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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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Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsen glæder sig over klub-
bens gode sportslige resultater 
for 2015, idet herrernes før-

stehold rykkede op i anden division, 
mens herrernes andenhold rykkede op 
i fjerde.  Både senior- og veteranholdet 
beholdt deres pladser i første division. 
Individuelt blev Hans Stenderup igen 
Danmarksmester for veteranherrer. 
EGA har besluttet at sænke aldersgræn-
serne for veteran- og seniorherrer med 
fem år, til henholdsvis 60 år og 50 år. 
Bestyrelsen har besluttet af følge DGUs 
råd om at gøre det samme. Aldersgræn-
serne for herrerne vil dermed fremover 
flugte med damernes, og klubmester-
skaberne 2016 afvikles efter de nye al-
dersgrænser. Bestyrelsen håber, at hen-
sigten med ændringen vil påvirke vores 
klub i positiv retning og indebære man-
ge flere deltagere i de forskellige rækker.

Uden mad og drikke…
Efter endt golfrunde må der god for-
plejning til. Bestyrelsen har forlænget 
kontrakten med klubbens restauratør 
for en ny toårig periode og glæder sig 
samtidigt over, at RGK kan bryste sig af 
noget så usædvanligt som et forpagter-
par, der snart kan fejre 20 års jubilæum 
i samme golfklub.

Ny redaktør
Bestyrelsen er glad for at kunne præsen-
tere en ny redaktør på vores traditions-
rige medlemsblad, idet Charlotte Strøm 
har kastet sin energi i at producere den-
ne og fremtidige udgaver. Derudover vil 

hun bistå bestyrelsen i udvikling af en 
tidsvarende kommunikationsplatform, 
bestående af hjemmesiden og elektro-
niske nyhedsbreve. Klubbens hjemme-
side fungerer som ansigtet udadtil for 
besøgende og greenfee-spillere og gi-
ver desuden medlemmer via medlems-
login praktiske oplysninger om dag-
ligdagen i klubben. Som noget nyt vil 
medlemmerne også fremover modtage 
nyhedsbreve per mail, når bestyrelse 
eller administration har væsentligt nyt, 
som vedrører medlemmerne. Charlotte 
Strøm vil fungere som redaktør på alle 
tre platforme.

3:55
Kampagnen 3:55 har afgjort efterladt 
opmærksomhed blandt medlemmerne. 
Langt flere spillere lægger nu mærke til, 
hvor længe de er om en runde, og mange 
flere taler om det. Begrebet 3:55 nævnes 
ofte på terrassen. I erkendelse af, at det 
er et langt sejt træk, der skal til førend 
denne kultur bliver naturlig for alle, 
fortsætter bestyrelse, matchudvalg og 
administrationen med at markedsføre 
tankerne bag kampagnen og implemen-
teringen af 3:55.

Tak til de frivillige
Som tak til de mange frivillige medlem-
mer for deres indsats i RGKs forskellige 
udvalg er bestyrelsen igen i år vært for 
en middag med alle frivillige og deres 
partnere i begyndelsen af november. 
Flere udvalg savner nye medlemmer, og 
derfor er det bestyrelsen håb, at endnu 
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Slutteligt henstiller bestyrelsen til alle 
spillere at passe på banen. Det omfatter 
at rette samtlige pitchmærker op, gen-
placere turfs samt undlade at trække 
vogne mellem green og bunker eller for 
tæt på green. Henstillingen gælder også 
i vintersæsonen.

Bestyrelsen

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  

flere frivillige melder sig for at bidrage 
til et godt og aktivt klubliv. 
 
Handicapsystemet regule-
res igen i 2016
DGU vil i 2016 ændre handicapsyste-
met, og i første medlemsblad i den kom-
mende sæson, vil bestyrelsen give en 
længere redegørelse. Vigtigt er dog, at 
antal tilladte EDS runder øges fra to til 
tre om ugen, samt at grænsen for tæl-
lende ni-huls runder sænkes fra 18,5 til 
11,4. Derudover vil handicapsystemet 
efter revisionen virke mere intuitiv og 
regulering foregår mindre aggressivt, 
hvilket betyder, at færre vil blive juste-
ret i handicap.
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Fem spørgsmål til den 
nye redaktør

Charlotte Strøm har på opfordring fra 
bestyrelsen sagt ja til at være redaktør 

for RGKs medlemsblad

Hvorfor har du sagt ja til at 
være redaktør?
Da jeg blev medlem i 2013 kendte jeg 
næsten intet til de mange traditioner i 
RGK. Jeg har blandt andet læst om dem 
i medlemsbladet, som efter min opfat-
telse er en ”kulturbærer” og en kanal til 
formidlingen af historier fra og om det 
fællesskab, vi har omkring golfsporten. 
Det vil jeg gerne bidrage til at videre-
føre, og da jeg har en skarp pen, gav det 
mening at påtage mig opgaven som re-
daktør.

Hvilke forudsætninger har 
du som redaktør?
Jeg arbejder som selvstændig kom-
munikationskonsulent, så herfra er jeg 
vant til skrive- og redigeringsarbejdet, 
research, interviews, kildekontakt osv. 
Jeg har aldrig arbejdet på en avisredak-
tion, men jeg håber, at erfaringen fra di-
verse projektopgaver og mit arbejdslivs 
stramme deadlines har klædt mig til-
strækkeligt på til at kunne løse opgaven. 

Hvad ser du som den største 
udfordring ved opgaven?
At vi er for få skribenter! Dét er en op-
fordring til medlemmerne om, at flere 
melder sig som skribenter. 

Skal klubbladet overgå til en 
elektronisk version i fremti-
den?
Aktuelle nyheder, der vedrører banen 
og klubben, gør sig godt som nyheder 
på hjemmesiden eller i form af et elek-
tronisk nyhedsbrev direkte til medlem-
mernes mailbox, fordi de er hurtige at 
producere. Klubbladet egner sig mindre 
godt til at formidle nyheder i klassisk 
forstand, fordi det udkommer for sjæl-
dent. Til gengæld er der ”stoflighed” ved 
at have et blad i hånden, som ikke gen-
findes i elektroniske udgivelser. Så det 
korte svar er, at klubbladet for nuværen-
de bibeholdes som et trykt blad til for-
midling af længere historier om RGK, 
resultater fra turneringerne, klubber-i-
klubben, medlemmer og diverse tradi-
tioner. 
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Hvordan vil medlemmerne 
mærke dit fingeraftryk som 
redaktør?
Selv om de færreste formentlig læser 
hver eneste historie i medlemsbladet 
med lige stor omhu og interesse, ligger 
det mig på sinde, at alle historier er læ-
seværdige og relevante for målgruppen. 
Dét ser jeg som redaktørens opgave at 
være med til at sikre. Det betyder også, 
at såfremt man har en god idé til en hi-
storie til bladet, men føler sig usikker 
på, om man kan skrive den, så den er 
spændende at læse, er man altid vel-
kommen til at henvende sig til redaktio-
nen, så vi sammen kan hjælpes ad med 
at formidle den.

Blå bog:

Charlotte Strøm, 45 år

Har spillet golf siden 2010 i 
Hørholm Golfklub

Medlem af RGK siden 2013

Handicap: 21,9

Favorit-hul på RGK: Det svære, 
men smukke, 2. hul; uagtet spil-
let er det altid en fornøjelse, 
fordi der er så smukt

Charlotte Strøm ses ofte som deltager i klub-
bens forskellige turneringer og er aktiv i 
Ladybirds.
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Jørgen Pedersen 
”jøp” 

in memoriam

Når forandringens 
vinde blæser, er 
der nogle, der 

bygger læhegn – andre 
bygger vindmøller.

Jøp var til vindmøller.
Journalist af uddan-

nelse med fokus på er-
hvervslivet, finanssek-
toren og politik førte 
blandt andet til chefre-
daktørposten på Børsen 
i perioden med relance-
ringen af bladet. Derfra 
signaturen ”jøp”. Viden om profilering, 
markedsføring og krisestyring i er-
hvervslivet blev senere vekslet til jobbet 
som rådgiver først i eget regi og senere 
som en del af konsulentfirmaet Jøp, Ove 
& Myrthu. Da jøp fratrådte firmaet, var 
tiden inde til at flytte i oldekolle med 
Sanne på Als. Efter en golfferie i Skot-
land købte parret et lille hotel i Cullen i 
den nordøstlige del af landet.

Jøp kortlagde de små golfjuveler i lo-
kalområdet i form af +100-årige baner, 
hvor fårene afgræssede fairways og 
rough, og greenfee blev erlagt i form af 
£10-15 i en ”Honesty Box”. Det blev til 
otte års ejerskab med besøg af hund-
redvis af danske golfspillere hver eneste 
sommer. Jøp begyndte at spille golf i 
Odsherred 1960’erne, og det blev hur-
tigt til et etcifret handicap. Sideløbende 

skrev han utallige artik-
ler og kommentarer om 
alle sider af golfsporten. 
Især skal nævnes ”Jøps 
tørv” i DANSK GOLF, der 
var en kilde til stor moro 
blandt danske golfspil-
lere i mere end 20 år. Der 
blev uddelt råd, hug og 
trådt på ømme tæer men 
altid fra et konstruktivt 
udgangspunkt.

Jøp var en af initiativ-
tagerne til Sportsjour-

nalisternes Golfklub som siden 1968 
efter DGUs beslutning blev overdraget 
ansvaret for uddelingen af Den Gyldne 
Golfbold, der er den fineste udmær-
kelse, en dansk golfspiller kan modtage. 
Sportsjournalisternes Golfklub er des-
uden ansvarlig for en landsdækkende 
juniorturnering for hold, hvor det årlige 
vinderhold inviteres til The Open året 
efter. Det har givet mange danske ju-
niorspillere oplevelser for livet. 

Jøp har ligeledes været aktiv i Golf 
Klub Danmark, der gennem årene har 
skaffet et tocifret millionbeløb til DGUs 
elitearbejde, og er én af årsagerne til 
den succes, som dansk golf oplever i 
disse år. Hele denne indsats blev i 2005 
honoreret med DGUs Sølvur, som gives 
til personer, der har ydet en markant 
indsats for dansk golf.
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Gennem årene nåede jøp at være 
medlem af Odsherred, Søllerød, Kø-
benhavns og Rungsted Golf Klub. I alle 
klubber bidrog han aktivt.

Et brev eller en mail fra jøp blev altid 
afsluttet med:

”All the best,
jøp”

Det gav han. Det var han.
Æret være hans minde.

Stig Backén

Julebuffet den 
12. december kl. 13

Der serveres en stor traditionel 
julebuffet med flere hjemmelavede 

specialiteter.
Pris pr. kuvert kr. 295,-

Reservation hos Peter & Steen 
på 4586 4149

Restaurant Rungsted Golf Klub

Journalisten, konsulenten, hotelejeren og 
golfnørden Jørgen Pedersen ”jøp”
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Nyt om banen
Vinterarbejde på banen 

2015/2016

Over vinteren vil greenkeeper-
teamet arbejde med en række 
anlægs- og vedligeholdelsesop-

gaver efter drøftelser i baneudvalget. 
Der er planlagt re-design af venstre 
greenbunker på niende green, hvilket 
indeholder en opdeling i to bunkers 
samt re-shaping af højre bunker. Der 
vil desuden blive arbejdet med udvalgte 
greens over vinteren. Projektet sigter 
på at forbedre kvaliteten af forklæder 
hele vejen rundt om greens og løfte det 
til en kvalitet, der matcher forgreens. 
Arbejdet kan også omfatte udvidelse af 
forgreen-arealet og kan samtidig give 
mulighed for mindre justeringer af den 
egentlige green surface. Ved alle greens 
kan der i denne forbindelse blive behov 
for at tilpasse eller flytte vandingssyste-
met, og for 14. green kan de planlagte 
ændringer eventuelt også indebære, at 
stien til 15. green flyttes længere til ven-
stre.

