
på andre knapper, der kan 
justeres på?” 

”Man kan for eksem-
pel gennemgå banen 
og dens opsætning og 

vurdere, om man ved at 
ændre klipning, broer over 
vandløb, fjernelse af rough 
ved blinde slag etc. kunne 
nedsætte det ”spild af 
tid”, som erfaringsmæssigt 
opstår disse steder. 

”Vi har nu også periodisk 
”Baneservice” på banen. 
Skal vi nu til at piskes rundt 
af emsige sheriffer?”

”Nej, det skal vi ikke. 
Den nyligt etablerede 
”Baneservice” er tænkt 
som en hjælp til spil-
lerne, hvis det f.eks. bliver 
tydeligt, at et hold er ved 
at sakke agterud. Så kan 

Hans Christian Colov holder et vågent øje med rundetiderne.

man gøre opmærksom 
på dette, så holdet enten 
sætter farten lidt op eller 
lader holdet bagved gå 
igennem. Det er i al-
les interesse, at ingen 
undervejs på runden får 
fornemmelsen af ”at vente 
og vente”. I virkeligheden 
skal vi alle til at være en 
slags uofficielle sheriffer og 
påtage os et medansvar 
for, at spillet på banen 
komme til at foregå til alles 
tilfredshed. 

Kun på den måde får 
vi tilfredse medlemmer 
og gæster. Og kun på den 
måde kan vores klub leve 
op til dét, vi gerne vil. 

jøp
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Personen bag  
tegningerne i  

klubhuset.  
Hvem er de.  

Hvem var de?
Vi forsøger på  
bedste vis at  

fortælle historien 
om profilerne i  
Rungsted Golf 

Klub. De fleste er 
ikke mere, men  
enkelte er - hel-

digvis - stadig 
blandt os. Som 
noget særligt 

kommer de ikke 
til orde. Vi ”spid-
der” dem kærligt, 

set fra Sebbers 
sidelinie.

Af Søren Sebber

Erik Gunvald

Erik Gunvald blev 
medlem af Rung-
sted Golf Klub i 

1960. Men det var sådan 
set kun slutningen på en 
lang række tildragelser, der 
ledte ham og hans hustru 
frem til målet. 

Først var han tennis-
spiller, så mødte han sin 
kone, Sus, som ikke kunne 
lide tennis, hvorfor de så 
begyndte så at spille golf i 
Asserbo. Men træningen 
foregik hos Carl Poulsen i 
Rungsted, og her mødte 
de Frk. Carøe, vores 
allestedsnærværende 
sekretær (og alle gode 
hensigters formidler), 
som ville have dem ind 
i vores klub. Hun viste 
dem en medlemsliste og 
spurgte, om de kendte 
nogle af medlemmerne? 
Det gjorde de i højeste 
grad, blandt andre Jørgen 
Lundborg – og så var de 
medlemmer! Ja det var 
nemt, dengang.

 Erik Gunvald var vel-
uddannet, både revisor og 
ingeniør og havde tidligt 
en vidtforgrenet kontakt-
flade, også på områder, 

hvor han ikke selv havde 
voldsom forstand. En ven 
fra England havde tilbudt 
ham agenturet for nogle 
golfkøller og bolde. Dem 
viste han frem i sin nye 
klub til Erik Dabelsteen 
og Henrik Lund samt Ole 
Pfeiffer, og de tre gik i gang 
med at lære Erik at spille 
golf. Bedre kunne det ikke 
gøres.

Men salg af golfkøller 
havde ikke Eriks store 
interesse, hvorimod teknik 
og metodeforbedring 

var hans ambitioner, og 
han købte gennem Ole 
Pfeiffer en Loft-&-Lie ma-
skine, som kunne ændre 
køllernes egenskaber og 
lærte sig alt om køllernes 
historie. Det betød, at 
Carl Poulsen og andre 
pro’er kom og fik køller 
korrigeret hos Erik, og 
da begrebet svingvægt 
opstod, var Erik dén, der 
forstod at formidle sin 
viden til danske pro’er 
og amatører. Siden hen 
reparerede han tusindevis 
af golfkøller hjemme i sin 
kælder, da pro’erne på 
den tid hverken havde 
forstand på eller tog sig tid 
til dette arbejde..

Erik var en ferm hånd-
værker og snittede og skar 
de flotteste golfstatuetter, 
som pryder forskellige 
hjem og proshopper den 
dag i dag – men karakte-
ristisk nok har han aldrig 
beholdt én selv. En af dem 
er tidligere blevet fremvist 
i og beskrevet her i bladet. 
Men kopier og reparation 
af gamle køller blev en 
sideløbende hobby, og på 
et tidspunkt drog han og 
Sus til Sotheby’s i England 
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og solgte det hele med en 
betragtelig gevinst.

En dag ringede vores 
caddiemaster, Werner 
Christensen, til Erik og 
meddelte, at en ung, rød-
håret kvinde, 
frk. Moritzen, 
stod i Bode-
gaen med et 
sæt gamle 
køller. Erik så 
dem, købte 
og restaure-
rede dem, 
Klavs Pfeiffer 
leverede skind 
og Werner 
og Erik lavede 
pæne, ”gamle” 
grips til køller-
ne. De hænger 
nu i pejsestuen 
i klubben. Den 
unge kvinde 
var kgl. skue-
spiller, Henning 
Moritzens 
datter.

Erik havde 
snart 5 i handicap og blev 
i 1975 indvalgt i klubbens 
bestyrelse, og i 1978 blev 
han baneformand. Tidli-
gere baneformand, Otto 
Bojesen havde etableret et 
vandhul, søen ved 12.hul, 
men det skabte ikke nok 
vand til banen. Erik fik så 

opgaven at henvende sig 
til Hørsholm kommune 
for at søge om tilladelse 
til en boring, hvilket blev 
afslået. Greenkeepe-
ren og Erik lod så en af 
vores bestående brønde 

udrense (måske en anelse 
kraftigere og dybere end 
oprindelig tænkt), en 
dykpumpe blev installeret 
– og den har siden skaffet 
vand til Bøjes sø. (Proces-
sen var dog betydeligt 
vanskeligere end her 
beskrevet).

Det var også Erik, der 
ved begavet, lavprofil-lob-
byisme skabte kontakten 
og dermed kunne sikre, at 
Jens Vognsen, Kai Hinrich-
sen, Torben Søndergaard og 
Erik Gunvald selv kunne 

erhverve 
golfbanen fra 
ejeren – og i 
1981 blev den 
så købt af os 
alle.

Erik kørte 
altid M.G. Han 
havde haft 
otte stykker 
i alt. Han var 
altid engelsk 
klædt med 
sixpence, var 
var utroligt 
underholden-
de, fortalte 
gerne om 
sine fiaskoer, 
efterfulgt af 
en brølende 
latter, og hans 
elskede Sus 
bistod ham i 

alt, også latteren.

Sammen med Torben 
Søndergaard var Erik 
stifter af dette golfmaga-
sin. Han kan ses på første 
omslag iført hvid sixpence.

SS



18 Nummer 2

Pitch & Putt-banen er åbnet
RGK fik for kort tid 

siden en lille, ny 
tilføjelse, da Pitch 

& Putt-banen blev taget i 
brug. De seks par 3- hul-
ler er tænkt som en lille 
træningsbane for medlem-
mer i alle aldre. 
Her kan spillere, 
der endnu mangler 
det grønne kort 
øve sig, juniorerne 
kan dyste og alle 
kan fine-tune det 
korte spil på en lille 
runde.

Banen åbnede op til 
junior ugen, hvor den også 
blev flittigt brugt. Pitch & 
Putt-banen, som den kal-
des til daglig, har således 
allerede lagt græs til både 
en holdscramble og et hav 
af træningsrunder.

Den har været lidt tid 
undervejs, siden det blev 
besluttet, at området til 
højre for drivingrange 
skulle tages aktivt i brug. 
Men Pitch &Putt-banen 
synes til at starte med 
ramt af uheld.

