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Hilse- og hensynspligt i 
Rungsted Golf Klub  

Hver morgen året rundt springer 
jeg i Øresund ved Nordstranden 
i Vedbæk.  Med mottoet: Hvis 

jeg er i landet, er jeg i vandet, er turen i 
bølgen blå den bedste start på dagen for 
mig; jeg mærker blodet bruse og får be-
kræftet, at jeg er ”alive and kicking”.  I 
Vedbæk Vikingelaug er der hilse- og om-
sorgspligt. Det indebærer, at uagtet, hvor 
morgensur jeg er trillet ud af min seng, 
har jeg pligt til at hilse på dem, jeg møder 
på badebroen. Og uanset, hvor travlt jeg 
har med at komme indendørs en iskold, 
kulsort vintermorgen, forventes det, at 
jeg drager omsorg for andre på badebro-
en, aldrig lader nogen bade alene endsige 
gør det selv. Det handler om omtanke. 

Ved starten af golfsæsonen pålagde jeg 
mig selv hilsepligt i RGK. Hvorfor? Fordi 
RGK er et fællesskab, jeg nyder at være 
en del af, og dér hører det sig nu engang 
til at hilse på hinanden. Jeg bilder mig 
selv ind, at det også mindsker afstanden 
imellem folk. Og dét kan måske være for-
mildende, når der fra tid til anden lyder 
brok og beklagelser over hint eller hisset i 
denne forsamling. Det gør der nemlig en 
gang imellem. Jeg skal ingenlunde gøre 
mig til dommer over berettigelsen blot 
anføre det synspunkt, at brokkeretten i 
en klub, der som denne er drevet af frivil-
lige kræfter, bør hænge uløseligt sammen 
med kravet til at være konstruktiv i sin 
kritik og viljen til selv at gøre en indsats. 

Dét kunne fx starte i det små med at 
minde sig selv om det rimelige og beti-

melige i at være over andre medlemmer 
af klubben og spillere på banen, som man 
forventer og ønsker selv at blive behand-
let. Trods denne moderne udlægning af 
Bibelens dobbelte kærlighedsbudskab, 
skal jeg udelade en gejstlig tilgang og blot 
venligt bede læsere komme i hu, at der 
næppe går noget af nogen ved at tage ud-
gangspunkt i et tillidsfuldt gensidigheds-
princip. Hvordan? 

Når jeg på træningsbanen jamrer til 
Mike over, at jeg sæson efter sæson træ-
ner de samme detaljer i mit umådeligt 
mangelfulde golfspil, forklarer han mig 
med et overbærende smil, at vi ”arbej-
der på at hæve bundniveauet.”  I Rung-
sted Golf Klub har vi (forhåbentlig) ikke 
som på badebroen i Vedbæk brug for at 
trække hinanden op af vandet. Men vi 
kan ved personlig indsats bidrage til at 
hæve (bund)niveauet for omgangstone, 
venlighed og hensynsfuldhed medlem-
merne imellem med det enkle formål at 
gøre RGK til et godt sted at være for alle 
til alle tider. Al forandring starter som 
bekendt med én selv. 

God fornøjelse med læsningen af årets 
andet medlemsblad, som blandt meget 
andet har taget pulsen på stemningen i 
klubben. 

Charlotte Strøm

”Al forandring starter som 
bekendt med én selv”
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Nyt fra banen
Justeret græsstrategi og plejeprogram for greens 

samt planer for forbedring af fairways�

Vi havde den 22. august 2016 be-
søg af vores mangeårige bane-
konsulent, Alistair Beggs, fra det 

anerkendte Sports Turf Research Insti-
tute i England. 

Alistair Beggs foretog en grundig op-
følgning på udviklingen af greens, lige-
som vi fik en drøftelse om mulighederne 
for at forbedre fairways. 

Greens-analyse og anbefalin-
ger
Efter en botanisk gennemgang af samtli-
ge greens konkluderede Alistair Beggs, at 

der over en årrække er sket en tiltagende 
ændring af græssammensætningen. 

Som bekendt har vi igennem en år-
række forbedret/udskiftet vækstlaget og 
satset på at promovere de ædle græssor-
ter, rødsvingel og hvene, samt reducere 
omfanget af det etårige rapgræs (poa an-
nua).  

Gennemgangen bekræftede, at vi fort-
sat har virkelig sunde greens og profiler/
vækstlag under spilleoverfladen, men og-
så at græssammensætningen har udvik-
let sig, så vi i dag har et meget begrænset 
indhold af rødsvingel, men til gengæld et 

betydeligt indhold af hvene (”brown top 
bent”). 

Alistair Beggs konkluderer, at tilbage-
gangen i rødsvingel synes at være en næ-
sten uundgåelig konsekvens af de natur-
givne forhold med mange fugtige vintre, 
fugtige jordbundsforhold, udbredt (og 
tiltagende) bevoksning med meget skyg-
ge og begrænset luftgennemstrømning. 

På den baggrund anbefaler Alistair 
Beggs, at vi satser mere entydigt på hvene 
som den mere succesfulde og holdbare 
(”sustainable”) ædle græssort på Rung-
sted, og at vi justerer plejeprogrammet i 
overensstemmelse hermed.