Formand for baneudvalget, Tom Ah-
renst, forklarer om planerne:

-Tanken er, at udvælge greens og lade 
projektet foregå over de næste vintre. 
De udvalgte greens for denne vinter 
bliver formentlig sjette, syvende og 14. 
green. Vi arbejder også på at færdiggøre 
15. green, idet græskvaliteten mellem 

bunker og green endnu ikke er dér, hvor 
vi gerne vil være, siger han. 

Vintervedligehold
Listen over opgaver med at vedligeholde 
banen omfatter, dræn i højre side bag 
fjerde green, reparation af visse bun-
kersider og reparation af områder efter 
nedlægning af vandingssystem. 

-Vi har fokus på at skabe mere lys til 
udvalgte greens, bl.a. første, sjette, sy-
vende og 14. green og har derfor plan-
lagt forskellige opgaver i skoven, fortæl-
ler Tom Ahrenst.

Der vil desuden blive arbejdet med 
at opgradere området omkring putting 
green ved at forbinde stien ved første 
tee til stien mod driving range. Kirse-
bærtræet fjernes og rododendronbedet 
bliver flyttet. For området omkring træ-
nings- og drivingrange omfatter vinter-
arbejdet, at der på par tre banen lægges 
måtter, samt at markeringen på banen 
forbedres med skilte.

-Vi vil også reparere arealet bag ud-
slagsmåtterne, hvilket kræver etable-
ring af sprinklere til vanding, og så har 
vi besluttet at opsætte en klokke på sy-
vende hul for at øge sikkerheden ved ud-
slag fra rød tee, siger Tom Ahrenst.

Anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
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Greens i sensommeren og 
efteråret
Mod slutningen af august iværksattes 
ændringer for arbejdet med greens og 
blandt andet blev klippehøjden sænket. 

-Vi er meget tilfredse med resultatet 
af disse tiltag, og vi vil bruge erfarin-
gerne i næste sæson, siger Tom Ahrenst. 

Han understreger, at vejrliget er afgø-
rende for, hvor hurtigt efter sæsonstart, 
man kan forvente en mærkbar effekt på 
greens i 2016. 

-Vi er optaget af, at sikre så høj kvali-
tet af greens fra sæsonstart som muligt, 
men vi og klubbens spillere må accep-
tere, at greens skal have lidt tid til at 
komme i gang ovenpå vinteren, slutter 
han. 

ChS

Husk at
•	 rette pitchmærker op

•	 lægge turfs på plads

•	 undgå passage med vogn 
mellem green og bunkers 
samt tæt på bunkerkanterne

 
Baneudvalget
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Mike Tulloch
Rungsted har altid været 

min ambition
Mike Tulloch kan i år fejre 40 års 

jubilæum som pro

Han begyndte at spille golf, da 
han var otte og blev helt bidt 
af sporten som 10-årig.  Da er-

hvervsvejlederen nogle år senere spurg-
te ham, hvad han satsede på efter sko-
len, lød det hurtigt og overbevisende: 
Jeg skal være golfpro.

Mike Tulloch vidste meget tidligt i li-
vet, at golfen skulle være hans arbejds-
mæssige omdrejningspunkt, og i år kan 
han fejre 40 år som klubpro. Heraf de 
sidste syv som headpro i RGK.

-Da jeg var 10, blev jeg virkelig fanget 
af spillet. Jeg var fuldstændig opslugt og 
flyttede til en større klub sammen med 
min storebror Alan. Den lå noget længe-
re væk fra vores hjem, men så tomlede 
vi da bare frem og tilbage, ler Mike og 
fortsætter:

 - Min far ville gerne have været ten-
nispro, men det kunne overhovedet ikke 
komme på tale, så han blev læge. Derfor 
forstod han os så godt, og han bakkede 
os altid op med det resultat, at vi begge 
blev klubproer. I Danmark.

Men hvordan havner en skotte, født 
på Jamaica for 57 år siden, i vores lille 
golfland?

-Det er meget enkelt. Jeg blev ringet 

op af min ven Richard Perthen, som 
spurgte, om jeg ville have et job som 
pro i Brønderslev Golfklub. Og det var 
jeg klar til. Den eneste klub, jeg kendte i 
Danmark, var Rungsted, så da jeg så ba-
nen i det nordjyske for første gang, blev 
jeg noget overrasket. 

-Det var i februar. Landet var dækket 
af masser af sne, og et meget lille træ-
hus gjorde det ud for klubhuset. Men 
jeg var ung. 18 år og med masser af mod 
på livet. I tre år havde jeg tilbragt som-
merferierne hos min bedste ven, hvis 
far var pro, hvor jeg havde hjulpet med 
at reparere udstyr og passe shoppen, så 
til trods for min unge alder, vidste jeg, 
hvad det drejede sig om.

- Jeg fandt også hurtigt ud af, at nord-
jyderne ikke havde lyst til at tale en-
gelsk, så efter tre måneder underviste 
jeg på dansk.

Cheftræner i Hillerød
Det blev til fire år i Brønderslev, inden 
storebror Alan fik overtalt Mike til at 
flytte til Hillerød Golf Klub, hvor han 
var cheftræner.

-De første tre år var jeg assistent for 
Alan, men da han besluttede at søge nye 
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fortsættes side 14

græsgange, fik jeg ansvaret som chef.
Efter knapt 20 år i Hillerød var tiden 

inde til at skifte. Denne gang til Asserbo 
Golf Klub, der dengang i manges øjne 
var en lille klub for sommerhusejerne i 
det nordsjællandske.

-Der var også nogle, der var skeptiske 
og sagde: ”Hvordan tør du?”, indrøm-
mer Mike.

-Spørgsmålet for mig har altid været, 
om det jeg putter i opgaven, står mål 
med det, jeg får ud af det. Det har været 
min filosofi alle årene, og jeg er endnu 

ikke blevet skuffet.
I Asserbo fik Mike aktiveret klubben 

og var også manden bag en stor med-
lemstilgang. 

-Jeg havde 10 gode år i Asserbo, men 
RGK har altid været min ambition, og 
da bestyrelsen i 2005 var på udkig ef-
ter en headpro, overvejede jeg stærkt at 
søge. Men det gik jo godt i Asserbo, så 
det blev ved tanken.

Shoppen et must
I 2009 søgte RGK igen en headpro, og 
denne gang lod Mike det ikke blive ved 
tanken.

-Jeg var blevet 51, og hvis jeg skulle 
have min ambition opfyldt, skulle det 
være nu, inden jeg blev for gammel. 
Rungsteds koncept var dog det omvend-
te af mit. Klubben havde på det tids-
punkt ingen butik, og det ville jeg have. 
Sådan blev det heldigvis.

- Shoppen er et socialt samlingspunkt. 
Det er her medlemmerne kan møde Jan-
nik og mig. Her de kan få et godt råd og 
lidt vejledning omkring udstyr, tøj, osv. 
Det er en stor tilfredsstillelse for mig, 
at folk lige dumper indenfor. At se dem 
glade og høre, hvordan de lige har gået 
en kanonrunde eller har forbedret deres 
spil. Det holder jeg meget af. Shoppen 
er vores holdepunkt og giver os en kon-
taktflade, som er uundværlig.

I sæsonen har Mike en arbejdsdag 
fra otte morgen til seks aften alle ugens 
dage. Til gengæld kan han slappe mere 
af i vinterhalvåret.

-Når jeg er på arbejde, forsøger jeg at 
skabe en sjov og glad atmosfære. Ikke 
være for alvorlig, men alligevel seriøs. 
Jeg har brændt for golfen hele livet, og 

-Jeg har heldigvis mange stamkunder, og det 
hænder indimellem, at medlemmer fra andre 
klubber kommer og siger: ”Jeg har hørt, at 
……”, lyder det fra Mike Tulloch, som under-
streger, at han ikke går på fangst i naboklub-
berne.
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alle skal have det bedste fra mig. Det 
bliver aldrig rutine at undervise, og jeg 
nyder det. Uanset om det er tidlig mor-
gen eller senere på dagen.

Du har været pro i fire klubber. Er der 
forskel på medlemmernes attituder?

-Det synes jeg ikke. Alle er der jo for at 
spille golf og hygge sig. Men det kan da 
godt være, at bilerne på parkeringsplad-
serne er forskellige, ler Mike.

Det var også gennem golfen, at Mike 
mødte sin kone gennem 28 år, Dorthe.

-Jeg havde lovet at være chauffør for 
nogle elitedrenge, som skulle til en 17-
års fødselsdag hos en af elitepigerne. 
Dorthe var blandt gæsterne, og ja, så 
kom jeg hjem klokken fem om morge-
nen, og siden har vi været sammen.

Da børnene, Sophia på 22 og Oscar på 
18, var mindre, var Dorthe hjemmegå-
ende om sommeren, og så byttede hun 
og Mike roller i vintermånederne, hvor 
han blev hjemmegående husfar. I dag, 
hvor børnene er voksne, driver Dorthe 
en butik med vin og delikatesser i Hil-
lerød.

-Det var en ordning, som passede os 
godt. Jeg har nu altid kørt børnene i 
skolen om morgenen. Det var min kva-
litetstid med dem, og så forsøgte jeg at 
indhente noget af det forsømte uden for 
sæsonen.

En habil golfspiller
I sine unge år var Mike en habil golfspil-
ler med hcp. 0, og han kan da også prale 
af et DM i 1980, PGA Club Professional 
championship.

-Jeg spiller alt for lidt. I år har jeg kun 
spillet tre gange 18 huller, udover seks 
runder i Skotland og fem i Portugal på 
mine golfrejser for medlemmerne. Men 
jeg er overbevist om, at jeg ved træning 
kunne spille til 0. Det er i øvrigt Jannik, 
som underviser mig, og han er super-
dygtig. 

-Jeg er normalt god med driveren, 
og var jeg en bedre putter, var jeg nok 
blevet Europatour-spiller. Jeg havde da 
ambitionerne, men det var ikke nemt 
dengang at skaffe sponsorer. Den pro-
fessionelle golfverden så helt, helt an-
derledes ud, da jeg var ung.

Har du fået dine ambitioner opfyldt i 
RGK?