Først var den turf, som 
var bestilt fra England fyldt 

med uønskede græssorter, 
og greenkeeper Ian måtte 
kassere den. I stedet blev 
der sået med græsfrø, 
og den slags tager jo tid 
at vokse ud. Dernæst 
kørte boldopsamleren 

en uheldig tur hen over 
de spirende greens, og 
udskød premieren med 
endnu et par uger. Men 
– nu er banen altså klar 
til brug, forhåbentlig er 
heldet vendt, og de første 
tilbagemeldinger tyder 
på, at det var ventetiden 
værd.

Alle teesteder består af 
samme type udslagsmåtte 
som på drivingrange. Der 
er lavet særlige scorekort 
til banen, som udleveres 
fra shoppen til de inte-
resserede. Og booking 
behøves ikke; Pitch & 
Putt-banen fungerer efter 

først-til-mølle-princippet. 
Der gælder dog lidt enkle 
ordensregler, nemlig at 
man ikke slår fra tee, før 
næste hold er væk fra 
teestedet foran, og at 
man selvfølgelig retter 

pitchmarks og 
lægger turfs på 
plads. Derudover 
skal spillere på dri-
vingrange huske 
at vise behørigt 
hensyn, når der er 
spillere på Pitch & 
Putt-banen.

Tilbage er blot, at tage 
klubbens nyeste tilføjelse 
i brug. 

God fornøjelse.

Hullerne er fra 36 til 59 meter med 
en total længde på 270 meter.
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Baneservice – en god ople-
velse på banen for os alle

Har du lagt mærke 
til at der oftere 
er starter på 1. 

tee? Eller bidt mærke i at 
buggyen – med et frivilligt 
medlem bag rattet - oftere 
er en tur på banen, for 
at sikre at alle får en god 
oplevelse derude? I så fald 
har du bemærket effekten 
af vores nye baneservice-
korps. 

De sidste tre måne-
der har tolv medlemmer 
på skift fungeret som 
baneservice-ansvarlig, og 
håbet er, at endnu flere vil 
hjælpe til. 

Baggrunden for, at 
bestyrelsen ønsker at 
optrappe baneservice, 
er først og fremmest, at 
spillehastigheden på banen 
skal øges – før klubben 
får et ry, som en bane, 
det tager alt for lang tid 
at spille. Det ville være 
ærgerligt, hvis vi mister 
både nye medlemmer og 
greenfeegæster, fordi det 
kun er de få, der har tid til 
en runde. Og som et led i 
den nye kampagne ”3.55 

– Rungsted”, som man 
kan læse om andetsteds i 
bladet, indgår altså en øget 
indsats på baneservicen. 

Hovedopgaven for 
baneservice er at vejlede, 
rådgive og hjælpe med-
lemmer og gæster med 
udgangspunkt i klubbens 
regelsæt og etikette, og 
derved bidrage til, at alle 
spillere får en god ople-
velse, når de spiller vores 
bane.

Og nej, der er ikke 
tale om et ”politikorps”. 
Vores baneservice-frivillige 
optræder bestemt, men 
venligt, og udgangspunk-
tet er altid at eventuelle 
uoverensstemmelser løses 
i almindelig venlig dialog på 
stedet. 

Helt konkret er det en 
stribe forskellige opgaver, 
baneservice løser. De be-
står blandt andet i at køre 
rundt på banen i buggy, og 
kontrollere at gæster og 
medlemmer retter pitch-
marks på greens, lægger 
turfs på plads, river efter 

sig i bunkers, ikke træk-
ker vogne ind på greens, 
samt overholder en rimelig 
spillehastighed. Hvis der 
er ”trængsel” bag et hold, 
og et frit hul foran dem, vil 
den baneserviceansvarlige 
eksemplvis venligt opfor-
dre bolden til at sætte far-
ten op – og i grove tilfælde, 
springe et hul over.

Opgaven kan også være 
at fungere som starter på 
1. tee, så gæster og med-
lemmer bliver sendt afsted 
med godt humør til den 
rigtige tid.

Optræder en spiller meget 
uhensigtsmæssigt, er det 
baneservicepersonalets 
opgave at tage kontakt til 
vedkommende for at få 
navn og DGU-nummer, 
og episoden indberettes 
derefter til sekretariatet, 
som kontakter medlems-
udvalget, for en eventuel 
sanktion. 

Kunne du også tænke dig 
at hjælpe til med bane-
service, så kontakt Claus i 
sekretariatet. 
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Bane information

Dette forårs udfor-
dringer med at få 
bugt med svam-

peangreb på vores greens, 
giver anledning til, endnu 
engang, at orientere om 
konsekvenserne af de nye 
pesticidrestriktioner for 
pleje af danske golfbaner, 
til de medlemmer der har 
interesse herfor.

Grundlæggende har vi 
2 udfordringer: pesticidre-
striktioner og det vækst-
miljø en del af vore greens 
befinder sig i.

Som loven er i dag, 
må vi kun bruge 800 ml 
svampemiddel (”Proline”) 
pr. ha én gang om året 
mod svampesygdomme.
(18 greens = 1 ha).  
Proline virker kun når 
græsset vokser og optages 
systemisk.

Græsset går i dvale 
tidligt på vinteren samtidig 
med at svampesygdom-
men blusser kraftigt op. Et 
systemisk svampemiddel 
har ingen effekt, når græs-

Udfordringer på greens
set er gået i dvale. Kun 
kontaktsvampemidler, der 
lægger sig på ydersiden 
af planterne og beskyt-
ter mod svampeangreb, 
har effekt. Desværre har 
DGU ikke formået at 
overbevise miljømyndig-
hederne om, at de skal 
godkende anvendelsen 
af et kontaktsvampemid-
del på danske golfbaner, 
hvorfor vi ikke har noget 
middel til at bekæmpe 
svampesygdomme i vin-
terhalvåret. En tilladelse til 
blot at bruge 3 liter pr. ha 
af et kontaktsvampemid-
del i vinterhalvåret, vil give 
mindst 100 dages beskyt-
telse mod sneskimmel og 
give sygdomsfri green-
overflader om foråret.

Nu er resultatet så des-
værre, at sæsonen 2014 
starter med sygdomsar 
på en del greens. Eneste 
behandlingsmulighed er at 
topdresse og efterså for 
at kunne skaber en rimelig 
jævn og ensartet putting-
overflade. Men det gør 
dem desværre ikke mere 

sygdomsresistente. For 
to uger siden blev de 
klimatiske forhold og 
sygdomspresset så højt, at 
på små 24 timer blev 40% 
af green-overfladen på en 
del greens inficeret med 
svampesygdom. Det slår 
græsset ihjel og vil forår-
sage yderligere sygdomsar.

Dette er illustreret ved 
følgende billeder:

3. green er ramt af syg-
dom på grund af vækst-
miljøet. Greenen ligger op 
mod Statsskoven, hvor vi 
ikke må beskære træerne, 
der skygger og hindrer 
sollys samt tilstræk-
kelig luftcirculation til at 
greenen kan tørre ud fra 
morgenstunden. Fugten 
står til langt op på dagen 
og skaber ideelle betingel-

fortsættes side 22
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ser for svampevækst, som 
billedet viser.

18. green ligger i fuld 
sollys med masser af 
luftbevægelse og som 
billedet viser, er der ikke 
ét sted med sygdomsar. 
Hertil kommer, at vi kan 
så og fremme de finere 
græsser som rødsvingel 
og hvene, der kan modstå 
sygdom langt bedre end 
den et-årige poa annua, 
der er dominerende på 3. 
green.

Lys og luftforholdene 
er ikke optimale på flere 
greens, der derved er 
særligt udsat for sygdoms-
angreb, disse greens er 
udover 3. -  4., 8., 11.,13., 
14. og 15.