Det understreges, at satsningen på 
hvene fortsat er udtryk for en fuldto-
net ”ædel græssort model”, og fokus på 
vækstlag og sundhed vil være usvækket. 
Ifølge Alistair Beggs bør vi fortsat så rød-
svingel på greens, navnlig i begyndelsen 
og slutningen af sæsonen, men skal i hø-
jere grad betragte rødsvinglen som en 
”filler grass”, der kan udfylde huller og 
reducere risikoen i forbindelse med de 
løbende uundgåelige sygdomsangreb etc. 

Justeringerne i plejeprogrammet om-
fatter mere permanent anvendelse af 
børsteteknikker til forfinelse af spille-
overfladen, reduceret anvendelse af rul-
ning og en mindre reduktion af den nor-
male klippehøjde (juni til september) fra 
4,5 mm til 4,0 mm. 

Vi fulgte tilsvarende anbefalinger i sen-
sommeren 2015, og Alistair Beggs har 
understreget, at han ikke opfatter den 
forøgede satsning på hvene som en stør-
re ændring, men i højere grad som et 
svar på den naturlige ændring af græs-
sammensætningen, som har udviklet sig 
over en årrække. Bestyrelsen har ved sin 
beslutning også lagt vægt på, at Alistair 

Beggs på direkte forespørgsler har un-
derstreget, at der efter hans opfattelse 
ikke er nogen reelt forøget risiko forbun-
det med ændringen. 

Det skal understreges, at vi fortsat vil 
opleve sygdomsangreb, som det også 
har været tilfældet under det hidtidige 
plejeprogram i 2016. Det kræver fortsat 
professionel course management med 
løbende overvågning af greens og frihed 
for course manager til at gennemføre 
hurtige og adækvate tiltag og ændringer 
i forbindelse med sygdomsangreb, vejr-
forhold etc. 

Den reviderede græsstrategi er i øvrigt 
på linje med retningslinjerne for en stor 
del af de bedre engelske golfbaner, som 
vi ifølge Alistair Beggs kan sammenligne 
os med. 
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Opfølgning på greens perfor-
mance og opbakning fra Ian 
Tomlinson
Ved årets besøg havde Alistair Beggs 
medbragt nyt højteknologisk udstyr til 
måling af ”smoothness” og ”trueness” 
(vertikale og vandrette afvigelser), idet 
de sædvanlige måleinstrumenter ikke gi-
ver et meningsfyldt billede af disse vær-
dier. 

Alistair Beggs konkluderede, at både 
”smoothness” og ”trueness” ligger på et 
godt niveau, men at ”trueness” vil kunne 
forbedres med det justerede plejepro-
gram. 

Alistair Beggs anbefalede også en æn-
dret metode til måling af hastighed, som 
vi har taget til os. 

Justeringerne i plejeprogrammet er 
naturligvis gennemdrøftet med Ian, og 
vi tror, justeringerne vil give en yderli-
gere forbedring af vores allerede gode og 
sunde greens. 

Forbedring af fairways 
Vi forelagde også Alistair Beggs et ønske 
om at forbedre vores fairways. Alistair 
Beggs gav forskellige anbefalinger her-
til, men understreger, at eksempelvis 

bekæmpelsen af ukrudt er særdeles van-
skelig under den restriktive danske mil-
jølovgivning. 

Den fundamentale udfordring for vores 
fairways er imidlertid vanskelige jord-
bundsforhold på en række huller, og der 
er ingen snuptagsløsning på den udfor-
dring.

Etableringen af et bedre vækstlag for-
udsætter etablering af fairwayvanding – 
og dermed også dræning. 

Ved udskiftningen af vores hoved-
vandledning i 2015 etablerede vi den 
nye ledning med en kapacitet, som giver 
mulighed for delvis fairwayvanding. Det 
kræver imidlertid, at vi kan opnå myn-
dighedernes godkendelse til at anvende 
forøgede vandmængder, og vi har igang-
sat arbejdet med dette.  

Hvis vi opnår den fornødne tilladelse, 
kan vi udarbejde en konkret plan for 
etablering af vanding, dræning og et for-
bedret vækstlag. 

Det vil samlet set være en stor opgave – 
og investering - men en værdig ny strate-
gisk målsætning/milepæl i arbejdet med 
at udvikle banen.

Vi vil samtidig fortsætte drøftelserne 
med Ian Tomlinson og det 
daglige arbejde med andre 
løbende muligheder for at 
forbedre fairways.

Bestyrelsen og baneud-
valget

Medlemmernes stemme
I tre runder er bruger- og medlemsundersøgelsen 

Golfspilleren i Centrum gennemført gennem 
sæsonen i Rungsted Golf Klub� 

Med undersøgelsen Golfspil-
leren i Centrum har medlem-
merne i 2016 fået mulighed 

for kvantitativt og kvalitativt at beskrive 
deres opfattelse af RGK på en række ud-
valgte serviceområder. På områderne 
banen, klubliv, restaurant, klubhus, træ-
ningsfaciliteter, proshop, træning, ledel-
se og information, priser og produkter 
har en række spørgsmål med svarmulig-
heder på en skala inddelt i 10 muligheder 
givet et varieret og godt billede af med-
lemmernes opfattelse af de pågældende 
serviceområder.