-Helt ærligt så nyder jeg at være her, 
og jeg håber at kunne fortsætte, indtil 
jeg skal pensioneres. Vores arbejdskli-
ma er super. Det gælder greenkeeperne, 
køkkenet og kontoret. Det er med til at 
gøre det sjovt at gå på arbejde. På den 
måde tror jeg, man yder mere. Også i 
forhold til medlemmerne. Skaber en 
god atmosfære. Jeg bliver her gerne, til 
jeg kan fejre 50 års jubilæum.

timm

-Jannik er superdygtig. Både til undervisning 
og i shoppen. Vi har fundet vores niche, og vi 
er ikke dyrere end andre, men vores service er 
bedre, fastslår Mike Tulloch.
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Tidligere formand for 
RGK, Poul Erik Funder 

in memoriam

RGK har mistet et 
fornemt medlem, 
Poul Erik Funder, 

formand for bestyrelsen 
1991 – 1994. Han blev født 
1925 og døde 4. maj 2015.

Poul Erik Funder blev ud-
dannet på Niels Brock, 
gik ind i militæret, og han 
sluttede som oberstløjt-
nant af reserven. Tidligt drog han til 
England, hvor han uddannede sig in-
denfor stålindustrien. Han begyndte at 
spille golf i 1958 og blev medlem af R&A 
i Sct. Andrews i midten af 1980 érne. På 
golfbanen trænede og spillede han ofte 
og havde altid et smittende, godt humør. 

Første gang jeg spillede i samme hold 
med Poul Erik var i en mixed fourso-
me. Begge damerne var for os ukendte 
og temmelig nervøse. Men Poul Erik 
formåede i en munter tone at gøre 
alle veltilpasse og afslappede, og mat-
chen blev en højst fornøjelig affære.

Der var røre i RGK i 1991, og mange 
mente, at klubhuset var slidt. General-
forsamlingen valgte da Poul Erik Fun-
der til formand for RGK. Det blev en op-
gave, som han tog meget alvorligt. Han 
allierede sig med en højst anerkendt 
arkitekt, Bornebusch, og sammen lagde 

de planer for det nye klubhus 
samt finansieringen heraf.

Han involverede sig gerne 
i klublivet, og da han fx er-
farede, at der skulle pyn-
tes op til juletræsfest for 
klubbens yngste, indfandt 
han sig gerne, pyntede 
med, arrangerede julestjer-
ner og hjerter og sang som 
tidligere studentersanger 

højt og lydeligt med på julesangene.. 
Poul Erik var en elegant gentleman 

i engelsk stil, og han gjorde gerne sine 
indkøb på Savile Row i London eller hos 
den danske mesterskrædder Alfred Alm. 
London var et yndet rejsemål for Poul 
Erik og hans hustru. Her nød de at høre 
koncerter og shoppe musik, gerne opera. 

Poul Erik var engageret, munter, udad-
vendt, men også standhaftig. Planerne 
for klubhuset mødte modstand blandt 
nogle af medlemmerne og efter en intens 
debat på et klubmøde, faldt forslaget til 
jorden. Ved den næste generalforsam-
ling i 1994 trak han sig som formand for 
bestyrelsen og fik derved mere tid til at 
dyrke sin anden store interesse, opera.

Senere blev han hyldet af mange 
medlemmer med en bænk på banen.

Poul Erik Funder var Ridder af Dan-
nebrog.

SS
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God stemning på banen 
og i klubben

Det er absolut væsentligt, når andre 
siger god for noget. Helle Warnøe fik 

Rungsted Golf Klub anbefalet og 
betegner ved sæsonens afslutning sig 

selv som et ”begejstret medlem”

Helle Warnøe 
blev medlem 
af Rungsted 

Golf Klub 1. januar i 
år. Hun havde forud-
gående gennem hele 
vintersæsonen trænet 
flittigt på Hørsholms 
Golfklubs træningsan-
læg og kunne med sin 
nyerhvervede banetil-
ladelse ved sæsonstart 
kaste sig over udfor-
dringerne på RGKs 
smukke parkbane. 

-Jeg blev anbefalet RGK af en god 
veninde, der fortalte om den gode stem-
ning, og jeg kan kun bekræfte det, siger 
Helle Warnøe.

Fin modtagelse
Hun synes, at klubben har en fin måde 
at modtage nye medlemmer på. Gen-
nem sæsonen har hun dels spillet med 
i Kaninklubben om mandagen og dels 
som aspirant hos Ladybirds torsdag ef-
termiddag.

-Tilbuddet om at 
spille kanin er rigtigt 
fint, og det sætter jo 
i perspektiv, at vi er 
flere der må arbejde 
på sagen, siger Helle 
Warnøe med et smil og 
forsætter,

-Og så har den imø-
dekommende og ven-
lige måde, jeg er blevet 
budt velkommen i La-
dybirds været super! 
Pigerne i Ladybirds er 
en skøn flok friske og 

søde piger. Tænk, hvor sjældent man op-
lever at spise middag med en flok gan-
ske fremmede og alligevel har en rigtig 
hyggelig aften! Det er da sjældent! Det 
havde jeg allerførste gang og har haft 
det hver gang siden.

Muligheden for at få spillet
For Helle Warnøe har det været anspo-
rende at være sikker på at have nogen 
at spille med, så hun er ganske glad for, 
at der er en klub-i-klubben, som giver 



19November 2015

mulighed for at skabe uformelle golf-
makkerskaber.

-Jeg synes modtagelsen i Ladybirds 
vidner om, at der er højt til loftet. Det 
har givet mig mulighed for at få spillet 
og komme rigtig godt i gang med golf, 
så jeg er meget begejstret, fortæller hun.  

-I det hele taget har jeg i RGK kun 
mødt venlighed, imødekommenhed og 
god stemning, hver gang jeg bevæger 
mig rundt på banen, driving range eller 
omkring klubhuset, slutter Helle War-
nøe.

ChS

Blå bog:

Helle Warnøe, 53 år

Har spillet golf siden 2014

Medlem af RGK siden 2015

Handicap: 26,5

Favorit-hul på RGK: 4. hul; jeg 
kan godt lide det lange, smukke 
skovbryn - og kan være heldig at 
være rimelig til de lange slag

Jubelslaget

Det fortælles, at chancen for at 
kunne notere et et-tal på vo-
res scorekort er 1:12.500 for en 

middelgolfer, og måske derfor er der så 
stor glæde, når det lykkes.

RGK har i år suppleret hole-in-one tav-
len i klubhuset med otte dygtige – og 
heldige – spillere:

Martin Bank, 15. hul, 10. april
Vivian Timmermann, 3. hul, 16. april
Klaus Eldrup-Jørgensen, 6. hul, 30. maj
Maren Binau, 15. hul, 19. juli
Peter Daell Bjerrum, 15. hul, 20. juli
Anne Faaborg-Andersen, 3. hul, 29. 
september
Morten Vange, 15. hul, 3. oktober
Oliver Suhr, 15. hul, 20. oktober

De heldige spillere modtager en lækker 
æske med lakrids fra RGKs hole-in-one-
sponsor LAKRIDS by Johan Bülow.

timm

En glad Oliver Suhr med præmien fra 
LAKRIDS by Johan Bülow
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Årets Pink Cup en succes
RGK har sendt godt 90.000 kr. til 

Kræftens Bekæmpelse til deres 
arbejdet mod brystkræft

Resultatet blev kun muligt, fordi 
vores sponsorer har været så 
imødekommende over for vores 

henvendelser, og fordi klubbens med-
lemmer bakkede så flot op om arrange-
mentet, fastslår Pink Cup udvalget, som 
bestod af medlemmer fra de tre dame-
klubber; Dorthe Bjerre-Petersen, Bir-
gitte Høgh, Kristine Bernhoft og Sanne 
Norvold.

Men der blev også arbejdet hårdt på at 
opnå dette resultat. I dagene op til 21. 
maj 2015, hvor turneringen fandt sted, 
var der arrangeret matcher for herre-
klubberne og juniorerne, og under hele 
perioden blev der bl.a. solgt lodder og 
afviklet forskellige puttekonkurrencer, 
ligesom der var et ”pink cup”-bord med 
diverse merchandise til salg i proshop-
pen. 

Der var stor ros fra mange medlem-
mer til Pink Cup udvalget for deres 
kæmpearbejde. Målsætningen for ud-
valget var at blive blandt Top 20, så vi 
nåede landsfinalen, og det blev opfyldt.

78 medlemmer deltog i Pink Cup 
2015, og med sponsorernes hjælp lyk-
kedes det at samle i alt 91.060 kr. sam-
men, som er sendt til Kræftens Bekæm-
pelse til arbejdet mod brystkræft inden 
for forskning, forebyggelse og patient-
støtte.

RGK med i landsfinalen
Det flotte resultat kvalificerede RGK 
til Pink Cup landsfinalen, der blev af-
holdt i naboklubben Kokkedal Golfklub 
18. september 2015. Det blev Charlotte 
Hornemann Lassen og Karen Buhl Jør-

fortsættes side 22
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gensen, vindere af henholdsvis A og B 
rækken, der repræsenterede RGK. Tur-
neringsformen var en holdturnering 
stableford-bestball samt en individuel 
stableford i en A- og B-række.

Fra morgenstunden var 80 lyserøde 
kvinder fra hele Danmark klar til at 
dyste om æren på Kokkedals græs. Vin-
derne kom fra Skanderborg Golfklub og 
blev hædret med flotte præmier.

Charlotte Hornemann Lassen og Karen 
Buhl Jørgensen klarede sig rigtig flot. 
Charlotte blev nr. 14 i A- rækken, og Ka-
ren Buhl Jørgsen kunne glæde sig over 
en 22. plads i B-rækken. Som bestball 
blev de nr. 14 samlet.

Tre Høje har med godt 118.000 kr. ind-
samlet flest penge totalt.I alt har 4.400 
kvinder fra 107 klubber spillet Pink Cup 
i 2015 og indsamlet tre mio.kr.

timm
Charlotte Hornemann Lassen og Karen Buhl 
Jørgensen repræsenterede på flotteste vis 
RGK ved landsfinalen på Kokkedal Golfklubs 
grønne græs 18. september 2015

Fra Pink Cup udvalget lyder der en stor tak til alle sponsorer og deltagere for en fantastisk 
opbakning. Turneringen, som fandt sted 21. maj, blev en uforglemmelig dag for alle 78 kvin-
delige golfspillere, der deltog.
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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 både nye og gamle stykker. 

 
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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Vores sponsorer er 
vigtige partnere

Vi er meget glade for vores spon-
sorer, og jeg synes generelt, at 
vi har en rimelig god dækning 

af sponsorer i RGK, fortæller formand 
for sponsorudvalget Kristine Ladekarl 
Bengtsson.

Hun har i denne sæson afløst Bettina 
Bernhoft på formandsposten, mens 
Bettina Bernhoft har fået ansvaret som 
formand i kommunikationsudvalget. 

-Et af sponsorudvalgets store ønsker 
var at få en sponsor til markiserne på 
terrassen. Det er en helt unik placering, 
som folk ikke kan undgå at lægge mær-
ke til, når vi befinder os omkring klub-
huset. Og fra næste sæson er det lykke-
des at få en aftale i stand med Carnegie 
Investment Bank, som er en førende 
nordisk, uafhængig investeringsbank. 
Det er vi rigtig glade for.

-Vi har fyldt godt op med hulspon-
sorer. Der mangler bare enkelte huller, 
bl.a. 15. hul, og så har vi et ledigt spon-
sorat til vores to vandposte fra næste 
år. Jeg så også gerne en sponsors navn 
trykt på vores rangebolde og scorekort, 
ligesom vi også meget gerne vil have 
sponsorer til vores divisionshold. 