Det er også årsa-
gen til, at man ikke kan 
sammenligne vores 
bane med klubber som 
København, Hørsholm 
eller Smørum. Alle disse 
baner har greens som 
vores 18. i fuld sollys med 
ingen træer omkring, og 

derfor et sundt vækstmiljø 
med sundere og mere 
sygdomsresistente finere 
græsser som rødsvingel og 
hvene.

Nogle vil måske undre 
sig over, hvorfor vi ikke 
bare sprøjter med det 
tilladte systemiske middel 
nu? Årsagen er, at vi kun 
må sprøjte én gang pr. 
sæson. Svampeangrebene 
klinger ud i det tidlige forår 
og starter igen til sep-
tember. Hvis vi sprøjter 
nu, har vi afskåret os fra, 
at gøre noget i perioden 
september til november, 
hvor der stadigvæk er 
fuld effekt af et syste-
misk svampemiddel som 
Proline. Sygdomspresset 
i efteråret i forhold til det 
tidlige forår er mindst 
faktor 4:1.

Eneste mulighed - uden 
sprøjtemidler til rådighed 
på denne tid af året - er, 
at forsøge at vokse fra 
sygdommen ved at stimu-
lere græsvæksten uden at 
svække græsset. Der er 
en meget delikat balance 
mellem for megen og for 
lidt græsvækst i samspil 
med, hvad moder Natur 
udsætter os for.

Det er selvfølgelig klart, 

at Rungsted Golf Klub 
overholder gældende lov-
givning, hvilket betyder, at 
vi alle må vænne os til, at 
greens ved sæsonstart har 
sygdomsar. Jeg garanterer, 
at greenstaben og jeg vil 
gøre alt, hvad der står i 
vores magt for at levere 
spilbare greensoverflader 
fra sæsonstart samtidig 
med at vi opbygger græs-
sets immunforsvar, så 
det selv kan forsvare sig 
mod sygdomsangreb. En 
desværre uendelig proces 
så længe vi ikke har et 
kontaktsvampemiddel til 
rådighed.

Det er mit håb, at den-
ne information har hjulpet 
til en større og bedre 
forståelse for, at golf, som 
vi kender det i Danmark, 
har forandret sig for 
bestandigt. Vi må lære at 
leve med sygdomsar på 
greens ved sæsonstart 
samt kløver, bellis mv. på 
fairways i stedet for græs 
gennem sæsonen, idet det 
også er blevet forbudt at 
bruge ukrudtsmidler på 
danske golfbaner.

Ian C Tomlinson 
Course Manager
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Styrk din konkurrenceevne 
med over 30 km/l 

Nu lancerer Audi en ny serie af biler, der hedder ultra. De er udviklet til at køre ekstra langt 
på literen, så CO2 grænser og maksimumforbrug blot gør det endnu mere interessant for dig 
at vælge Audi. Ultra modellerne skiller sig bl.a. ud med en bedre aerodynamik, nyeste gene ra-
tion af motorer, letvægtsteknologi og gearkasser. Alt i alt giver det meget mere køreglæde 
per liter brændstof, for selvom både CO2-udledning og forbrug bliver mindre, kommer du 
ikke til at gå på kompromis med hverken præstationer, komfort eller kvalitet.

Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra 110 HK beskatningsgrundlag fra 265.257 kr.* 
Audi A3 beskatningsgrundlag fra 246.593 kr.**

Book en prøvetur i Audi A3 ultra på audi.dk

Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra. 30,3 km/l. CO2 88 g/km.

*    Audi A3 Sportback 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms.
 Månedlig ydelse 2.832 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 30,3 km/l,
 CO2: 88 g/km., halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr. 

**    Audi A3 1.6 TDI ultra (110 HK). Lev. omk.: 3.780 kr. Engangsydelse: 25.000 kr. ekskl. moms. Månedlig ydelse:
 2.662 kr. ekskl. moms. Løbetid: 36 mdr. 20.000 km/år. Forbrug v/bl. kørsel: 31,3 km/l, CO2: 85 g/km.,
 halvårlig grøn ejerafgift: 570 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A++

A++

Audi Hørsholm
Kokkedal Industripark 28, 2980 Kokkedal, tlf. 7070 1025, www.hoersholm.audi.dk
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Rungsteds egen 
græsekspert i rampelyset 

ved The Open
Da Rory McIlroy 

i juli vandt The 
Open Champi-

onship, sad mere end 90 
millioner tv-seere klistret 
til skærmen. Det var dog 
nok de færreste, der 
bemærkede den nydelige 
herre, som overrakte 
McIlroy trofæet - The 
Claret Jug. 

Enkelte opmærksom-
me Rungsted-medlemmer 
tænkte måske, at han 
virkede lidt bekendt. Og 
det havde de ret i. Alistair 
Beggs, som han hedder, er 
nemlig en tilbagevendende 
gæst i klubben. 

Godt en gang om året 
nærstuderer Alistair Beggs 
Rungsteds greens, han 
betragter græsset, mærker 
på jordbunden og danner 
sig et indtryk af, hvordan 
banen egentlig har det. 
Han er nemlig chefagro-
nom hos det velrenom-
merede britiske konsu-
lenthus STRI – Sports Turf 
Research Institute. De er, 

som navnet antyder, kon-
sulenter inden for sports-
underlag, og kundeskaren 
tæller både FIFA, UEFA, 
det britiske tennisforbund 
og Royal and Ancient 
(R&A). Og dermed kan 
Alistair Beggs kalde sig en 
af de førende eksperter, 
inden for alt hvad der har 
med græs og golfbaner at 
gøre. 

Alistair Beggs har været 
tilknyttet Rungsted Golf 
Klub i en årrække og 
fungerer som en uvildig 

rådgiver, der vurderer 
banens vedligeholdelsesni-
veau og græssets sund-
hedstilstand og giver råd 
for den fremtidige pleje. 
Vejledning og anvisninger, 
som både greenkeeper 
Ian og bestyrelsen læner 
sig op ad. 

Så det var altså en nær 
ven af klubben, der den 
dag i juli kunne overrække 
McIlroy det store sølv-
trofæ. Alistair Beggs er 
kaptajn for Royal Liver-
pool Golf Club i Hoyake, 

Alistair Beggs overrækker årets vinder af The Open, Rory McIlroy, trofæet - The 
Claret Jug. 
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der i år for 12. gang lagde 
græs til The Open. Som 
kaptajn er man ambas-
sadør og ansigt udadtil, 
blandt andet i forbindelse 
med afholdelsen af den 
prestigefyldte turnering. 
Og derfor var det altså 
også Alistair, der skulle en 
tur i spotlyset. En opgave, 
han nærede en vis ære-
frygt over for: 

”Jeg føler mig spændt, 
men også lidt nervøs. Jeg 
håber bare, jeg kan leve 
op til klubbens historie og 
ry, og vil gøre mit bed-
ste,” sagde Alistair Beggs 
på forhånd til de lokale 
medier, og tilføjede: ”Jeg 
vil prøve at glemme de 
mange millioner, der ser 
med og bare fokusere på 
den ene mand foran mig.”

Ryster man ikke selv på 
hånden ved tanken om 

Blå bog 

Alistair Beggs, 47 år
Hcp. 5
Kaptajn for Royal Liver-
pool Golf Club
Chefagronom for STRI   
- Sports Turf Research 
Institute 
Besøger årligt Rungsted 
og vurderer banens vedli-
geholdelsestilstand

et millionpublikum, så kan 
et blik på Alistairs golf-cv 
måske også forklare lidt 
af nerverne. Den 47-årige 
har stort set tilbragt hele 
sit liv i Royal Liverpool 
Golf Club. Efter i en 
tidlig alder at være blevet 
introduceret til spillet af 
sin morfar, blev han først 
medlem af den offentlige 
klub i Hoylake, før han i en 
alder af 12 år blev medlem 
i Royal Liverpool. Altså 
var det i lige så høj grad et 
spørgsmål om personlig 
stolthed og veneration 
over for hjemmeklubben, 
at få overleveret pokalen 
med en vis grandeur og 
overbevisning. 