-Scores er generelt flotte og fortæl-
ler, at på alle områder fungerer RGK ret 
godt. Der er selvfølgelig udviklingspunk-
ter, fx at vores træningsfaciliteter kunne 
trænge til et løft, samt at vores fairways 
ikke scorer højt; men det generelle bil-
lede er, at tallene fortæller en positiv hi-

storie. Vi er glade for at kunne aflæse, at 
vores partnere i proshop og restaurant 
får flotte scores – præcis som forventet, 
fortæller Club Manager Anders Møller. 

Han fortsætter,
-Én af de vigtigste parametre i en un-

dersøgelse som Golfspilleren i Centrum 
er klubbens ambassadørscore. Ambassa-
dørscoren er vigtig, fordi positive ambas-
sadører er med til at promovere klubben 
og “sælge” budskabet om, at RGK er et 
dejligt sted - mens negative ambassadø-
rer ofte uopfordret vil omtale klubben 
negativt. For medlemmerne ligger RGK 
pænt over landsgennemsnittet, mens vo-
res gæster i undersøgelsen vurderer og 
placerer RGK langt over gennemsnittet 
for både hovedstaden og Danmark i sin 
helhed. Det er et meget flot resultat, som 
vi kan være stolte af. 



10 NUMMER 2 11NOVEMBER 2016

Resultatet af Golfspilleren i Centrum 2016 viste, at RGKs ambassadørscore landende på 54 (tv) 
målt blandt medlemmer og 61 blandt gæster, hvilket ligger en del over landsgennemsnittet og 
også over golfklubber i hovedstadsområdet. I nederste række ses fordelingen mellem ambassa-
dørtyper blandt henholdsvis medlemmer (tv) og gæster (Kilde: Golfspilleren i Centrum, DGU).

Noget at arbejde videre med
-Resultaterne giver os i ledelsen og ad-

ministrationen et gunstigt og datadrevet 
styringsværktøj. Vi kan naturligvis ikke 
straks efterkomme hvert eneste ønske, 
der er fremsat, men vi kan tage pejling 
af hvilke områder, der har behov for et 
løft eller yderligere en indsats. Det giver 
os noget konstruktivt at arbejde videre 
med, siger Anders Møller. 

Alle resultater fra Golfspilleren i Cen-
trum i RGK gennemgås i den kommende 
tid af bestyrelsen og administrationen. 

Kan vi forvente at skulle besvare Golf-
spilleren i Centrum igen?

-Ja. Det er planen at fortsætte med 
denne type undersøgelse for at få viden 
og indsigt til at kunne træffe de bedste 
beslutninger for medlemmerne fremad-
rettet, siger Anders Møller.  

Han glæder sig over en svarprocent på 
45,5% mod et landsgennemsnit på 40%, 
og slutteligt udtrykker Anders Møller 
taknemmelighed for alle de svar, der er 
kommet. 

ChS

Ville ønske, at det var ”et 
must” at bekræfte sin starttid, inden 

man gik ud på banen. Ofte er alle tider 
optaget og kun mellemtider åbne. Men når 

man så kommer på banen, er der næsten tomt. 
Der kunne måske indføres sanktioner ved 

manglende fremmøde et vist antal 
gange.

Et lille udpluk af input fra de anonymt afgivne svar i bruger- og medlemsundersøgelsen.

En rigtig god klub.

Er ganske tilfreds med 
jeres kurser ved forårsstart. Sy-

nes dog tiderne er meget baseret på, 
at vi alle er pensionister. Fx i år er det 
kun to kurser ud af mange, der ligger 

i en weekend.

Fairways og greens 
kunne være bedre. Restauran-
tens kvalitet og service er i top, 
dog kunne madudvalget godt 

variere lidt mere.

Vi er flere medlemmer 
i klubben, der desværre i år ikke 

kan deltage i Rungsted Ugen, da 
vores spillehandicap er for højt. Vi har 

ellers haft stor fornøjelse af at være 
med tidligere år.

Jeg er glad for at komme i 
klubben og er også en god am-

bassadør. Min virksomhed er sponsor, 
hvilket jeg varetager. Har haft et godt møde 
med klubben om, hvad der kan gøres for at 
værdsætte sponsorerne og et par netværks-

møder. Mine forslag er blevet positivt 
modtaget.
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Tip fra pro’en

For nogle år siden skete der noget 
revolutionerende inden for golf-
verdenen. Man tog en fairwaykøl-

le og et langt jern og lagde dem sammen 
til det, der nu er blevet til en hybridkølle. 
Mange golfspillere har svært ved at spille 
med både lange jern og fairwaykøller, 
hvilket drev udstyrsproducenterne til 
at udvikle noget helt nyt. Man tog køl-
lehovedet fra fairwaykøllen, så væg-
ten i køllehovedet kunne flyttes rundt, 
og man tog skaftets længde fra jernet. 
Denne sammensætning viste sig at gøre 
det meget lettere at få bolden op i luften 
med længere slående køller. Med denne 
kombination kan man med lethed slå et 
længere slag fra fairway og semirough. 
Det skyldes, at de fleste golfspillere har 
en svingretning, der er for lodret og der-
for gør det sværere at håndtere en fair-
waykølle, som har en fladere skaftvinkel. 
Jernene har en mere lodret skaftvinkel, 
men er derimod for svære at få i luften på 

grund af hovedets vinkel og design. Hy-
bridens kombination af det stejlere/me-
re lodrette skaft og køllehoveds design 
gør hybriden meget lettere at slå med.