-Der er mange muligheder, og hvis 
man er interesseret, så giv mig et kald.

RGK har manglet en hovedsponsor, 
siden Nykredit opsagde samarbejdet for 
knapt tre år siden. 

-Mon ikke det snart lykkes til trods 
for opstramninger hos virksomhederne 
efter finanskrisen. Jeg vil i hvert fald 

arbejde for det. RGK har så meget at 
tilbyde; en traditionsrig klub, en impo-
nerende parkbane, god restaurant, en 
proshop, og dertil ikke mindst interes-
sante medlemmer set fra en sponsors 
side, lyder det fra Kristine Ladekarl 
Bengtsson.

Spændende sponsordag
-Den største opgave for mig er det op-
søgende arbejde, men også at knytte et 
tættere samarbejde til de sponsorer, vi 
allerede har. Jeg fik bl.a. mulighed for 
at hilse på mange af dem, da vi 4. sep-
tember afholdt den årlige sponsordag, 
hvor vi sammen med vores sponsorer 
mødtes tidligt til morgenmad, spillede 

-Juniorafdelingen har også haft 
succes med deres sponsorarbejde, 
fastslår Kristine Ladekarl Bengtsson
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Tak til sponsorer 2015 i 
Rungsted Golf Klub

Investering & Tryghed
TKB Shipping
Blendex
Daugaard Biler
Schaap & Eriksen
Grøften
Maestro Shipping
Henri Lloyd
Santa Maria
C.P.M. Invest
Deloitte
S&K Group
AON
Genios
McDonald’s
Nykredit

Rungstedgaard
Norden
Buus Jensen
Royal Unibrew
Mr. Gorm
Audi Hørsholm
EDC Poul Erik Bech
Klaus Rygaard Ure & Smykker
Lasse Højland Skilte
Claus Holmer
Rose Tæpper
B&O Vedbæk
Menu Rungsted
Dance Academy Laxholm
Marinvest
Lakrids By Johan Bülow

Juniorteamets sponsorer
Santa Maria
Inter-Gastro
Clip-Lok International
Trackman

Team Hørsholm
Paula & Axel Nissens Legat
”Private sponsorer”

en turnering og sluttede af med frokost 
og præmieoverrækkelse. Det var en god 
måde at møde hinanden på, og jeg tror, 
at alle havde en fin dag.

Formanden for sponsorudvalget un-

derstreger, at RGK har nogle fantastiske 
sponsorer, og at klubben gerne siger vel-
kommen til flere.

timm
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Begyndermedlemskab af 
Rungsted Golf Klub

I Nordsjælland, hvor der er mange 
golfklubber at vælge imellem, og 
derfor også er kamp om nye med-

lemmer, arbejder RGK på at sikre en 
kontinuerlig tilgang i medlemsskaren. 
Det seneste tiltag er introduktionen af 
begyndermedlemskab, som klubben 
lancerede ved årets sæsonstart. 

Begyndermedlemskabet indeholder 
fem lektioner hos vores trænere, bold-
kort til rangen samt tilbud om delta-
gelse i fællestræningskurser. Tilbuddet 
om begyndermedlemskabet fortsætter i 
2016. Alle nybegyndere i golf kan få et 
begyndermedlemskab af seks måneders 
varighed i Rungsted Golf Klub.  
   
-De bedste ambassadører for RGK er 
såmænd os selv, og derfor opfordrer 
bestyrelsen også alle medlemmer til ak-

tivt at udbrede kendskabet til klubben 
og vores fine faciliteter til venner og be-
kendte, der måtte overveje at starte med 
at spille golf, siger medlem af bestyrel-
sen, Bettina Bernhoft og fortsætter,
-Hvis man er usikker på om golf for 
alvor er noget for én, er begyndermed-
lemskabet en god måde at få testet det 
af på.

19 nye golfspillere meldte sig ind i ord-
ningen i år, og de har alle været flittige 
på udslagsmåtterne og Pitch & Putt ba-
nen. Der har desuden været pæn tilslut-
ning til de tre gange fællestræning, der 
var arrangeret med efterfølgende match 
på par tre banen samt præmieoverræk-
kelse. Ligeledes har de, der har opnået 
spilletilladelse, deltaget i Kaninklub-
bens matcher om mandagen. 

CPR

Begyndermedlemsskabet blev oprettet til starten af denne sæson samtidigt med, at  Golfens Dag 
blev afholdt i RGK for føste gang. Mike og Jannik introducerede de basale golfteknikker. 
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Hovedgaden 55A, 2970 Hørsholm, Tlf. 44 55 76 13
Kig ind hos Nykredit Hørsholm,

 
 www.nykredit.dk

 

–
 uden forhandling. Det er til at forstå.

Der findes ikke to ens boligejere i Danmark, men i Nykredits 
BoligBank får de alle faste, gennemskuelige priser 

FORSKELLIG ØKONOMI , 
SAMME PRINCIP: 

FASTE PRISER UDEN FORHANDLING 
I NYKREDITS BOLIGBANK
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RGK Company Day
Dysten om de blå blazers

Det er ikke den store marke-
tingstrategi, der ligger bag, når 
vi vælger at deltage i Company 

Day i RGK, det er mere noget, vi gør med 
hjertet, fortæller Jørgen Frost, tidligere 
ejer og nu bestyrelsesmedlem i Blendex 
A/S, som var de dygtige vindere af tur-
neringen i år.

-Vi har vel deltaget en fem, seks, syv 
gange, og det er altid en fornøjelig dag. 
Vi varmer op med god morgenmad, in-
den der er gun-start, og undervejs på 
runden bliver vi serviceret med for-
friskninger. Efter de 18 huller nyder vi 
en udsøgt frokost i vel nok Danmarks 
bedste golfrestaurant. Det er et meget 
flot arrangement hele vejen igennem.

Company Day blev stiftet for mere end 
25 år siden af daværende juniorleder 
Peter Palsby, for på denne måde at skaf-
fe indtægter til klubbens junior- og eli-
teafdeling. 

I år blev Company Day af-
holdt 12. juni i høj sol og med 
deltagelse af 10 hold, som 
hver havde betalt 7.000 kro-
ner for at være med i dysten 
om de blå blazers og øvrige 
flotte præmier. 

Jørgen Frost afslører, at han 
allerede har sat kryds i kalen-

deren den 10. juni 2016, hvor næste års 
Company Day afvikles i Rungsted.

-Det er en god anledning til at pleje 
sine forretningsforbindelser. Under en 
golfrunde har vi mulighed for at tale 
sammen fire timer i træk. Det er ikke 
tit, det kan lade sig gøre.

Blendex A/S blev som nævnt vinder 
af årets Company Day med holdet fra 
Klaus Rygaards Ure og Smykker på 
andenpladsen og Inter-Gastro A/S på 
tredjepladsen.

Jørgen Frost genoplivede i øvrigt en 
gammel tradition med at invitere alle 
deltagere på Bombay Saphire i baren ef-
ter præmieuddelingen.

timm

Vinder fra Blendex A/S iført de flotte blå blazere. 
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Proens tips
Sæson 2016 starter 

allerede nu

De sidste tre vintersæsoner har vi 
med stor succes afholdt inden-
dørs holdtræning i Laxholms 

Dance Studio. Der har vi mulighed 
for langt spil, indspil, puttning, video-
undervisning og spejle samt træne i en 
behagelig temperatur - og selvfølgelig 
drikker vi også en kop kaffe i kaffestuen. 
Det er en dejlig måde at træne og holde 
sit sving ved lige vinteren over. Stor tak 
til Anne og Hans Laxholm for, at vi kan 
bruge de fine indendørsfaciliteter. 

Præcisionstræning
En anden måde at holde sig i gang over 

vinteren, er ved at tage sit ni-jern og 
seks-jern med på træningsbanen, samle 
ca. 40 bolde op i en spand, stille sig på 
én af måtterne og slå boldene ud efter 
nogle af de farvede flag. Ved at slå skif-
tevis efter de farvede flag træner man 
måltræning. Præcisionstræningen kan 
hurtigt forsvinde i vinterperioden, da 
man sjældent får spillet nok på banen. 
Den kan vedligeholdes ved, at man kon-
centrerer sig fuldt ud om at ramme de 
forskellige flag. Ligeledes er det god 
vintertræning at træne indspilslængder. 
Find en længde, som du kan slå med et 

fortsættes side 30

Mike i Laxholms Dance Studio, hvor der er slagtræning, puttning og chipning.
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Proens tips
sandjern, slå en hel spand bolde ud til 
samme afstand, for så bagefter at samle 
boldene op og slå dem ud til et nyt tar-
get 15 meter længere væk. Fortsæt med 
denne metode, til du ikke kan slå læn-
gere med sandjernet - derefter laves 
samme øvelse med pitchen.

Ændring af svinget
Hvis man har brug for at få ændret sit 
sving, er vinteren et fint tidspunkt at 
gøre det på, da der ikke er pres på at 
skulle præstere i en turnering lige ef-
ter. Så har man god tid til at indarbejde 
de ændringer, som er nødvendige. I til-
læg til træningen, skal man huske også 
at komme ud på banen.  I perioden, 
hvor der er vintergreens med store hul-
ler, kan man droppe putteren og nøjes 
med at spille med nogle få jern. På den 
måde tvinger man sig selv til at øve sig 
i de små indspil, når man nærmer sige 
greenen frem for at putte. 

Træn pendulsvinget
Et nemt lille sving er, hvor man stiller 
sig op med vægten på venstre ben, står 
meget tæt til bolden, og bolden er pla-
ceret ud for midten af fødderne. Svinget 
er med passive håndled altså et pendul-
sving, slutpunktet i svinget skal være, 
hvor hænderne er svunget forbi venstre 
lår og slutter ved venstre lomme. Ved 
at svinge på denne måde, danner køl-
len en nedadgående bane i boldtræf-
fet. Når køllen danner en nedadgående 
bane i boldtræffet, sikrer man sig mod 
at ramme jorden før bolden og derved 

have lettere ved at få bolden op i luften.
Den bedste forberedelse til en sæson 

er at tage på en uges golfrejse med træ-
ning. Af samme grund afholder vi hvert 
år en eller flere rejser, hvor medlem-
merne kan forberede sig til sæsonen. I 
foråret 2016 har vi to rejser til Portu-
gal, Royal Óbidos og Penina Golf Re-
sort. Begge rejser er med undervisning 
og spil på banen. Men inden vi når så 
langt, er der mulighed for at få træning 
det meste af vinteren, både som nævnt i 
dansestudiet i Hørsholm og i det over-
dækkede hus på træningsbanen. 

Mike & Jannik 

Jannik træner pendulsvinget i chippet.
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Ydelse,nydelse og sjov

www.danceacademy.biz - mail@danceacademy.biz - 4557 0551

BØRNEDANS - VILD MED DANS HOLD - BRUDEVALS

INDENDØRS GOLFUNDER- 
VISNING MED MIKE TULLOCH,  
PROFESSIONEL TRÆNER  
I RUNGSTED GOLF KLUB 

Vi afholder igen i 2016 indendørs golfundervisning 
under Mike’s kyndige øje. Få optaget og se dit 
sving på TV/Ipad og bliv bedre til at putte og 
chippe, inden sæsonen starter. 
Max. 6 deltagere pr. hold.