Og sådan blev det da 
også. McIlroy fik sit trofæ 
af den nydelige herre, 
der til gengæld fik sig en 
oplevelse for livet: 

”Det var et kæmpe 
privilegium og en ære at 
overrække The Cla-
ret Jug til så værdig en 
vinder ved sådan en fan-
tastisk begivenhed. Det 
vil jeg aldrig glemme.”

Vdb

Alistair Beggs med trofæet - The 
Claret Jug. 

Royal Liverpool Golf Club ved klargøringen til The Open 2014
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Tredje hole-in-one blev på 
hjemmebanen Rungsted

De fleste drømmer 
om at lave bare 
én hole-in-one. 

For nylig kunne Oliver 
Suhr notere sig den tredje 
af slagsen – og denne gang 
var det på Rungsted. 

Den 
profes-
sionelle 
Nordic 
League-
spiller var 
ude og gå 
en runde 
med et 
par ven-
ner, da 
det skete 
på 15. hul. 

”Det er svært at forkla-
re følelsen af en hole-in-
one, det er så super fedt 
at slå det perfekte slag, og 
se bolden forsvinde i det 
lille hul”, siger Oliver Suhr 
og tilføjer, at han og ven-
nerne vist råbte lidt højt, 
da bolden gik i: ”Der kom 
i hvert fald fire damer 
løbende ud fra busken 
ved 16. tee, for at se hvad 
der skete.”

Olivers første hole-in-
one indtraf for cirka syv år 
siden, under en Ecco Tour 
på Furesø Golfklub, den 
anden var på 10. hul på 
Royal Mougins i Frankrig. 

”Det er faktisk en sjov 
historie, for min storebror 
lavede også hole-in-one 
på samme hul ugen efter, 
så nu står vi på deres 
tavle, lige efter hinanden,” 
fortæller han.  

Nu kan han altså tilføje 
den tredje hole-in-one til 
cv’et, og det er et dejligt 
skulderklap for den unge 
Suhr, der pt. arbejder 
hårdt med et stramt 

program. 

”Jeg har spillet stort 
set alle turneringer på 
Nordic League i år, og det 
er desværre ikke blevet til 
de store resultater, men 

jeg lærer 
en masse, 
og det skal 
bruges nu 
her sidst på 
sæsonen”.

Oliver 
håber at få 
samlet lidt 
sponsorer 
sammen, 
inden sæso-
nen slutter, 

så han kan komme ned og 
spille European Qualifying 
School i Italien i septem-
ber. 

Læs meget mere om 
Olivers arbejde, resultater 
og oplevelser på hans 
blog, oliversuhr.dk.
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Juniorafdelingen
Junior Ugen 2014 

En suveræn uge!

Vi talte 
sidste 
år om, 

at det var den 
bedste af slag-
sen!

Men - nu må 
vi så konstatere, 
at Juniorugen 
i år – slog den 
sidste år.

Golfsporten tages 
seriøst – OG vi har 

det sjovt

En fantastisk uge med 
60 dybt engagerede, posi-
tivt deltagende juniorer. 

En stor gruppe - i et 
aldersspænd helt fra 8-18 

år – fungerede bare i 
skøn harmoni, og med 
stor gensidig respekt for 
hinanden. 

En kæmpe fornøjelse at 
opleve! Stor ros til jer alle 
sammen!

Alle juniorer med ét til-
fælles – nemlig golfsporten 
– som var i absolut fokus 
fra morgen til aften.

Ja - de var faktisk ikke til 
at drive hjem .

Banen stod flot – og 
vejrguderne ”var 

på vores hold” hele 
ugen 

Tak til Ian 
og hans team 
for at skabe 
en flot bane 
– og ikke 
mindst – en 
ny, fantastisk 
par-3-bane – 
som blev sær-
deles flittigt 
brugt – dels 

ved træningen, men også 
i de få pauser der var for 
enkelte. Tiden blev udnyt-
tet maximalt.

Så snart dagens pro-
gram var slut, kunne vi se 
flere juniorer fortsætte på 
Pitch & Putt-banen.
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God, sund mad 
hører med til god, 

sund sport

Peter, Steen og deres 
team sørgede for dejlig, 
sund mad til os hele ugen 
– ”Tak for mad”! 

Træning og spil 
–  dagligt i 5 dage –  
fra morgen til aften

Træner teamet funge-
rede rigtig fint – der blev 
trænet flittigt – og mange 
juniorer forbedrede deres 
spillefærdigheder markant. 
Tak til Mike og Jannik for 
jeres indsats.

Stærk sponsor op-
bakning til Junior-

teamet 

Juniorudvalget vil gerne 
sige en KÆMPE tak for 
den flotte sponsoropbak-
ning, som vi har fået i år – 
det er helt fantastisk!!

I forbindelse med 
Juniorugen fik vi rigtig 

mange flotte præmier, - så 
der var velfortjente præ-
mier til alle deltagere for 
deres flid og indsats. 

Desuden har vi modta-
get sponsorstøtte til brug 
for sportslig 
udvikling af 
vores junio-
rer.

Det 
betyder, at vi 
i år kan tage 
af sted på 
golftur med 2 
store grup-
per, aktive 
juniorer, som virkelig vil 
golfsporten. 

Derudover har vi haft 
en stor gruppe juniorer på 
DGU’s Talentudviklings-
kurser i foråret.

Desuden har vi i år 

samlet set, kunnet tilbyde 
flere træningslektioner for  
juniorteamet.

Alle træningstilmeldte 
juniorer har i år fået flot 
sponsortøj.

En klart positiv ud-
vikling

Vi ser tydeligt, at vi er 
godt i gang med en rigtig 
positiv udvikling – som vi 
glæder os meget over. 

fortsættes side 30
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Blandt andet har 
den sportslige udvikling 
udmøntet sig i, at flere 
juniorer nu spiller på 1. 
eller 2. holdet, og virkelig 
gør sig gældende her.

Det frivillige ar-
bejde

Vi kommer bestemt 
ikke sovende til det – men 
når vi får den opbakning, 
og vi kan se, at det ”giver 
pote” – ses formålet med 
arbejdet klokke klart!

Vi er ikke mange om 
at ”trække læsset” – og 
derfor er det også rigtig 
vigtigt, at vi får forældre-
opbakning (eller andre 
frivillige hjælpere) til at 
løse mindre, afgrænsede 
opgaver. 

Det er altid risikabelt at 
nævne navne, (hvis man 
kommer til at glemme 

en), så det undlader jeg 
– men jeg kan nævne, 
at vi har kunnet afholde 
foredrag, regelaftener o.l. 
fordi frivillige har sagt ja 
til, at bidrage med deres 
ekspertise – så stor tak til 
jer – I ved selv hvem.

U19 Callaway Cup

Den 5. august afviklede 
vi U19 Callaway Cup på 
vores smukke bane.

En rigtig spændende 
ranglisteturnering over 36 
huller, hvor flere af vore 
egne juniorer deltog. 

Desværre var vore 
egne spillere ikke i præmi-
erækken dén dag, men de 
deltog og kæmpede bravt, 
- og det er så lærerigt at 
være med. Flot kæmpet!

Dejligt at vi igen i år kan 
bryste os af, at kunne af-

vikle et så stort, flot junior 
arrangement i RGK.

Vores mål er altid 
at blive bedre

Vi håber derfor meget 
på, at vi også næste år får 
så fin, positiv opbakning til 
at udvikle vore juniorer – 
både socialt og sportsligt 
– og at vi kan fortsætte 
med at bygge videre på 
det, som vi længe har 
arbejdet ganske hårdt på. 
Vi ser stadigvæk masser af 
potentiale! 

Har du spændende 
forslag eller idéer, - eller 
mener du, at kunne bidra-
get med noget specifikt, 
er vi altid åbne, og interes-
serede i at lytte og blive 
klogere.