Hvornår skal jeg bruge hybri-
den?
En hybridkølle kan bruges, når som helst 
og hvor som helst. Når man først begyn-
der at spille med en hybrid, finder man 
ud af, at den er anvendelig til alt. Men 
dér, hvor den særligt kommer til sin ret, 
er fx hvis du skal slå langt ud af lidt tyk-
kere rough. Vælger man et jern til at slå 
ud af roughen, er der risiko for at jernet 
bliver bremset af græsset, og jernhovedet 
lukker sig i impact. Når dette sker, vil 
bolden enten kun flytte sig nogle få me-
ter frem, eller også vil bolden blive slået 
til venstre. Det er her hybriden kommer 
”to the rescue”, fordi den har en bredere 
bund på køllehovedet, som kører nem-

En revolution – to the rescue

Til venstre ses to hybrider med forskelligt loft 
og til højre en hybrid og et langt jern. I en hy-
bridkølle kombineres køllehovedet fra en fair-
waykølle med skaftlængden og skaftvinklen 
fra et langt jern. Hybridens kombination af 
det stejlere/mere lodrette skaft og køllehoveds 
design gør for mange golfspillere hybriden let-
tere at slå med end både fairwaykøllen og det 
lange jern i bag’en. 

En hybrid (tv) kan anvendes mange steder på 
banen og kan med fordel anvendes i fx rough 
eller semirough. I tykt græs er der risiko for, 
at jernet bremses i græsset, mens den bredere 
bund på hybridens køllehoved kører lettere 
igennem græsset. 

mere igennem græsset. Desuden har 
hybriden en stejlere skaftvinkel, og man 
kan derfor svinge stejlere ned til bolden 
og vupti få bolden til at flyve ned ad fair-
way. Derudover kan hybriden anvendes 
mange andre steder på banen, fx når bol-
den har et lidt dårligt leje på fairway eller 
semirough, i rough, eller hvis man bare 
vil slå et langt transportslag frem mod 
green.

Hvad skal der så ligge under juletræet 
i år? 

Mike Tulloch



Hæng dit tv op på væggen 
som et kunstværk.

Stil skærmen elegant 
på gulvet

eller flyt den rundt på hjul.

FRA DKK  23.495,- 
36 mdr. rente & gebyrfri 

finansiering tilbydes. 
ÅOP  0%

Stilfuldt,enkelt
og altid

tilgængeligt.

DET  NYE  BEOVISION     HORIZON   40" og  48" 

DIN STIL  -   DIT VALG

BANG & OLUFSEN VEDBÆK
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Sponsorer 2016  
Rungsted Golf Klub 

Stor tak til vores sponsorer for en god sæson�

Juniorteamets sponsorer

ABS-Gruppen

AON

Aqua Vitae

Bang & Olufsen Vedbæk

Berendsen

Bianco Invest A/S

BUUS JENSEN

C�P�M� Invest A/S

Carnegie 

Dance Academy Laxholm

Daugaard Biler

Deloitte

eMarketeer

Henri Lloyd

Investering & Tryghed

Just Drinks/Jack Daniels

Clip-Lok International

Inter-Gastro

Paula & Axel Nissens Legat

Team Hørsholm

Trackman

Klaus Rygaard Ure & Smykker

Lakrids by Johan Bülow 

Livingstone Golf

LokalBolig Hørsholm

McDonald’s

Mr� Gorm Hørsholm

NewSec

Nykredit Hørsholm

Otto Suenson Vin

Royal Unibrew

Rungstedgaard

S&K Group

Solar Fonden

TKB Shipping

Trackman

Zwilling



Det handler hverken om svingteknik eller puttetræning, men om 
at forstå markedet, kende lokalområdet og sætte realistiske priser.  
På den måde hjælper vi mange til en god salgsoplevelse, så de i  
stedet for at passe plænen derhjemme kan komme meget mere 
på golfbanen. Det giver pote.  