 
Undervisningen foregår i ugerne 6, 7, 8, 9, 11 og 12. 

Hold I  Mandag kl. 10.30 - 12.00

 

 
Pris for et hold for seks gange: 1.300,- kr. pr. person

            

 Tilmelding venligst pr. mail til  
mail@danceacademy.biz - tel. 45 57 05 51  
eller direkte til Mike Tulloch i Rungsted Golfklub

SE HVORDAN DET FOREGÅR WWW.DANCEACADEMY.BIZ

Hold II Mandag kl. 12.00 - 13.30
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Rungsted Ugen
Alvor, sjov og fest 
i Rungsted Ugen

Formand for turneringsudvalget 
Niels Holger Hansen, var glad, 
da han søndag den 4.august i 

strålende solskin, startede præmieover-
rækkelsen for turneringerne afholdt i 
Rungsted Ugen, som løb af stablen fra 
onsdag den 29. juli til og med søndag 
den 4. august. 

-I turneringsudvalget glæder vi os 
over en stigning på 25% i deltagerantal-
let. I år kan vi tælle hele 294 spillere, 
fortalte Niels Holger Hansen.

Der blev spillet fem turneringer. Ons-
dag bød på fourball stableford og tors-
dag var det greensome stableford. 
Fredag spillede 24 ægtepar eller sam-
boende foursome slagspil, og de otte 
bedste hold skulle lørdag morgen spille 
foursome hulspil og siden reduceres til 
de to par, der skulle spille finale tidligt 
søndag morgen.

Fredag aften var der festmiddag for 
Ægteskabsturneringens deltagere samt 
øvrige deltagere i Rungsted Ugen. Kri-
stine Ladekarl Bengtsson var vært fra 
Rungsted Golfklub skaffede under mid-
dagen yderligere 11 deltagere til lørda-
gens åbne slagspilsturnering.

Royal Unibrew er trofast sponsor af 
Rungsted Ugens Scramble, som hele 76 

spillere fordelt på 19 hold stillede op i. 
Turneringsudvalget havde valgt i år at 
reducere spillehandicappet med 50%. 
Dermed var der kun små forskelle mel-
lem holdenes tildelte slag, hvor otte var 
det højeste og to det laveste antal til-
delte slag. 

-Lavhandicapperne bliver lidt forkæ-
let i denne turneringsform, som jo også 
mest er til skæg og ballade, sagde Niels 
Holger Hansen.

Lidt skæg og ballade havde de nok der-
ude på banen, for vinderholdet (Henrik 
Lottrup, Kristian Arn-Korsbæk, Chri-
stian Kemp og Søren Lottrup) kom ind i 
57 slag netto og lavede 13 birdies.

Niels Tjellesen fra Santa Maria havde 
generøst skænket lækre krydderiblan-
dinger som præmier på tættest på flaget 
på par tre hullerne gennem hele Rung-
sted Ugen. Desværre var et par af præ-
mietagerne ikke til stede, hvorfor disse 
blev udloddet som klappepræmier. 

Turneringslederen takkede klubbens 
greenkeepere for den flotte bane, med-
arbejderne og turneringsudvalget for 
indsatsen i løbet af ugen samt sponsorer 
og deltagere for alles bidrag til at gøre 
Rungsted Ugen til en succes. 

ChS
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Rungsted Ugen

Pernille og Mikael Sternberg fra Kokkedal 
Golfklub trak sig sejrrigt ud af finalen mod 
Kirsten og Michael Holm fra RGK. 

Onsdagens fourball stableford blev vundet 
af Birthe og Hans-Christian Henriksen fra 
hhv. Rungsted og Ree Golfklub med 42 point. 

Vinderholdet i søndagens scramble Henrik 
Lottrup, Kristian Arn-Korsbæk, Christian 
Kemp og Søren Lottrup.

Vinderen af B-rækken i slagspil Michael 
Meyerheim, RGK.  Slagspilsturneringens A-
række blev vundet af Stig Madsen, ligeledes 
fra RGK, der gik rundt i 69 netto.

Torsdag blev der spillet greensome stable-
ford, og denne turnering blev vundet af 
Dorte og Oliver Buck Kemp med 40 point.
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Solskinsfyldt 
sæsonafslutning

Turneringsårets 
afslutning blev 
afviklet den 

25. oktober 2015 med 
en vintergreensome. I 
år samlede turnerin-
gen 52 spillere og helt 
i tråd med tidligere 
år, var deltagerne tø-
vende med at melde 
sig til; måske har det 
noget med vejrudsig-
ten at gøre. Vejret viste 
sig imidlertid fra sin 
fine efterårsside denne 
søndag, og banen stod 
flot årstiden taget i be-
tragtning. Turneringen blev vundet af 
Claus Tang-Holbek og Henrik Holm, 
der trak fra med 42 stablefordpoint. 
På andenpladsen kom Tobias og Adam 
Birck Kristensen med 37 point, ligesom 
Karina Schliemann og Jan Krustrup på 
tredjepladsen. Santa Maria havde også i 

år valgt at sponsorere turneringen. Der 
var indlagt ekstrapræmier til de hold, 
der var tættest på flaget i to slag på før-
ste, 12. samt i tre slag på 18. Holdet med 
sponsor tog selv præmien på første hul, 
men valgte generøst at lade den gå vi-
dere som klappepræmie. 

Vinderne Claus Tang-Holbek og Henrik Holm, 42 Stabelfordpoint.

Holdene som var tættest på 18. hul i tre slag og på 12. hul i to slag.
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Vindere af de gennem-
gående turneringer

Formand for matchudvalget Niels 
Holger Hansen og præmieudval-
get bestående af Kirsten Stærk 

og Antonieta Philipson forestod udde-
lingen af præmier til vinderne af afslut-
ningsturneringen og fortsatte derefter 
med præmieoverrækkelsen til vinderne 
af de gennemgående turneringer samt 
klubmesterskaber.

Vinder af Kirsebærpokalen blev Jens August 
Strøm.

Vinder af Sheriffens Pokal blev Klaus Eldrup-
Jørgensen og Bjørn Nørgaard.

Vinder af Paradispokalen blev Charlotte Hor-
nemann Lassen.

Vinder af Dronning Alexandrines Vandrepo-
kal blev Martin Sass Thage-Jørgensen.

Vindere af Giftbægeret blev Charlotte og Claes 
Strøm.
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Klubmestre 2015

Vinder af Dame Slagspil og Hulspil Maren 
Binau.

Vinder af Herrer Slagspil Jørn Zenon Styczen. 
Herrer Hulspil blev vundet af Daniel Molin.

Vinder af Drenge Slagspil og Hulspil Ulrik 
Bæk-Jørgensen.

Vinder af Pige Slagspil Anne Normann.
Pige Hulspil blev vundet af Cecilie Schwarz-
Rosman.
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Vinder af Senior Herrer 
Slagspil Ole Faaborg-
Andersen.

Vinder af Senior Dame 
Slagspil og Hulspil  Birthe 
Bjerrum.

Vinder af Senior Herrer 
Hulspil Klaus Eldrup-
Jørgensen.

Klubmestre 2015

Vinder af Veteran Dame 
Slagspil Birte Henriksen.

Vinder af Veteran Dame 
Hulspil Jette Bjerrum.

Vinder af Veteran Herrer 
Slagspil Jens Henriksen.
Veteran Herrer Hulspil 
blev vundet af  Flemming 
Schmidt.

Matchudvalgets formand takkede ef-
ter dagens præmieoverrækkelse præ-
miepigerne for deres store indsats som 
frivillige i præmieudvalget gennem en 
dekade. Kirsten Stærk og Antonieta 
Philipson, der har valgt at trække sig til-
bage og overlade hvervet til nye kræfter, 

blev hyldet med stående klapsalver fra 
medlemmerne. Afslutningsvis blev der 
traditionen tro udråbt et trefoldigt leve 
for RGK.

JHB
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Præmiepigerne takker af 

Der er 
b r u g t 
m e g e t 

tid og mange 
kræfter på at 
sammensætte 
et attraktivt 
pr æ m ie b or d , 
når RGK afhol-
der turnerin-
ger, og det er 
der heldigvis 
mange vinde-
re, som er glade for. Ordene er Kirsten 
Stærks, der i mere end 10 år har stået for 
indkøb af præmier, en smuk indpakning 
og praktisk dækning af præmiebordene 
ved vores turneringer. I alle årene sam-
men med Antonieta Philipson, der har 
været ”præmiepige” i endnu flere år.

-Når sæsonen begynder tager vi ind 
i Illums Bolighus og ser, hvad der evt. 
kunne egne sig som præmier. Vi skal jo 
tænke på, at der skal være noget for alle 
mellem 14 og 80, til herrer og til damer 
og til både-og.

- Fx valgte vi en smuk, stor skål fra en 
ny linje hos Stelton til vinderne af æg-
teskabsmatchen i Rungsted Ugen. En 
anden fælles præmie kan være en bord-
grill. 

-Udover produkter fra Illums Bolig-
hus, støtter vi også vores proshop med 
indkøb og restauranten, hvor vi får ud-
stedt gavekort. 
-Skulle vi være gået helt galt i byen el-
ler har folk noget tilsvarende i forvejen, 

kan alt natur-
ligvis byttes. 
Det bliver vi 
ikke spor for-
nærmede over.
Efter denne 
sæson takker 
Kirsten Stærk 
og Antonieta 
Philipson af i 
præmieudval-
get, og Kirsten 
Stærk får  såle-

des mere tid til hvervet som formand for 
Tre Kroner.

-Jeg har været medlem i RGK siden 
jeg var 28, og nu bliver jeg snart 76. Der 
må yngre kræfter til. Men jeg har været 
glad for at kunne give lidt tilbage, for 
RGK og golfen har givet mig så meget 
igennem årene.

timm

Kirsten Stærk og Antonieta Philipson ved sæ-
sonens sidste præmieoverrækkelse.
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 GLÆDELIG JUL
Nyd lyden af hjerternes fest med produkter, der giver
alle lytteoplevelser en ekstra dimension.

Oplev produkterne i butikken.

BANG & OLUFSEN VEDBÆK
Vedbæk Stationsvej 17, 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 11 24, vedbaek@beostores.com 

B&O PLAY by BANG & OLUFSEN

BEOLIT 15: 3.799,-
A2: 2.799,- 7.499,-

16.499,-

3.299,-

BEOLIT 15   A2 H7

A6
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Klubberne i klubben
NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Livligt Løve-liv i 
lang sæson

Opfordringen fra Løverne til 
RGK’s herrer skal som altid 
være, at har du lyst til at være 

med, så er du hjertelig velkommen - blot 
du er over 25 år gammel og har et handi-
cap på 31,8 eller mindre. Det koster 400 
kroner, og de er rigtigt godt givet ud. Se 
blot, hvad 2015 senest har budt på: 

Igen i 2015 har Ian og greenkeeperne gi-
vet os en fremragende bane det meste af 
sæsonen, selv om vejret havde lidt svært 
ved at komme i gang; det var iskoldt 
langt ind i maj. Takket være vores spon-
sorer - egne som eksterne - har vi alli-
gevel haft stor deltagelse og flotte præ-
mieborde på alle spilledage. Vi takker 
derfor RGKs bestyrelse for udvidelse af 
vores spilletid med to ekstra starttider 
fra midten af juni. 