Mange hilsner fra 
Juniorudvalget 

Pto
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Holes-in-One på samme dag
Hole-in-One er en 

relativt sjældent 
forekommende 

begivenhed. Kloge aktua-
rer har helt sikkert udreg-
net den præcise chance/
risiko, så de har kunnet 
fastsætte de korrekte 
præmier for de en over-
gang så populære ”Hole-
in-One forsikringer”.

Sandsynligheden for to 
Holes-in-One på samme 
dag må være mange gange 
mindre, og en eventuel 
forsikring tilsvarende min-
dre. 

Den temmelig sjældne 

begivenhed indtraf imid-
lertid i al stilfærdighed i 
foråret. På 6. hul var det 
Nicolai Petri, der ramte 
plet – og på 15. hul den 
garvede veteran Hans 
Werdelin. Stort tillykke – 
og velkommen på tavlen.

Men hvor tit er dette 
egentlig sket i klubbens 
historie? Det besluttede 
den åbenbart talinteres-
serede klubsekretær 
Claus Preetzmann sig for 
at finde ud af. (Og her 
er det, man kan holde 
en pause i læsningen og 
forsøge at gætte!).

Det er faktisk sket seks 
gang i klubbens snart 
77-årige historie – så det 
sker altså statistisk hver 
gang cirka tolv-et-halvt år 
er gået. Men virkeligheden 
kender ikke til statistik. 
Her er datoerne for de 
seks dobbelte Hole-in-
Ones:

08. august 1937

27. september 1953

11. august 1957

07. august 1981

27. august 2002

30. april 2014

Som man kan se, 
spænder pauserne mellem 
begivenhederne fra fire 
til 24 år. Men derfor kan 
det jo godt ske igen, inden 
denne sæson er slut. Selv 
om statistikken taler imod! 

jøp

Hans Werdelin og Nicolai Petri lavede begge Hole-in-One samme dag, dog ikke 
på samme hul.
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Klubberne i klubben
NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løverne spinder i solskinnet...

Her midt i august 
brummer Løver-
ne tilfredst – det 

har været en af de bedste 
golfsæsoner i mands 
minde. Varme, solskin 
og en fremragende bane 
tilsmilet af vejrguderne.

Der har været så godt 
som fuldt hus hver onsdag 
– 38 spillere i snit! Vi er 
rigtig glade for så mange 
deltagere, selv om det 
kan give visse udfordringer 
med spilletempoet med 
så mange 4-bolde, der 
sendes ud med 7 minut-
ters mellemrum.

Vi har i Løverne derfor 
sat fokus på hvordan vi 
kan holde en tilfreds-
stillende spillehastighed. 
Vores alder og handicaps 
taget i betragtning, skulle 
en Løve-runde stableford 
maksimalt tage 4 timer 15 
minutter. Der er 3 simple 

regler, der – hvis efterle-
vet - effektivt kan holde 
rundetiden nede:

1. Spild ikke tiden – vær 
altid klar når det er din tur 
til at slå, og brug højst 20 
sekunder pr. slag. Bruger 
hver spiller i en 4-bold 30 
sekunder pr. slag, tager 
runden 1 time mere !  

2. I stableford: Er 
bolden MÅSKE væk: slå 
en provisorisk, men kun 
hvis det er realistisk at få 
point – elles streg hullet!  
GÅ ALDRIG TILBAGE 
OG SLÅ EN NY – streg 
hullet!! 

3. Skal der ledes, så 
begræns søgetiden – og 
kun spillere i samme side 
leder: kryds ikke frem og 
tilbage.

Den værste fartsynder 
er uden tvivl trangen til 

at lede efter ALLE bolde, 
der forsvinder – out-of-
bounds, i ugennemtræn-
geligt vildnis, i kulsorte 
søer og vandløb. Som en 
lille modgift mod lede-
trangen giver bestyrelsen 
derfor 3 bolde til alle 
Løver, der spiller med på 
onsdagene her i august! 
Lad os se, om det hjæl-
per…!!

Sådan et initiativ er kun 
muligt takket være vores 
mange gode sponsorer. 
Deres bidrag har med-
virket til, at Løvernes 
onsdage har fået fest og 
farver. Løverne har fået 
deres egen polo med 
Løve-logo; der kan lejlig-
hedsvis serveres en drink 
før maden og der uddeles 
RIGTIG mange og flotte 
præmier. Her må især 
nævnes, at takket være 
Djarlo Automobiler kan vi 
ved 2 lejligheder her i ef-
teråret udlodde en bil (!) 
som hole-in-one præmie 
på 6. hul. Det sker den 
20. august og til Løvernes 
Invitational den 3. septem-
ber – det bliver stort!

Sportsligt er Løvernes 
store udfordringer de 
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traditionelle kampe mod 
Kokkedal’s og Barsebäck’s 
herreklubber. Matchen 
mod Kokkedal fandt sted 
sidst i maj, hvor Kokkedal 
var værter ved et glimren-
de og vellykket arrange-
ment med gunstart og 
efterfølgende frokost. Det 
var så bare ærgerligt, vi 
ikke kunne slå de stærke 
herrer på deres hjem-
mebane – men det var 
et tæt løb, og vi vil tage 
revanche næste år! Dels 
er vi på hjemmebane, dels 
er det 20-års jubilæums-
matchen, som vi SKAL 
vinde !!

Den 25. juni gjaldt det 
så Barsebäck på hjem-
mebane i RGK. En stor 
dag, fantastisk vejr, god 
stemning, biler (Volvo, 
selvfølgelig!) fra Bilforum 
Nordsjælland ved klub-
huset, og som traditionen 
byder: pølser og øl efter 
9 huller. Carnegie Pri-
vate Banking havde (igen) 
doneret de mange og 
flotte præmier: holdpræ-
mier, individuelle præmier, 
nærmest flaget for begge 
hold, og både længste og 
mest lige drive på 18, også 
for begge hold. Løverne 
fik endnu en mulighed for 
at få fjendens skalp i bæl-
tet – men ak: Barsebäck 

fik en stableford-score 
på 663 for de 20 bedste 
spillere, mens Løverne fik 
646. Men: op på hesten 
igen – vi er klar til sejr 
næste år i Barsebäck!

Lad os slutte i det 
sportslige – i skrivende 
stund løber Made in 
Denmark af stabelen i 
Himmerland, og vi har 
naturligvis folk på stedet. 
Nedenstående billede 
af vor udsendte Løve, 
Henrik Holm, viser, at der 
er mere Løve i denne 

verden end umiddelbart 
antaget !

Løvernes Bestyrelse 
NHH

Henrik Holm viser vejen mod Løve
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Bridge
Torsdagsbridgen

Snart slutter golf-
sæsonen, hvor alle 
– helt sikkert – har 

haft gode oplevelser på 
banen, som hele sæsonen 
har været i en flot stand.

Ja, og vejret har man 
bestemt ikke kunne klage 
over.

Men når mørket sæn-
ker sig, er der mange, der 
holder af at gribe kortene 
og spille en hyggelig og 
god bridge.

Torsdag eftermiddag 
spilles der bridge for piger/
damer i vores bridgelokale 
på 2. sal. 1. spilledag i år er 

torsdag den 2. september 
kl. 12:00.

Vi spiller i 2 rækker, og 
kl. ca. 13:30 holdes pause, 
hvor vi drikker kaffe/te og 
spiser 1 stk. smørrebrød i 
restauranten.

Sidste torsdag i måne-

den spilles om vinpræmier 
til de to bedste par i A og 
B rækken.

Der er nu enkelte 
ledige pladser for nye 
medlemmer, så har du lyst 
til at være med, så ring til 
Kirsten Thomsen på tlf. 39 
39 33 44.

Venlig hilsen 
Torsdagsbridgen

Bridgeundervisning

Bridgeundervisnin-
gen torsdag aften 
starter den 11. 

september 2014 kl. 19:00, 
og fortsætter indtil 11. 
december 2014 incl.