Kontakt os på 45 76 50 30 eller kig forbi kontoret på Rungstedvej …

Vi har hjulpet flere boligejere 
til lavere handicap

LokalBolig Stefan Skafdrup ApS
 www.lokalbolighorsholm.dk

Rungstedvej 20, 2970 Hørsholm
T: 45 76 50 30, M: 2970@lokalbolig.dk

Gør bolighandel personlig 

håRde FACTS om oS

• Håndterer over 100 bolighandler årligt inklusiv hele 

sagsgangen • Etableret blandt områdets ledende ejen-

domsmæglere på 3 år • Startet i 2011 af Stefan Skafdrup 

med én ansat og 100 % gåpåmod • Består i dag af et 

stabilt og lokalt forankret team på 7 medarbejdere
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Sponsordag 2016

Den 9. september afholdt RGK 
den årlige dag for klubbens 
sponsorer. Dagen giver lejlighed 

til at takke klubbens mange sponsorer 
og samtidig lade sponsorerne mødes og 
netværke i hyggelige, uformelle rammer.

Klubbens sponsorer er en meget vig-
tig del af driften 
og kulturen om-
kring Rungsted 
Golf Klub. Spon-
sorerne er med 
til at styrke øko-
nomien og giver 
samtidig en posi-
tiv samhørighed 
mellem de virk-
somheder, der 
støtter klubben, 
m e d l e m m e r n e 
og golfklubben. 
Mange sponso-
rer er velvillige 
medlemmer, der 
har tegnet en af-
tale for deres virksomhed, mens andre er 
større og mindre virksomheder med for-
retningsmæssige relationer til klubben. 
En tredje gruppe er de lidt nyere sponso-
rer, der i år har leveret præmier til mange 
af klubbens turneringer og derigennem 
også spiller en vigtig rolle for RGK. Alle 
var de inviteret til årets sponsordag, hvor 
24 sponsorer deltog i flot sommervejr og 
en bane i fantastisk stand. 

Fra morgenen modtog spillerne en 
lille gave med lækker lakrids, tees samt 
bolde og pitchfork med RGK logo, inden 
restaurantens lækre morgenmad blev 

nydt. I hold af fire blev der spillet god golf 
i både holdmatch og individuelt. Stem-
ningen var i top, og såvel nye som gamle 
sponsorer fik rig lejlighed til at nyde en 
dag på golfbanen i godt selskab og med 
god mulighed for at skabe relationer på 
tværs.

Efter golfrunden 
var der, traditionen 
tro, lækker frokost 
i restauranten ef-
terfulgt af præ-
mieoverrækkelse. 
Vinderholdet be-
stod af Charlotte 
Horneman Lassen, 
der repræsenterede 
Clip Lock, Leif B. 
Bengtsson fra Aqua 
Vitae, Robert En-
roth fra sponsorud-
valget samt Thomas 
Haxmann fra Jack 
Daniels. 
Som noget nyt blev 

der på dagen trukket lod blandt deltager-
ne om en golfdag med RGKs Oliver Suhr, 
hvor clinic, 18 hullers golf og en frokost 
vil indgå. Vinderen af den spændende 
præmie blev Dorte Buck Kemp fra Inter-
Gastro, som sammen med udvalgte golf-
venner nu glæder sig til en stor oplevelse.

Rungsted Golf Klub takker endnu en 
gang klubbens sponsorer mange gange. 
Det er af endog meget stor betydning for 
klubben, at vi har gode, langvarige spon-
sorrelationer.

Anders Møller, Club Manager

Vinderholdet ved Sponsordag 2016 i RGK be-
stod af Charlotte Horneman Lassen (Clip Lock), 
Leif B. Bengtsson (Aqua Vitae), Robert Enroth 
fra sponsorudvalget og Thomas Haxmann 
(Jack Daniels). Yderst til venstre ses formand 
for sponsorudvalget Kristine Ladekarl, og til 
højre Club Manager Anders Møller.



Besøg os i Hørsholm 
Midtpunkt,

på www.ottosuenson.dk
eller ring til os på 

88887695.
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RGK Information – nyt 
barn i klassen

I lidt over et år har kommunikati-
onsudvalget sendt RGK Informa-
tion elektronisk til medlemmerne. 

Behovet for at 
informere med-
lemmerne ”real 
time” om besty-
relsens og le-
delsens arbejde 
drev kommuni-
kationsudvalget  
til tasterne for 
at finde et bedre 
talerør. Således 
opstod ideen 
om at samle in-
formationerne 
og udgive en in-
formationsmail 
én-to gange om 
måneden i sæ-
sonen, eventuelt 
færre i vinterpe-
rioden. Formålet 
er at informere 
om bestyrelsens 
arbejde, give 
vigtig informa-
tion om banen, 
minde medlem-
merne om kom-
mende turnerin-
ger, informere om træning og tilbud fra 
proshoppen, åbningstider i restaurant, 
kontor og meget andet. Fra årsskiftet åb-
nede muligheden sig for at benytte mai-
lingsystemet fra eMarketeer ved Michael 

Olrik gennem et sponsorat, som har gjort 
det langt nemmere at producere, ud-
sende og samle statistikken på informa-

tionsmails. 