En begivenhedsrig august kulminerede 
med forrygende vejr til Løvernes Galla-
middag den 26. Festlighederne fortsatte 
2. september med en vellykket Løver-
nes Invitational. 71 Løver, gæster og 
sponsorer mødte frem til morgenbuffet, 
kanonstart og frokostbuffet med efter-
følgende underholdning og fællessang 

med Erling på saxofon og maestro Len-
nart ved flygelet. Igen havde vi i samar-
bejde med Djarlo Automobiler en bil, en 
Toyota Auris Hybrid, som hole-in-one 
præmie på hul seks. Endnu engang måt-
te vi desværre se bilen trille væk uden 
ny ejer, men vi havde heldigvis mange 
andre flotte præmier fra vores trofaste 
sponsorer.

Årets sidste spilledag var 7. oktober, 
hvor vi traditionen tro spillede hulspil 
over 12 huller inden mørket satte ind. 
Generalforsamlingen samme aften blev 
kompetent ledet af Mogens Jørgensen. 
Formandens beretning med særlig tak 
til sponsorerne godkendtes med ap-
plaus; det samme gjaldt regnskabet. Til 
bestyrelsen genvalgtes Jørgen Kemp, 
Finn Henriksen, Niels Holger Hansen, 
Alex Bremner, Robert Leth, Robert En-
roth og Erling Krøll. Revisor, Poul Erik 
Drejet, genvalgtes ligeledes. Robert 
Leth fortalte, at der allerede arbejdes 
på højtryk med sponsoraterne for 2016 
for at bibeholde det høje niveau for de 
ugentlige matcher og sammenkomster. 
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Efter aftenens middag - igen topklasse 
fra Peter og Steen – og musikalske in-
termezzi fra Krøll/Leschly Band & 
Mandskoret uddeltes årets præmier:

”Årets Golfer” og vinder af Lundborg-
pokalen blev Henrik Holm.

Vindere af Løvernes Fourball blev Claus 
Holmer og Thomas Møller (igen!). Den 
ærefulde ”Løvernes Hæderspris for 
Reel Fremgang” tildeles den Løve, der 
har præsteret størst han-
dicapnedgang i årets løb 
og gik til Jørgen Grindsted 
med en handicapreduktion 
på 18,4%. Prisen indstif-
tedes sidste år af Henrik 
Holm, og siden er prisko-
miteen udvidet med sid-
ste års vinder Peter Claudi 
Rasmussen. Præmien er en 
fornuftig flaske champagne 
samt en grøn æresjakke, 
der skræddersys til vinde-
ren.
Løvernes bestyrelse siger 
tak til alle, der med entu-

siasme og højt humør har deltaget i de 
ugentlige matcher, efterfølgende mid-
dag og hyggelige samvær. Med oktobers 
komme sluttede sæson 2015 officielt for 
Løverne. Det forhindrer dog ikke den 
hårde kerne at fortsætte, så længe ba-
nen er åben, og vejret ikke er for uven-
ligt. Så på med vanterne - så skal vi nok 
komme igennem vinteren. På gensyn i 
2016!

Løvernes bestyrelse/NHH

Seniorklubben
Lang og fin sæson 
uden aflysninger

Seniorklubben afsluttede sæso-
nen 2015 onsdag den 14. oktober 
med den sædvanlige holdmatch 

efterfulgt af årets generalforsamling. 

Her indledte formanden sin beretning 
med at mindes to medlemmer, der er af-
gået ved døden i løbet af sæsonen: Erik 
Guldfelt Hansen og Jørgen Pedersen, 
kaldet JØP. Sidstnævnte skulle have væ-
ret valgt til klubbens komité, men sådan 
skulle det desværre ikke være.

Superligaens mangeårige formand, Paul 
Carpentier, meddelte, at han desværre 
ikke kan spille golf længere. Formanden 
takkede Paul for den store indsats, han 

fortsættes side 42
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Fornøjelige 
torsdage fuldendt 

24.september

har ydet gennem mange år i såvel Se-
niorklubben som Superligaen. 

Formanden slog i sin beretning fast, at 
sæsonen havde været fin og helt uden 
aflysninger på grund af dårligt vejr. Han 
takkede greenkeeperne for et fint arbej-
de sæsonen igennem med en bane, der 
på grund af de naturgivne jordbunds-
forhold ikke altid er lige ”samarbejds-
villig” !

Derudover slog han endnu en gang til 
lyd for hurtigere spil på banen under 
parolen: Vær klar, når det er din tur!

Formanden afsluttede beretningen med 
en tak til Seniorklubbens medlemmer 
for en vellykket sæson med et par op-
byggelige ord om klubbens egentlige 
formål, nemlig at medlemmerne skal 
more sig og have det godt såvel på som 
uden for banen.

Aftenen sluttede med den traditionsrige 
middag efterfulgt af uddeling af dagens 
og sæsonens rige overflod af præmier.

På Seniorklubbens vegne
Henrik Trautner

Torsdag den 24. september slut-
tede Trekroner golfsæson 2015 af 
med en holdturnering, som blev 

vundet af Iben Glück, Kristine Ladekarl 
Bengtsson og Inge Lise Hoffmann. Ge-
neralforsamling og festmiddag fulgte 
efter, og det var som sædvanlig en stem-
ningsfuld aften med stort fremmøde og 
en fantastisk flot middag fra køkkenet. 

Stor tak til Peter og Steen for altid dejlig 
mad og god betjening. 

Trods mange turneringer blev spillet 
i blæst, regn og kulde bød sæsonen på 
fine sportslige resultater. Årets vindere 
har derfor virkelig fortjent et stort til 
lykke med de flotte resultater. 
A-rækken: Tove Palsby; B-rækken: 
Christel B. Larsen; C-rækken: Anne 
Lange; Super 9: Lotte Brøndum; Års-
pokalen: Tove Palsby; Rhododendron 
Pokal: Jette Bjerrum; Jubilæumspokal: 
Kirsten Holm; Tændstik Pokal: Birthe 
Bjerrum; Træfolkets Pokal: Britt-Marie 
Jonsen; Hulspilspokal: Birthe Bjerrum. 
Trekroner sender stor tak til vores spon-
sorer Santa Maria og Holte Vinlager for 
flotte præmier og et super samarbejde. 

En torsdag i maj blev der spillet Pink 
Cup, og et flot pengebeløb blev indsam-
let i ugens løb. Det var et fantastisk flot 
arrangement og en fantastisk dag med 
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Golf og helhjertet 
hygge i Halv Fire

afsluttende festmiddag. De dygtige pi-
ger, som stod bag arrangementet skal 
have stor tak. 

I juni måned besøgte vi vore venner i 
Københavns Golfklub i den årlige ven-
skabsmatch. Det er altid en fornøjelse at 
spille på den smukke bane i Dyrehaven, 
hvor roughen kan udfordre enhver. I år 
måtte vi desværre se os besejret af vores 
værter, men det var velfortjent og stort 
til lykke til KGK. Vi siger på gensyn i 
RGK i 2016. 

Nu er det blevet efterår, snart vinter og 
golfaktiviteterne er stærkt aftaget. Kun 
en tur til sydens sol kan holde svinget 

vedlige, til vi ses igen ved sæsonstarten i 
april 2016. I den stille vintertid vil vi ar-
bejde lidt med at få oprettet en hjemme-
side for Trekroner. Ligger du inde med 
gamle billeder, sjove historier eller an-
det som kan bidrage til fortællingen om 
Trekroners historie fra start til nu, be-
der vi jer lægge materialet i Trekroners 
postkasse i dameomklædningsrummet. 
Vi takker på forhånd for alle bidrag. 

TAK for i år; hver eneste torsdag har væ-
ret en fornøjelse. 

Bestyrelsen for Trekroner

Hvor blev den sæson lige af?  
Torsdag 1. oktober sagde vi tak 
for i år med en flagspilsmatch 

over ni huller og efterfølgende general-
forsamling og middag. Og nu kan vi så 
glæde os til april 2016, hvor vi igen får 
mulighed for at mødes under hyggelige 
former og få masseret vores konkurren-

cegener.
Ilse Sjørup havde allerede ved sidste 

års generalforsamling varslet sin ud-
træden af bestyrelsen i år. De øvrige be-
styrelsesmedlemmer, Susanne Theede, 
Helle Vensby og Vivian Timmermann 
samt suppleant Tina Ramstedt ønskede 
at forsætte. Nyt medlem i bestyrelsen er 
Dorrit Skjoldbirk. Tak til Ilse, fordi du 
havde lyst til at gøre en indsats. Besty-
relsen har endnu ikke ved redaktionens 
deadline konstitueret sig.

RGK deltog i Pink Cup 2015, som 
blev arrangeret af alle tre dameklubber. 
Dorthe Bjerre-Petersen var repræsen-
tant for Halv Fire, og udvalget gjorde 
et kæmpearbejde, som resulterede i, at 
turneringen blev en stor succes, og vi 
kunne sende godt 90.000 kr. til Kræf-
tens Bekæmpelse til deres arbejde for 
bekæmpelse af brystkræft. Tak til Dor-
the og det øvrige udvalg.

fortsættes side 44
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Kom og spil med i 2016
Halv Fire har mistet en del medlem-
mer siden vores velmagtsdage, hvor vi 
kunne stille med mere end et halvt hun-
drede stykker. Det har medført, at vi i 
denne sæson har fået reduceret vores 
starttider, således at vi i dag råder over 
tre tider. Men det er jo ikke et mål i sig 
selv at blive større. Kan vi mønstre en 
fast kerne, som prioriterer at deltage i 
vores matcher og også gerne i middagen 
efter, da det sociale samvær er vigtigt 
for Halv Fire, er vi tilfredse.

Vi siger tak til Fiskerikajen, som i år 
har sponseret gavekort og til Tina Ram-
stedt for hendes lyst til at præmiere tæt-
test på hullet med golfbolde.

Bestyrelsen sender i begyndelsen af 
det nye år indbydelse ud til den kom-
mende sæson, og på et lidt senere tids-
punkt modtager I et velkomstbrev med 
information vedrørende sæsonen 2016.

Har du lyst til at spille med i Halv Fire 
torsdag eftermiddag, er du meget vel-
kommen. De 300 kroner, som er vores 
kontingent, er givet godt ud. Du finder 
os bl.a. på mailadressen halv4.golf@
gmail.com.

Med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår, siger vi på gensyn til april.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Halv Fire

LadyBirds
Grib chancen og 

bliv en lovely, 
lucky Ladybird

De 65 erhvervsaktive kvinde-
lige golfspillere, som gør det ud 
for Ladybirds spiller torsdage 

16:30-17:00, og her kan du altid finde en 
makker eller to til en hyggelig match. På 
19.hul er der garanti for højt humør og 

en mulighed for at få ordnet verdenssi-
tuationen. I denne klub-i-klubben føler 
vi os privilegerede over vores fællesskab 
omkring golfsporten, den smukke bane, 
som stedse giver os udfordringer og sej-
re samt det gode selskab, som en masse 
skønne kvinder bidrager til torsdag ef-
ter torsdag. Med andre ord: Vi er lovely, 
lucky Ladybirds! Har du lyst til at høre 
mere om, hvad vi foretager os eller være 
med, så kontakt Maren Binau på telefon 
eller mail. 