Dog aflyses torsdag 
den 2. oktober og flyttes 
til torsdag den 16. okto-
ber 2014.

God sommer – og på 
gensyn.

Nils Urhammer
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Proens tips
Standard 

chip and run.

Opstillingen er 
meget vigtig, da 
svinget afhænger 

af kroppens position.

Kroppen skal pege lidt 
til venstre for målet. Væg-
ten er 60/40 på venstre 
ben, så balancepunktet er 
lige foran bolden. Bolden 
er lidt til højre for mid-
ten og hænderne er lige 
indenfor venstre lår, så 
skaftet krydser benene 
og er en forlængelse af 
venstre arm. Afstanden 
mellem fødderne er ca. et 
køllehoveds længde. 

Opsvinget er en 
bevægelse med armene 
og skuldrene, med faste 
håndled i en lige retning 
væk fra bolden. Det 
danner et pendul sving 
som får lidt højde, så man 
kan ramme bolden i en 
let nedadgående bevæ-
gelse. Vægten skal være 
på venstre fod under hele 
svinget.

I ned- og fremsvinget 
er det vigtigt at holde 
overkroppen over bolden, 

for så at rotere den rundt 
mod målet, så skuldrene 
og armene vil svinge lidt 
til venstre for retningen 
og hænderne vil svinge 
forbi kroppen. Det kan 
dog blive lidt farligt hvis 
armene standser i ned/
fremsvinget så håndled-
dene kollapser, og danner 
en ”løftebevægelse”, som 
let kan give et toppet slag, 
eller lidt jord før bolden.

Fidusen er at vælge det 
rigtige jern til det slag man 
skal slå. Det mest anvend-
te er nok et 7 eller 8 jern, 
som vil få bolden til at 
trille en hel del. Man skal 
ikke regne med, at bolden 
flyver højt op i luften, det 
er ikke meningen, den 
løfter sig ca. en halv meter 
op, men vil rulle en del. 
Det kræver lidt træning at 
lære længderne.

Hvis man bruger en 
højere vinkel, som f.eks. et 
9 jern eller pw, vil bolden 
flyve lidt længere og rulle 
mindre.

Et af de bedste eksem-
pler er på vores 7. hul. 
Flaget er i front, og du har 

Øverst den korrekte opstilling, i mid-
ten det korrekte tilbagesving også set 
ned af linien og nederst den korrekte 
afslutning.
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Her illustreres opstillingen tættere 
på bolden.

Her illustreres hvor nemt og hurtigt bolden løftets ud af roughen.

slået dit slag 10/15 meter 
kort af green.

Du står nu med et slag 
hvor der er et meget lille 
landingsområde. Vælger 
man et højt slag, er det 
rigtigt svært at komme 
tæt på flaget. Så er det 
meget bedre at chippe 
den ind med et 6 eller 7 
jern, og lade den trille op 
af skråningen og rulle hen 
til flaget. Det skal prøves 
et par gange for at lære 
afstanden.

En chip and run er det 
nemmeste indspil til at få 
bolden tæt på hullet. Det 
kan bruges fra ret store 
afstande fra green.

God træning!

Et “special” chip 
and run.

Bolden ligger midt imel-
lem fødderne i samme 

opstilling som før, men nu 
står man så tæt til bolden 
som man gør når man 
putter, og køllen (5 eller 6 
jern) stilles op med tåen i 
græsset. Så laver man en 
puttebevægelse og træffer 
bolden i nedsvinget. Det 
anvendes mest hensigts-
mæssigt til korte indspil 
lige udenfor green, og 
særligt hvis bolden ligger 
lidt dårligt.

Husk at bolden skal 
træffes i nedsvinget, og 
ikke løftes.

Hvis man ligger i roug-
hen lige udenfor green, 
kan man bruge dette 
slag med et sandjern på 
samme måde. Stå tæt 
til bolden, sæt køllen på 
spidsen, så tåen af køllen 
er nede i græsset. Lav et 
kort, stift tilbagesving, slå 
ned - og igennem, så hop-
per bolden langsomt ud af 
roughen og ruller op mod 
hullet.

Mike
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Få lavet logobolde 
med eget navn eller logo.

Kom ind i shoppen og få et tilbud

Rungsted Proshop 
Head Pro Mike Tulloch

Udsalg i Proshoppen

Alle
 sk

o på la
ger -

 25%

Alle vognbags - 
40%

Udvalgte jernsæt nedsat
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JØP’S HACK

NU SKER DER 
NOGET!

Nærmest fra dag 
til dag går alting 
hurtigere og 

hurtigere: Fly flyver su-
personisk, selv de mindste 
biler overskrider enhver 
fastsat grænse, speedbåde 
terroriserer strande og 
havne, og cyklister er nået 
op på dræber-hastigheder 
på cykelstierne. På næsten 
alle områder må diverse 
myndigheder gribe ind 
og opsætte skilte, der 
begrænser den umåde-
holdne hastighedskult. 

Men én ting går i dag 
langsommere – meget 
langsommere! – end 
den oprindeligt gjorde: 
Golfrunden! Fra engang at 
have været en sportsud-
foldelse på tre timer for 
atten huller, har golfrun-
den i dag udviklet sig til en 
social udflugt på ikke sjæl-
dent fem timer – mange 
steder med indbygget 
frokost på halvvejen og 
indtagelse af små skarpe 
på én eller flere bænke 
undervejs.

En udvikling, som alle 
har kunnet se, men ingen 

har gjort noget effektivt 
for at standse. Til trods 
for, at langsomt spil efter 
mange eksperters vur-
deringer er direkte årsag 
til, at golfsporten globalt 
inden for de seneste år 
har mistet millioner af 
klubmedlemmer. 

Bevares, nogle golf-
klubber har indført den 
praksis, at der ved første 
tee på et skilt står anført, 
at en runde ikke må tage 
mere end f.eks. fire en 
halv time. Men kun de 
færreste steder vil en 
overskridelse af denne 
tidsramme have nogen 
form for konsekvens. 

Vi kan diskutere fra i 
dag, til Ruder Konge går 
igen, hvad årsagerne til 
dette langsomme spil er. 
Meget handler om, at 
vi har ladet os smitte af 
procedurerne i de store 
tv-turneringer, så enhver 
klubspiller med respekt 
for sig selv – og kun sig 
selv! – før hvert slag skal 
have et større antal prø-
vesving, et halvt minut til 
at ”visualisere boldens flugt” 

(som mentaltrænerne 
siger) og efterfølgende må 
ned på maven fra flere 
retninger for at læse det 
putt, som alligevel går 
to meter forbi hullet og 
efterlader et retur-putt, 
som også skal studeres fra 
alle sider. 

Andre ting spiller også 
ind. Helt generelt er alt 
for mange spillere slet ikke 
klar til at slå, når det er de-
res tur. Derved spildes en 
masse tid. Og det løber 
hurtigt op: To minutter 
spildt på hvert hul bliver 
over en halv time for en 
fourball!

Et pudsigt fænomen 
omkring langsomt spil 
er, at vi er meget få, der 
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selv spiller (for!) langsomt. 
Ligesom vi også er meget 
få, der ikke lægger tørv 
på plads og ikke retter 
nedslagsmærker op.

Det er altid de andre!

Respekt!

Nu vil vores bestyrelse 
så angiveligt gøre noget 
ved sagen med kampag-
nen ”3:55 – Rungsted”. 
Den er blevet træt af hele 
tiden at høre medlems-
klager over, hvor langsomt 
spillet flyder og at se 
antallet af matchdeltagere 
falde dramatisk, fordi folk 
”simpelthen ikke orker at 
skulle bruge en hel dag på 
en golfrunde”, som det 
udtrykkes.  

Respekt!