Læs RGK In-
formation

-En åbnings-
rate på 30% er 
en succes for en 
virksomhed, der 
ønsker at sende 
vigtige nyheder 
til potentielle 
og eksisterende 
kunder. Der er 
lidt anderledes 
og højere for-
ventninger til 
åbningsraten i 
en forening som 
vores, hvor man 
må formode, at 
medlemmerne 
har en egenin-
teresse i at åbne 
og læse de infor-
mationer, som 
de får, siger Mi-
chael Olrik fra 
eMarketeer. 
RGK Informati-

on fik en god start. 78% af medlemmerne 
åbnede mailen, og åbningsraten har si-
den ligget mellem 50% og 72%, hvilket 
kommunikationsudvalget overordnet set 
er tilfreds med.

Siden årsskiftet er der blevet sendt informationer 
ud gennem et mailingsystem sponseret af eMarke-
teer. Husk at læse mailen, når den lander i din mail-
box; det er information til dig fra Rungsted Golf 
Klub. 
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Bliv frivillig i Rungsted Golf Klub. Juniorudvalget og turneringsudval-
get søger medlemmer.

-Selvfølgelig så vi gerne, at mailen blev 
læst af alle medlemmer hver gang, men 
det er nok urealistisk. Det er positivt, at 
kun ganske få har afmeldt mailen, og det 
drejer sig helt overvejende om passive 
medlemmer af RGK, siger Bettina Bern-
hoft, formand for kommunikationsud-
valget og fortsætter,  

-Jeg kan kun opfordre alle til at åbne 
og læse RGK Information, når den kom-
mer, fordi det er den primære dag-til-dag 
kommunikationskanal fra RGK – også 
fremadrettet. Man kan også finde infor-
mationen på hjemmesiden, men det er 
tænkt som en service overfor medlem-
merne, at de får de vigtigste informatio-
ner fra klubben direkte i deres mailboks. 

Hun henviser til, at alle informati-
onsmails er at finde på hjemmesidens 
medlemsdel sammen med yderligere 
informationer fx Course Managers må-
nedsrapport mv. 

-Princippet omkring de mails, vi ud-
sender er, at indholdet skal have relevans 
for medlemmerne. Det har været og er 
fortsat sigtekornet for kommunikations-
udvalget. Siden årsskiftet har vi sendt 14 
mailings. Det lever op til den frekvens og 
det informationsflow i løbet af sæsonen, 
som var forventningen. Derudover juste-
rer vi jo hele tiden ”børnesygdommene” 
og arbejder på at blive skarpere, slutter 
Bettina Bernhoft. 

ChS

Plads til forbedringer

Golfsæsonen er slut for manges 
vedkommende, og redaktionen 
har forsøgt på helt uvidenska-

belig og tilfældig vis at lodde stemnin-
gen hos nogle af vores medlemmer for 
at finde ud af, hvor de befinder sig på 

holdningsbarometeret, når vi taler om 
høflighed, brokkeri, hensynsfuldhed og 
følelsen af fællesskab i vores klub.

Kan vi gøre det bedre, og hvad skal der 
i så fald til?

Af Vivian Timmermann

Stolt af at være medlem
-Inden jeg blev medlem, var jeg blevet 
advaret mod en lettere snobbet kultur i 
klubben, men sådan har jeg slet ikke op-
levet det. Jeg er blevet modtaget venligt, 
åbent og har følt mig meget velkommen 
fra første dag, så den profeti gik ikke i op-
fyldelse, fortæller Pernille Foss, der har 
været medlem i Rungsted Golf Klub si-
den 2010.

-Jeg føler, jeg er en del af et fællesskab, 

bl.a. som medlem i Ladybirds. Ud over 
golfen har vi forskellige aktiviteter – også 
uden for sæsonen – hvor vi mødes. Det 
kan være så simpelt som en fælles gåtur 
i januar, og det giver mig glæde og god 
energi. Jeg er også med på et trænings-
hold, hvor vi er otte kvinder, der mødes 
mandag morgen og bliver trænet af Mike. 
Jeg begyndte jo at spille golf i en sen al-
der, så jeg træner flittigt, og det at mødes 
med andre på denne måde motiverer mig 
meget, fortæller hun.

-I en forening med mange forskellige 
medlemmer bliver der naturligvis snak-
ket, og der vil altid være nogen, som 
brokker sig over det ene eller det andet. 
Så er greens for langsomme, eller også er 
der skovet for meget, osv. Det påvirker 
mig ikke. Jeg synes som helhed, at vi har 
en utrolig smuk bane, som står flot. Når 
jeg har greenfee-spillere med, bliver jeg 
faktisk stolt, når de roser vores bane. Og 
det gør de ofte.

God oplevelse i Silkeborg
-Vi skal blive bedre til at rose i stedet for 
at tale ned. Vi har mange i klubben, der 
gør en stor indsats for, at vi kan fornøje 
os på banen. Det være sig greenkeepere, 
administration, bestyrelse, de mange 

-Vi skal være mere rosende. Det vil klæde klub-
ben, opfordrer Pernille Foss
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-Jeg havde ikke tilmeldt mig turnerin-
gen, for jeg syntes ikke med mit handi-
cap på 11,5, at jeg hørte til i det selskab. 
Men så ringede Nicolai Suhr dagen før 
og spurgte, hvorfor jeg ikke var med på 
deltagerlisten. Han syntes, at jeg skulle 
spille med. Så jeg ringede til Anders Møl-
ler i administrationen, og meget heldigt 
kom jeg med på et afbud. Og så vandt 
jeg. Det er da lidt sjovt, fortæller Jørgen 
Grinsted.