De forskellige arrangementer forank-
res i vores fælles interesse i golfsporten 
og tilgodeser dertil det sociale samvær. 
Highlights fra 2015 omfattede et tee-
off cocktailparty forud for sæsonstart, 
fællestræning med Mike og regelaften 
med Jannik med deltagelse af 22 spør-
gelystne Ladybirds, hvor blandt andet 

fortsættes side 46
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Mizuno Mp-15 4-pw jern stål stiff. 
Før 6900 kr. Nu 4900 kr.

Callaway Big Bertha 5-pw grafit reg. 
Før 7299 kr. Nu 5750 kr.

Mizuno JPX850 5-pw stål reg. 
Før 4680 kr. Nu 3750 kr.

Taylor Made AeroBurner 5-pw grafit reg. 
Før 4989 kr. Nu 3999 kr.

Vi har også en masse gode gaveideer med Rungsted klub logo, 
bl.a. striktrøjer, huer, håndklæder, paraplyer, m.m.

Julestue i Proshoppen

Alle
 sk

o på la
ger -

 30%

Alle vognbags - 
30%

Alle bærebags - 
20%

Lørdag og søndag den 28. & 29. november
fra kl. 10 til 15 inviterer vi til julestue

Vi byder på varm glögg og masser af super juletilbud

Rungsted Proshop 
Head Pro Mike Tulloch

Årets julegaveideer: 
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Stor tilslutning 
til Kaninklubbens 

månedsmatch

dropperegler skabte en god debat. En 
masse Ladybirds deltog desuden i årets 
Pink Cup, som var en festlig og særde-
les lyserød dag i golfklubben.  To La-
dybirds vandt matchen i henholdsvis A 
og B rækken og repræsenterede RGK i 
landsfinalen i september på Kokkedal 
efter kvalifikation qua RGKs flotte ind-
samlingsresultat. Da vi spillede pakke-
match i juni, var der igen en fantastisk 
stemning i restauranten efter torsda-
gens match, og det samme gjorde sig 
gældende, da festudvalgets gæve kvin-
der primo september inviterede til ni-
hullers Texas Scramble og efterfølgende 
middag. Arrangementet var med på-
hæng, og efter middagen blev der dan-
set lystigt til midnat. Derudover har en 
del rene Ladybird-bolde stillet op ved 
klubbens turneringer, hvilket er en fin 

måde at bakke op om både klubben-i-
klubben og klublivet på. 

Ladybirds fløj i hi for efterår og vinter 
24. september med en ni-hullers afslut-
ningsmatch med hjælpemidler, hvilket 
var så populært, at flere spillere fore-
slog at indstille til DGU, at golfreglerne 
prompte ændres til at omfatte et spark, 
et kast og en halv meter snor! 

Det har været en forrygende sæson med 
aktiv deltagelse til Ladybirds arrange-
menter og torsdagens match. 2016 kom-
mer til at byde på mere af det samme 
plus en masse nyt; bestyrelsen udsen-
der inden årets udgang et program for 
næste års sæson. 

På vegne af Ladybirds
Maren Binau

kaninklubben

Kaninklubben har haft en god sæ-
son med et stærkt engagement, 
masser af gå-på-mod overfor 

golfspillet blandt medlemmerne og me-
get få aflysninger på grund af vejret. Når 
vejret har drillet lidt en gang imellem, 
har de sejeste af kaninerne trodset både 
vejrudsigt og øvrige advarsler – og haft 
en herlig runde, da vejrguderne, i rigtigt 
mange tilfælde, lod regn og torden pas-
sere forbi Rungsted.

I år har vi som noget nyt afholdt en 
turnering den sidste mandag i hver må-
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menlagt.  Det kom da heller ikke bag 
på nogen, at Grethe også var på årets 
vinderhold i afslutningsturneringen; 
holdet bestod herudover af Marianne 

Petersen og kaptajn Susanne Dyrbye.

Tak til de frivillige kaptajner, som har 
hjulpet os sæsonen igennem samt til 
Merethe Lund for en god styring af ka-
ninklubben i sæson 2015.

Kaninklubben, som er et tilbud til be-
gyndere og spillere med højt handicap, 
spiller en ni-hullers match hver mandag 
mellem 15:30 og 16:30. Klubbens be-
gyndermedlemmer er velkomne til at 
deltage i Kaninklubben, når de har op-
nået spilletilladelse.

CPR

ned, hvor vi har spillet scramble, hvilket 
har været populært med stor spillerdel-
tagelse. Som en ekstra forkælelse har 
Tove Palsby samt restauranten sørget 
for lidt lækkert efter turneringen.
Som sædvanligt arrangerer Kaninklub-
ben en årlig udflugt til en fremmed 
bane, og i år faldt valget på Hørsholm 
Golfklub, hvor vi spillede ni huller. De 
første tre huller blev spillet i regn og 
rusk, men herefter klarede det op, og vi 
fuldførte i ganske fornuftigt vejr. Efter 
matchen blev der afholdt præmieover-
rækkelse samt spisning i Hørsholms 
restaurant.

Afslutningsturneringen blev ligeledes 
spillet som en scramble, og efter turne-
ringen blev der afholdt sæsonafslutning. 
Årets kaninvinder blev Grethe Bay, der 
har deltaget i samtlige spillerunder og 
har opnået flest stablefordpoint sam-

Merethe Lund lykønsker Grethe Bay som årets 
Kaninvinder 2015.

Vinderholdet af kaninafslutningsturneringen 
Marianne Petersen, Grethe Bay og Susanne 
Dyrbye.
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Det er 25 år siden

I Dansk Golf Unions blad skrev de for 
25 år siden: Rungsted forstærkes af 
selveste Merete Meiland.

Og de fik ret, for vores damer med Me-
rete på holdet vandt også i 1990 DM for 
hold.

I DGUs blad kunne man i 1990 læse, at 
der var 62 golfklubber med 37.864 ak-
tive medlemmer, hvoraf de 996 kom fra 
RGK. Graver man yderligere 25 tilbage, 
altså til 1965, fremgik det, at der den-
gang var 15 klubber med 3.198 aktive 
medlemmer; 649 kom fra RGK.

Hulspil og handicap
I 1990 var Rungsted og Køge de eneste 
klubber, der forsat undlod fuld handi-
captildeling i hulspil. DGU havde i for-
længelse af, at det var indført i selveste 
Skotland, anbefalet danske klubber at 
implementere denne ændring. I RGK 
blev resultaterne fra de seneste tre års 
hulspilsmatcher gennemgået, og det vi-
ste ikke overraskende, at sejren var gået 
til spillere med lave handicap i 61% af 

disse matcher mod 39% til spillere med 
høje handicap. Måske var forklaringen, 
at match- og handicapudvalgene hi-
storisk set primært bestod af medlem-
mer med lave handicap, som indtil da 
ingen anledning havde set til at ændre 
på tingenes tilstand. Dét skulle der en 
formand til med hele 11 i handicap for at 
afstedkomme. 

Bænketur
Søren Sebber havde formået Mogens 
Geertz til at ”ta’ en bænketur på banen.” 
Geertz kunne berette mange sjove ting 
om de koryfæer, der i klubbens tidlige 
år var blevet hædret med en bænk – en 
enkelt dog med en stol, som i øvrigt sta-
dig står ved første tee. 

Mogens Geertz på HH Hasselbalchs bænk.

Langt de fleste bænke er udskiftet i de 
forgangne 25 år, og selv om det på en 
måde er ærgerligt, at den del af klub-
bens historie er forsvundet, er det glæ-
deligt, at vi også i de mellemliggende år 
har haft mange medlemmer, som var og 
er hæderværdige.

Holdkaptain Flemming Gimbel, Tina Pollas, 
Tina Pors (Wittsten), Merete Meiland, Lisbet 
Rossé og Maren Binau. Og hvor de dog stadig 
ligner sig selv fra dengang – de gæve piger.
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EDC Poul Erik Bech E X C L U S I V E
DANMARKS ENESTE LANDSDÆKKENDE LIEBHAVERMÆGLER 

Lands dækkende liebhavermagasin

Eksklusiv præsentation i butikken

Markant liebhaverannoncering

Landsdækkende netværk af specialister

Finn Jensen
Afd.leder, ejendomsmægler 

Valuar, HA, HD, MDE
Tlf. 70 216 216 • E-mail: fje@edc.dk
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Det er 25 år siden
Teddy og Lisbeth Albrektsen
I RGK har vi altid haft medlemmer med 
mange talenter og Jane Åmund, der 
dengang var journalist ved Berlingske 
Tidende, tegnede i 1990 et humoristisk 
og kærligt portræt af vores populære re-
stauratørpar, Teddy og Lisbeth Albrekt-
sen. Hun afsluttede således: Man råder 
altid i diskussion med sin indre engel og 
djævel. Englen siger: ”Hvor er det for-
færdeligt, at den restaurant ikke er of-
fentlig, så alle mennesker har lejlighed 
til at besøge den.” Og djævelen siger: 
”Godt, vi har den for os selv!”
Og det samme siger min indre engel 
og djævel også mig i dag om ”Peter og 
Steens restaurant.”

1990 annoncerede Teddy for årets mid-
dag ved generalforsamlingen: 
Gravad laks - Tyndsteg, bearnaise med 
bagt kartoffel - Kaffe og kage - Pris 100 
kroner
Sådan!

Præmietagere
Ved gennemgang af de gamle numre af 
medlemsbladet fremgår det, at præmie-
tagerne i klubbens matcher var ”Tor-
denskjolds soldater.” Stor var glæden 
derfor, da jeg i blad nr. 4 fra 1990 så, at 
min gode gamle ven Søren Franck var 
præmietager i årets sponsormatch. Dog 
viste et nærmere eftersyn, at der var 
tale om en klappepræmie.

Den dobbelte bæresele
Under researchen til denne udgaves 

historiske tilbageblik fandt jeg i DGUs 
blad en notits om den svenske caddie 
Fanny Sunesson, som efter at ”have væ-
ret på bag’en” hos Anders Forsbrandt og 
José Rivero, nu var blevet hyret af sel-
veste Nick Faldo. Hvorfor er det interes-
sant? Kvindelige caddies er et særsyn 
på alle pro-ture, men Fanny Sunesson 
var grundet sin størrelse udfordret af 
at skulle bære bag’en rundt på banen i 
én sele over den ene skulder, sådan som 
mange caddies gør også i dag. Fanny 
Sunesson, der selv var en habil golfspil-
ler, tilskrives derfor æren for, at bære-
bags nu altid kan købes med dobbelt 
bæresele, hvilket lettede turen rundt på 
golfbanen for hende. 

Jan Rud
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Årets modtager af 
Stig Backéns Juniorlegat
Ved juniorafslutningen uddeltes Stig 
Backéns Juniorlegat til en spiller, der 

lever op til golfens sande værdier. 

Årets modtager er 
Christoffer Olrik, 
som udover van-

drepokalen, modtager et 
legat på 1.100 kroner.

Hvad det betyder for dig, 
at du modtager legatet i 
år? 