Hvordan denne opgave 
vil blive grebet an ligger 
endnu ikke helt klart, men 
som bestyrelsesmedlem 
Hans Christian Colov ud-
trykker det i et interview i 
dette nummer af klub-
bladet, så drejer det sig 
ikke om, at medlemmerne 
”skal fræse banen rundt 
med tungen ud af halsen”, 
men om at undgå spild af 
egen og andres tid. 

Og dét kan ingen vist 
gø ad!

I de senere år er der in-
ternationalt forsket en del 
i emnet, og der er ligefrem 
etableret firmaer, som 
rejser rundt og hjælper 
klubber i alle lande med 
at få sat spilletempoet 
op. Ikke så sjældent med 
ideer, som klubbernes 
egne bestyrelser forment-
lig selv ville have været i 
stand til at udtænke men 
måske ikke haft mod til 
at indføre, fordi det ikke 
kan undgå at påføre nogle 
medlemmer begrænsnin-
ger i deres udfoldelse. Og 
lige netop dét passer ikke 
golfspillere ret godt. 

Mange af de såkaldt 
”kommercielle” golfklub-
ber har som deres helt 
overordnede strategi at 
få så mange spillere som 
muligt igennem banen 
hver dag. Det giver maksi-
male indtægter og i sidste 
ende maksimal profit for 
klubben. Disse klubbers 
”løsning” på tempo-pro-
blemet er ofte at sende 
nogle bøse sheriffer ud 
for at skynde på de lidt 
langsommere spillere, og 
kan disse ikke holde det 
fastlagte tempo, bliver de 
ganske enkelt trukket ud 

af banen. Ingen plads til 
slinger i valsen. 

Den metode kan ikke 
bruges i en normal dansk 
medlemsgolfklub. Her fø-
ler medlemmerne ganske 
naturligt, at de med be-
taling af deres kontingent 
har betalt for at kunne 
spille golf – i nøjagtigt dét 
tempo, de har lyst til. Og 
sådan må det selvfølgelig 
være – under forudsæt-
ning af, at de overholder 
de regler, klubben har 
fastsat for hensyntagen til 
de spillere, der gerne vil 
spille hurtigere. 

Og her forestår der 
nok en mere massiv 
undervisningsopgave, end 
bestyrelsen i vores klub 
har forestillet sig. 

Der findes mange 
håndtag at dreje på for 
at få disse ting til at gå op 
i en højere enhed. Og 
dykker man ned i diverse 
rapporter og bøger om 
emnet, så går én bestemt 
udtalelse igen og igen: 
”Sender man for mange 
spillere ud på banen for 
hurtigt efter hinanden, har 
man ikke en chance for at 
løse dette problem!”

Og skal der sættes 
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tal på, er opfattelsen, at 
er der ikke er mindst 10 
minutter (ti!) mellem hver 
starttid, så bliver banen 
hurtigt overfyldt, og det 
hele ender i kaos. Det 
lyder som kloge ord fra 
kloge mennesker.

Så et tip til vores besty-

relse (inden alt muligt an-
det sættes i værk) kunne 
være: Sæt tiden mellem 
vores starttider op fra 
syv til ti minutter. Det ville 
åbenbart skabe en langt 
bedre grobund for andre 
aktiviteter. Og selv en helt 
hjemmelavet, overfladisk 
analyse af trafikken på vo-

res bane ville ganske givet 
vise, at der er rigelig plads 
på banen. 

Måske helt uden ven-
tetid! 

Jøp

Hvilket hul er dit 
 yndlingshul?

Birgitte Lipp-
mann, hcp. 19,3 

Min yndlingshul er 
17. af flere grunde. For 
det første har jeg på det 
tidspunkt overstået det 
forskrækkelige 16. hul. For 

det andet er jeg snart ved 
19. hul efter – forhåbentlig 
– en veloverstået runde. 
Endelig - og ikke mindst - 
har jeg netop erhvervet et 
ekstra slag på hullet efter 
store ”anstrengelser”.

Susanne Theede, 
hcp. 20,1

2. hul. Naturmæssigt 
er det smukt og mangesi-
det. Der er både sø med 
ænder, store træer, skov i 
baggrunden med mus-
våger svævende over og 
forhåbentlig snart får igen.

Spillemæssigt er det 
udfordrende. Uanset om 
dit drive ligger til venstre, 
i midten eller i højre side, 
kræver andetslaget præci-

sion, idet det skal placeres 
rigtigt for at få den rette 
indspilsvinkel til greenen. 
Selve greenen er drilsk, 
idet den er lettere bakket 
og derfor falder i flere 
forskellige retninger, hvilket 
kan være svært at se.
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Hole in one præmie spon-
sor og sponsor for tættest på 

pinden i Rungsted Ugen

Det er med glæde  
vi kan annoncere, 
at klubben gen-

nem vores medlem Peter 
Husted Sylvest, har fået 
en aftale på plads med 
Lakrids by Johan Bülow 
vedrørende præmier. 

For fremtiden vil La-
krids by Johan Bülow være 
sponsor af en præmie til 
de heldige der laver hole 
in one på vores bane. 
Præmien er en lækker 
gaveæske med 4 forskel-
lige dåser lakrids.  

Yderligere vil Lakrids by 
Johan Bülow også være 
sponsor af præmier til 
tættest på pinden på alle 
par-3 hullerne i Rungsted 
Ugen. Præmierne vil være 

gaverør med 2 dåser 
lakrids.

Kort om Lakrids by 
Johan Bülow 

Johan Bülow kogte som 
22 årig den første lakrids 
i Svaneke på Bornholm 
tilbage i 2007, hvorfra alt 
blev kogt i en lille gryder 
med 8 liter, og åbnede 
året efter med en større 
produktion i Taastrup. 
Siden 2013 i nye omgi-
velser i Hvidovre med 
produktion, lager, kontor 
og showkøkken på samlet 
3.500 m2, hvorfra der 
udvikles, produceres og 
distribueres til salg i over 
20 lande. Lakrids by Johan 

Bulow forhandles her-
hjemme i specialbutikker 
- vinforretninger, desig-
nerforretninger, udvalgte 
hoteller - kort sagt steder, 
hvor der især lægges vægt 
på indhold og design. 

Desuden har Lakrids 
by Johan Bülow 6 egne 
forretninger, nemlig i Ma-
gasin på Kgs. Nytorv og i 
Lyngby, i Århus, i Svaneke 
på Bornholm og i Tivoli - i 
den gamle cigarrullefor-
retning lige over for Den 
Flyvende Kuffert samt i 
Københavns lufthavn. 

Lakrids by Johan Bülow 
leverer også varer til store 
danske og udenlandske 
virksomheder til julegaver, 
mødeforplejning, kundega-
ver mv.
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Rungsted Ugen’s vindere

Ledige teestedskilte 
med ekstra fordele
Herre- og dameteestederne 
på hullerne 13, 16 og driving 
range er ledige. Supplér din 
markedsføring med et eks-
klusivt indslag.

Invitationsturneringen, Hans Werde-
lin & Henning Frickmann

Greensome Stableford, Maren Binau 
& Mette Munk-Rasmussen

Stableford, Connie Balschmidt

Ægteskabsmatch, 
René & Inger 
Folden, Hedeland 
Golfklub

Royal Sponsorturnering 
Scramble, Ulrik Damm, 
Anders Rytter Bockhahn, 
Henrik Bødtcher-Hansen 
& Finn Rostell Gregersen
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Det er 25 år siden
Redaktionen af 

nærværende blad, 
har besluttet, at 

der i år kun skal udgives 
tre numre. Derfor vil der i 
dette ”skriv” blive henvist 
til det der stod i vores 
blad såvel nr. 2 som nr. 3 
i 1989.