-Det var også en dejlig oplevelse, da jeg 
kort tid efter går forbi fire af Rungsteds 
damer ved et bord på terrassen, og de 
siger: ”Hej, og tillykke. Det var flot, du 
vandt”. 

-På spørgsmålet, om jeg har hørt, at 
RGK går for at være en snobbeklub, må 
jeg svare, at det kan RGK ikke leve op til 
efter min opfattelse. Her er mere smil og 
hilsen end i andre klubber, jeg er kom-
met i.

frivillige, trænere og folk i restauranten. 
Så i stedet for at gå og brokke sig, vil jeg 
anbefale, at man går til de ansvarlige og 
får luftet sin mening, siger Pernille Foss 
og slutter:

-Jeg havde en god oplevelse i Silke-
borg Golf Club, som vi alle kan lære af. 
Jeg står og venter ved 1. tee, da en spiller 
fra holdet før os, kommer hen til mig og 
siger: ”Velkommen til vores klub. Jeg hå-
ber, du får en god tur”. Det er da god stil.

Har fået et helt andet golfliv
-Jeg spillede i Københavns Golf Klub, 
inden jeg blev medlem i Rungsted Golf 
Klub for tre år siden, og jeg er meget glad 
for skiftet, fortæller Jørgen Grinsted.

-I København gik jeg for det meste de 
fleste runder alene. Det var utroligt svært 
for ikke at sige umuligt at komme til at 
spille med nogen, for i ugeturneringerne 
syntes alle bolde at være faste. Da flere 
af mine venner, som spiller i RGK, gen-
tagne gange opfordrede mig til at blive 
medlem her, slog jeg til. Det har jeg ikke 
fortrudt et eneste øjeblik. Jeg har fået en 
god modtagelse og oplevet en stor åben-
hed. Jeg er blevet inviteret indenfor så at 
sige, og det står i skarp kontrast til mit 
tidligere golfliv. Da jeg også træner ivrigt, 
var det en ekstra fordel, at træningsan-
lægget havde en Trackman. Mit golfliv 
har ændret sig radikalt til det positive ef-
ter at være blevet medlem i RGK.

Jørgen Grinsted bruger mange timer 
på sin golf og deltager gerne i diverse tur-
neringer. Både de private, i Løverne og i 
RGKs. Senest har han vundet Dronning 
Alexandrines Vandrepokal i september.

En god Løvedag. Jørgen Grinsted (tv) og Robert 
Leth nyder livet på 12. hul.

Hvad synes du om banen?
-Vi har en ualmindelig flot bane, ingen 

tvivl om det, men jeg synes godt, man 
kunne opgradere fairways og få dem i 
bedre stand svarende til flere andre lo-
kale baner, siger Jørgen Grinsted.

-For at være konstruktiv skrev jeg da 
også til baneudvalget og nævnte, at vi 
var nogle venner, der gerne ville hjælpe 
med ukrudtsbekæmpelsen af bl.a. bellis 
og kløver, idet vi havde erfaret, at der er 
flere herbicider, der må anvendes – dog 
vist nok kun, hvis de bliver håndsprøj-
tet. For de dejlige timer vi tilbringer på 
banen, ville vi også gerne yde en indsats 
for banen og hjælpe greenkeeperne, der 
sikkert har nok at se til. Altså kunne vi 
behandle fairway for fairway over et par 
dage. Svaret var, at vi ikke må bruge så 
meget ukrudtsbekæmpelse på banen og 
nej tak. Det er jo ærgerligt, at reglerne er 
så skrappe her i Rungsted, siger han og 
slutter:

-Men det var også kun ment som en 
hjælp til noget, som jeg bestemt ingen 
uddannelse har i og så svar på det kon-
kret stillede spørgsmål.

Golf begynder med et hej
-Jeg har været medlem i Rungsted Golf 
Klub i syv år og har spillet golf i 45 år. 
RKG er en dejlig klub med super facilite-
ter, og jeg er glad for at være kommet ind 
i klubben Men når vi taler om klubkul-
tur, kommer jeg oprindeligt fra en pro-
vinsklub, og der var helt andre boller på 
suppen, om jeg så må sige, lyder det fra 
Niels Bock-Pedersen.

-Jeg vil nødigt generalisere, og stør-
stedelen af dem, jeg møder, er flinke og 
høflige. Men det ærgrer mig, at en hel del 

medlemmer mangler almindelig pli og 
dannelse. Ofte bliver mit hej og goddag 
mødt med larmende tavshed af andre 
medlemmer. Det gælder både foran pro-
shoppen og klubhuset. For mig er golf en 
social sport, og jeg mener, at en del af det 
at være social, begynder med et velkom-
men eller et hej.