Det gjorde mig klart 
glad. For mig er det en 
bekræftelse på, at dét, jeg 
bruger så meget tid på, 
også viser sig at skabe re-
sultater. 

Hvad motiverer dig i forhold til at spille 
golf? 

For det første kan jeg rigtig godt lide 
golfspillet. Jeg kan godt lide, når der er 
spænding og modstand i spillet - det gør 
mig endnu mere motiveret. Og så kan 
jeg godt lide at opleve naturen på en an-
den måde, end hvis jeg bare gik eller løb 
en tur.

Hvad betyder det for dig at spille i 
RGK? 

Det er altid hyggeligt at være sammen 
med andre, som deler samme interesse 

som én selv. Det er også 
hyggeligt med de gamle 
traditioner i RGK, vores 
klubhus, restauranten og 
at hilse på alle de seniorer, 
som jeg efterhånden ken-
der.

Er der noget du savner – eller kunne 
tænke dig var anderledes i klubben?

Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik 
bedre faciliteter på og omkring rangen 
og par tre banen. Det er dejligt, at par 
tre banen er kommet, og jeg træner der 
tit. Men greens måtte gerne være bedre 
der og gerne med lidt flere udfordrin-
ger fx en bunker, en å eller noget i den 
stil. Måske kunne man lave en bunker 
ved chipping green igen; det har engang 
været.

ChS

Christoffer Olrik modtager 
Stig Backéns juniorlegat 2015. 
Legatet blev i år uddelt for 
tredje gang.  Juniorudvalget 
indstiller værdige kandida-
ter og vælger årets modtager 
blandt de juniorer, der lever 
op til golfens sande værdier, 
som er nedfældet af legatets 
indstifter, Stig Backén.
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Stærk og aktiv 
juniorsæson med 

gode golfresultater

Sæsonen 2015 har været spænden-
de, fuld af sportslig aktivitet og 
gode golfresultater. Vi har stillet 

seks hold, hvor RGK juniorer aktivt har 
deltaget ved holdturneringer i DGU regi 
rundt om i distriktet. Nogle af holdene 
har vundet, fx i Mini Tour Mix hold fem, 
som vandt i deres pulje og fik fortjente 
guldmedaljer - og sølv i den samlede fi-
nale. Sanne Norvold har været holdkap-
tajn for teamet og roser de fire juniorer 
for deres stærke sammenhold og op-
muntrende opbakning af hinanden med 
hep og high-fives på og uden for banen 
gennem hele sæsonen og alle matcher.

U22 vandt deres pulje og flere af de 
øvrige hold har klaret sig rigtig pænt. 
Dét er vi stolte af for udover, at det giver 
juniorerne matchtræning at spille mod 
andre klubber, er det udviklende at spil-
le som et hold og prøve andre matchfor-
mer. 

Juniorudvalget takker alle holdkap-
tajner for deres indsats gennem sæso-
nen.

Øvelse gør mester
At det lønner sig at træne målrettet og 
spille ofte, både på egen og også gerne 

på udebane, ser vi blandt mange junio-
rer og særligt blandt de juniorer, der 
spiller i laveste handicapgruppe (18-0). 
Her har mange spillemæssigt rykket 
sig rigtig fint i år. Det er tydeligt, at det 
også er den gruppe af juniorer, som er 
allermest aktive på træningsbanen og 
til Fredags Tour. Nogle af juniorerne i 
denne gruppe spiller blandt andet også 
sammen med elite-seniorerne på RGKs 
første- og anden-divisionshold. Her gør 
de det rigtig godt. Endelig har flere kla-
ret sig godt i DGUs Juniorturneringer, 
og vi har for første gang i mange år, to 
årgangs-danmarksmestre, Ulrik Bæk 
Jørgensen og Anne Normann. 

I ”mellemgruppen” (handicap fra 36-
18,1) har flere juniorer også rykket sig 

Christoffer Schwarz-Rosman, Laura Eising, 
Mads Norvold Stigmo og Ida Sofie Strøm blev 
puljevindere af Mini Tour Mix hold fem og 
hentede sølv i distriktsfinalen på Mølleåen 
mod Gilleleje.
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fint sportsligt. Desværre ser vi en større 
andel af spillere i denne handicapgrup-
pe, som ikke får spillet nok på banen. Vi 
tillægger det til dels den ”nye” skolere-
form (som jo får skyld for meget). Junio-
rerne passer flittigt deres træning, men 
at det måske kan være lidt uoverskueligt  
at gå ni, tolv, eller atten huller efter træ-
ning, når der også skal laves lektier, har 
vi måtte sande henover sæsonen. Ju-
niorteamet er allerede gået i tænkeboks 
omkring mulige løsninger på denne ud-
fordring inden næste sæson.

Juniorugen – et højdepunkt
Juniorugen er et af de store højdepunk-
ter på året. Den forløb utrolig godt i år 
i forrygende solskinsvejr, der gjorde 
solcremen til en vigtig følgesvend. Der 
var et rigtig godt ”flow” i tingene, ingen 
daskede rundt, og alle vidste, hvad de 
skulle og var klar, passede deres pro-
gram, og gik til udfordringerne med 
krum hals. Det var en skøn oplevelse. Vi 
afviklede igen i år en Ryder Cup turne-
ring, en  Øglepokalturnering og en Star-
dusters turnering. Derudover fik vi i 
Juniorugen hjulpet mange nye golfkam-
merater godt i gang med golfspillet med 
nyerhvervede banetilladelser samt op-
levelsen af fælleskab og kammeratskab 
omkring golfspillet. Som afslutning på 
det hele var der traditionen tro festlig 
præmieoverrækkelse på terrassen fre-
dag eftermiddag. 

Indsamling til Børne Hjerte-
fonden
I år valgte vi, at RGKs juniorer godt kan 
vise lidt overskud for en svagere gruppe 
børn. Vi støttede Børne Hjertefonden. 

Alle medlemmer og besøgende i RGK 
Juniorugen kunne deltage. Det blev til 
5.000 kroner, som er gået ubeskåret til 
forskning og hjælp til børn med hjerte-
sygdomme, som har en svær start på li-
vet. Næste år prøver vi igen – og sætter 
vores lid til, at vi med lidt mere reklame 
kan få langt flere til at bakke op om det-
te initiativ. 

Tak
Den 18.-20. september arrangerede vi 
en efterårstræningstur til Sverige for 
elitespillerne. Her spillede de banerne 
ved Öresunds Golf Klub og Ljunghusen. 
Jannik Bolinder, Victor Henum og Oli-
ver Suhr stod i spidsen som mentorer og 
inspiratorer for golfsporten, og junior-
teamet siger tak til alle tre for en super 
tur med masser af gode golfslag.

Juniorudvalget vil derudover gerne 
sige tusind tak til alle sponsorer for den 
støtte og opbakning, vi får til skabe de 
bedst mulige forhold for RGKs juniorer. 
Det er med sponsorernes støtte, at vi 
kontinuerligt får plads til og mulighed 
for at udvikle juniorerne.

Som vanligt har vi forskellige arran-
gementer over vinterhalvåret, som støt-
ter op om både det sociale og det sports-
lige engagement for juniorerne. 

Tak for en god og sportslig sæson.

På vegne af Juniorudvalget 
Pia Olrik
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Tilbud til golfspillere 18+
Juniorudvalget lufter deres idéer til 
nye tiltag for aldersgruppen 18+ år.

Når man bliver 18 år, ser vi des-
værre en tendens til, at mange 
dropper golfsporten. Det kan 

der være flere årsager til. Det er kost-
bart, man har travlt med studierne – og 
endelig har vi måske været for dårlige til 
at lave nogle tilbud til de unge, som er 
relevante og sjove for lige præcis denne 
aldersgruppe, fortæller formand for Ju-
niorudvalget Pia Olrik og fortsætter 

-Dét vil vi i Juniorudvalget arbejde 
målrettet på at forsøge at ændre.

Hun forklarer, at Juniorudvalget i år 
valgte at stille et U22 hold.

-I Juniorudvalget er vi overbeviste 
om, at de unge gerne vil spille. De vil 
gerne de sociale relationer, og golfspor-
ten er en god, fælles reference for dem, 
siger hun. 

U22 holdet bestod i år af Sebastian 
Malling, Frederik Asbjørn, Daniel Mo-
lin, Nicolai Olrik, Ben Tomlinson, Si-
mon Selchau og Andreas Tüchsen. Hol-
det klarede sig flot og vandt deres pulje. 

Holdkaptajn Sebastian Malling siger 
om tiltaget:

-Det var været en rigtig fed og spæn-
dende oplevelse, da vi har været mange 
unge, der har haft store ambitioner om 
at komme så langt som muligt. Vi er me-
get interesseret i at stille op næste år, for 
nu har vi har fået ”blod på tanden” efter 
de gode resultater.

Juniorudvalget har foreslået en må-
nedlig match for 18+ over sæson 2016 
- er det interessant?

-En månedlig match lyder som en god 
mulighed. Men det skal tilpasses studi-
erne, som jo fylder meget i øjeblikket. 
Men i det omfang, at det er muligt, er 
det klart interessant, svarer Sebastian 
Malling.

Desuden har Juniorudvalget foreslå-
et en separat 18+ træning over sæson 
2016. Til dét siger holdkaptajnen:

-Jeg ved ikke om U22 holdet vil være 
interesseret i træning, da vi simpelthen 
ikke har økonomien til at betale for det. 
Dog ville man kunne lave træning, hvor 
man bare stod og trænede hinanden. 
Det kunne være et alternativ.

Pia Olrik vil gerne engagere flere af 
de unge golfspillere i at finde de rigtige 
løsninger. 

-Juniorudvalget foreslår at vi sætter 
os sammen, og finder frem til en ord-
ning, der er bedre tilpasset de unge, 
som studerer. En ordning, som gør det 
muligt at fastholde deres gejst og po-
sitive engagement i RGK - og for golf-
sporten - også selv om tiden bliver mere 
knap og økonomien strammere. Det må 
vi finde en fornuftig løsning på, slutter 
Pia Olrik. 

ChS
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Juletræsfest den 
6. december

Hold et par timer fri fra julestres-
sen og tag børn eller børnebørn og 
måske et par af deres venner med 
til juletræsfest i RGK.  

Igen i år har Anne og Hans Lax-
holm udlånt deres dygtige junior-
danselærer til os, som vil varme 
ung som gammel op med diverse 
lege og danse, så vi er helt klar, når 
julemanden dukker op. For så skal 
vi synge julesange og danse om 
vores flotte juletræ. Og mon ikke 
også julemanden har en godtepose 
med i sin sæk til børnene?

Steen og Peter sørger for, at der 
er æbleskiver og sodavand til de 
små og gløgg og æbleskiver til de 
voksne.

Læs mere og tilmeld jer via Golf-
Box inden 3/12.

Tak til Anne og Hans Laxholm, 
som ikke alene sørger for under-
holdningen ved Dorte, men også 
har sponsoreret et beløb til jule-
træsfesten.

Brændesalg
Blandet løv (ask, ahorn, el, birk, bøg)

Kløvet 450 kr. pr. skov rummeter
(minimum 3 SKRM) 

Kontakt Anders på 4586 3505 i greenkeepergården



ELSKER FAIRWAY