Drama om start-
tider

I nr. 2., der udkom, 
efter at vi havde afsluttet 
forsøget med 
faste starttider 
lørdag og søndag 
mellem 9:00 og 
12:50 i perioden 
1.april til 30.juni, 
var der mange 
indlæg, der på 
det kraftigste tog 
afstand fra, at 
faste starttider 
skulle indføres 
permanent. 
Vores daværende 
formand Torben 
Søndergaard, der 
ud over at være 
statsautoriseret 
revisor, også 
var cand. psyk., 
forsøgte at lægge 
en dæmper på 
de mest oprørte 

medlemmer, og lovede, 
at der ville blive afholdt et 
medlemsmøde den 10. 
august, når man havde 
indsamlet de mange spør-
geskemaer, man i den 
anledning havde sendt ud 
til medlemmerne. 

Hvis vi springer lidt i 
tiden, men holder os til 
emnet, så kunne man i 
klubbens blad nr. 3 fra det 
år blandt andet læse, at 
lrs. Helge Hassel startede 

mødet med denne be-
mærkning; ”Dette er ikke 
en generalforsamling, og jeg 
har ikke samme myndighed 
som en dirigent, men jeg vil 
gøre mit til, at mødet bliver 
afviklet mere værdigt og 
mindre følelsesladet end 
den sidste generalforsam-
ling.”

Der var blevet udsendt 
988 spørgeskemaer, og 
med en besvarelses-
procent på 41, havde vi 

405 skemaer, som 
Stig Struve og jeg 
bearbejdede til en 
anvendelig statistik.

255 medlemmer 
var imod starttider 
i den form, forsøget 
havde haft; 100 var 
for. Men 197 var for 
starttider i en eller 
anden form; 171 
var imod. Blandt de 
yngre medlemmer 
(under 65 år!) var 
der klar stemning 
for; hos de lidt 
ældre imod. Blandt 
spillere med hcp. 
under 18 var der 
klart flertal for en 
starttidsordning; hos 
dem med højere 
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hcp. det modsatte. Jo, 
også for 25 år siden kunne 
man bruge statistik på 
mange måder.

Dette velbesøgte 
møde med mere end 200 
deltagere sluttede med, 
at formand Søndergaard 
oplyste, at nu ville besty-
relsen tage alle kommen-
tarer til sig og udarbejde 
et starttidssystem, som 
man så kunne vedtage 
eller forkaste på den kom-
mende generalforsamling.  
Blev det vedtaget, men 
virkede dårligt, så kunne 
man jo altid lave 
det om.

Da jeg læste i 
bladet omkring 
dette, kom jeg til 
at tænke på vores 
medlem nr. 1 Stig 
Struve Christen-
sen. For dem, der 
måtte være inte-
resserede, kan jeg 
oplyse, at han lever 
i bedste velgående, 
er blevet Director i 
Microsoft, hvor han 
arbejder i hoved-
kvarteret i Seattle. 
Han har desværre 
ikke så megen fritid 
som tidligere, så 
det bliver ikke til så 
megen golf. Han er 

fortsat medlem hos os.

Brækkede sin 
putter

Nå, men der skete 
da også andet i klubben. 
Vi havde endnu en gang 
Ladies Danish Open med 
alle de kvindelige stjerner. 
Det blev en meget spæn-
dende turnering, hvor 
Laura Davies atter bragte 
sig i et uheldigt lys ved at 
brække sin putter og rejse 
hjem i utide. Men selve fi-
nalen var en ren gyser, der 
først blev vundet på 21. 

hul af Tania Abitbol.  Bed-
ste amatør blev Merete 
Mailand. I forbindelse med 
præmieoverrækkelsen 
blev vores greenkeeper 
Bosse (Bo Jønsson) og hans 
stab rost til skyerne, for 
den bane de havde sat op. 
En international bane af 
sublim kvalitet – blev der 
sagt og skrevet.

1989 var også året, da 
den unge sympatiske skot-
te, Marcus Brown fra Elie, 
blev proassisten hos Bob 
Beattie. Marcus er fortsat 
i Danmark, hvor han gen-

nem mange år har 
været en meget 
afholdt head-pro i 
Aalborg.

Og så fik vores 
damer igen guld-
medaljer; derimod 
måtte vores 
herrehold ned i 2. 
division.

I Rungsted 
Ugen var alle mat-
cher stort set fyldt 
op, og Stableford 
turneringen havde 
200 deltagere! 
Men det antal blev 
slået af Boss/Bech 
Larsen Matchen, 
hvor der var 255 
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deltagere - men så blev 
den match også afviklet 
på såvel Kokkedal som på 
vores bane.

Dansk Golf Unions blad 
omtalte os også mange 
gange, blandt andet under 
overskrifterne ”Rungsted 
splittet over Starttider” men 
også med overskrift som 
”Fornemt pust over Rung-
sted. Rungsted brillerede 
igen i år som værtsbane for 
Danish Ladies Open.” 

Vores unge pro

For 50 år siden kunne 
vores dengang så popu-

lære træner Carl Poulsen 
fejre sit 25 års jubilæum. 
Og han var kun 39 år. 
Historien er den, at unge 
Carl startede som caddie 
på Kløvermarken (der lå 
Københavns Golf Klub før 
2. verdenskrig), og med 
en hjemmelavet kølle 
tilegnede han sig hurtigt et 
naturligt sving og en for-
ståelse for golfspillet. Han 
blev hentet til Rungsted af 
konsul Bremmer, og blev 
her som den yngste pro 
assistent hos vore chefpro 
Keppie.

Og så blev Dansk 
Golf Unions repræsen-

tantskabsmøde holdt i 
Rungsted. Det var nu ikke 
så underligt, for der var jo 
ikke flere end 12 klub-
ber – Holbæk og Herning 
kom efterfølgende til 
i 1964 – og så var for-
manden for DGU jo vores 
egen Mogens Bredfeldt, 
hvis dybe bas mange med-
lemmer må kunne huske.

Jan Rud
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Administrationen orienterer
E-mail

Klubbens generalfor-
samling, besluttede som 
bekendt i 2013, at indkal-
delse til generalforsamlin-
gen, samt andre vigtige in-
formationer fremadrettet 
skulle udsendes via e-mail 
til klubbens medlemmer. 
Dette gælder opkrævnin-
ger, kontoudtog, mv.. 

Det er defor meget 
vigtigt, at I sikrer at klub-
ben har noteret en e-mail 
adresse på din GolfBox 
profil, som anvendes 
jævnligt.

Kontingent /  
Betalingsservice

Vær med til at lette 
administrationen af den 
årlige kontingentopkræv-
ning ved at tilmelde jer 
betalingsservice. 

På hjemmesiden har vi 
oprettet et link, således at 
tilmeldingen bliver korrekt, 
og så enkel som mulig. Du 
skal blot oplyse reg.- og 
kontonummer samt dit 
medlemsnummer i klub-
ben. På forhånd tak.

Ny touchskærm

Den 10 år gamle touch-
skærm til tidsbestilling og 
-bekræftelse i administra-
tionsgangen er ”brændt 
sammen”. Den er nu 
blevet erstattet af en ny 
model, som midlertidigt 
er opsat ved siden af 
greenfeeindskrivningen. 

Den nye touchskærm 
fungerer på samme måde 
som den gamle, så der 
er ingen grund til ”berø-
ringsangst”. Det er også 
blevet nemmere at logge 
ind på touchskærmen, idet 
der ikke længere kræves 
pinkode, når man kører 
sit DGU kort igennem 
kortlæseren.

Skulle du være i tvivl 

om dit aktuelle HCP, så 
står dette også på skær-
men ved login. 

Greenfeebetaling 
i administrations-

gangen

Kravene til ubeman-
dede betalingsautomater 
er blevet skærpet med 
væsentlige økonomiske 
omkostninger til følge. 
Derfor har klubben valgt 
ikke at have en betalings-
automat i administrations-
gangen længere. 

Alt greenfee uden for 
proshoppens åbningstid 
kan derfor kun ske mod 
kontantbetaling, via Mobi-
lePay eller via bankover-
førsel.  

Baneetikette:
•	 Riv og genplacér riven i bunkers

•	 Genplacér opslåede turfs

•	 Ret altid nedslagsmærker op på greens

•	 Vogne holdes i god afstand af greens
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