-Mangel på samme pli har jeg også op-
levet på anden måde. Fx har jeg haft en 
meget kedelig oplevelse, hvor jeg havde 
meldt mig til en klubturnering. Min 
medspiller og jeg står parate til tiden ved 
1. tee, men dem, vi skal spille med, står 
oppe ved klubhuset og drikker øl. Det vi-
ser sig så, at de ikke ønsker at spille med 
os, men hellere ville spille med nogle af 
deres venner. De er tilsyneladende gan-
ske ligeglade med, at der er udarbejdet 
en startliste. Der bliver herefter rokeret 
rundt, så de får deres vilje. Det er ikke en 
opførsel, som hører sig til i vores klub. 
Jeg er glad for, at vi ikke kom til at spille 
med dem efter den oplevelse, men jeg 
håber da, at det blev påtalt.

-Apropos klubturneringer sker det, at 
turneringsledelsen sender en hel familie 
ud i én bold. Meningen med at deltage i 
klubmatcher er vel, at vi skal blande os 
og lære andre medlemmer at kende? 
Men dette skete bl.a. i Rungsted Ugen, og 
det er ikke i orden, set i min optik, siger 
Niels Bock-Pedersen og slutter,

-Rungsted har nogle helt enestående 
faciliteter. Ingen tvivl om det. Og flertal-
let af medlemmerne, ved jeg, er flinke 
mennesker. Men hvad angår høflighed 
og hensynsfuldhed hos enkelte er der 
plads til forbedring.



 
 

ROSE 
ÆGTE TÆPPER & KELIM 

 
Siden 1974 har vi solgt ægte tæpper, både knyttede og vævede. Vi 
har Danmarks bredeste udvalg af kelimtæpper i mange størrelser 

og aldre. Her vises en fin persisk Sirjan kelim. 

 
Besøg vores hjemmeside: www.rosetaepper.dk 

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

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN FOR ORIENTALSKE TÆPPER 
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-Vi er meget forkælede i Rungsted med en smuk 
bane og et super køkken, og nogle gange skal 
man ud for at finde ud af, hvor godt man har det 
hjemme, lyder det fra Maren Binau.

Stop med at brokke jer
-Jeg ville ønske, at folk holdt op med 
at brokke sig over banen. Ja, der bli-
ver prikket og ”hældt en halv Rungsted 
Strand på greens”, men det har et formål. 
Folk kunne starte med at tage ansvar 
og rive efter sig i bunkers, lægge deres 
skrald i skraldespande, der så fint står på 
hvert teested og huske at rette deres ned-
slagsmærker op på greens. Det er altså 
ikke kun vores gæster, som ikke retter 
nedslagsmærker op. Prøv at se, hvordan 
bunkers og greens ser ud en onsdag eller 
torsdag eftermiddag, lyder det fra Maren 
Binau, der har været medlem i RGK si-
den 1978.

-Jeg har spillet over 14 forskellige ba-
ner alene i år, både ud- og indlands og 
hver gang må jeg konstatere, at vi har en 
rigtig fin og også en af landets smukke-
ste baner. Vi er meget forkælede, og det 
ærgrer mig, at mange fokuserer på det, 
som er galt, i stedet for at værdsætte alt 
det dejlige, vi har. Nogle gange skal man 
ud for at finde ud af, hvor godt man har 
det hjemme.

Hvordan oplever du fællesskabet i klub-
ben?

-Jeg spiller både med venner, ons-
dagselite, på seniorholdet og i Ladybirds, 
så jeg savner ikke mere fællesskab. Men 
kigger jeg på vores naboklubber, fx Kok-
kedal Golfklub, må jeg konstatere, at de 
har et større fællesskab end os. Det af-
spejler sig bl.a. i deltagerantallet i Kok-
kedal Ugen, hvor de nok har tre gange så 
mange deltagere end os i Rungsted Ugen.

Hvad tror du, det skyldes?
-Min personlige opfattelse er, at vores 

medlemmer har en travl hverdag, og når 
de så kan afsætte tid til golf, prioriterer 
de sig selv og deres egen golf. Vi taler 
simpelthen om to forskellige miljøer. I 
RGK fylder vi fx heller ikke en starttid op. 
Her kan vi få lov at spille alene med vores 
mand/kone eller et vennepar. Det har vi 
valgt, og det, mener jeg, er et privilegium, 
men det er naturligvis ikke noget, der 
fremmer fællesskabet.

Hvad synes du om tonen i klubben?
-Jeg synes, tonen er fin. Jeg er også ge-

nerelt et positivt menneske, der møder 
folk med et smil på læben.
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Får på græs i RGK 
– ej blot til lyst

Når fårene, der sæsonen igennem har græsset i 
RGK, i november hentes hjem til gården Katrinelyst 
ved Frederikssund, har de ydet en naturvenlig ind-

sats for banen og klubben�

Siden april har vi i RGK haft glæde 
af firbenet liv på banen med får fra 
fåreavlere Anne og Mogens Ny-

quist Hansen.   Fårene er gunstige for 
naturen – og for banen. 

-For nogle år siden købte klubben area-
let langs 2. hul mod skoven. Det var dæk-
ket af bjørneklo, og det blev anledning 
til, at jeg anbefalede klubben at have får 
til at klare den opgave; de spiser nemlig 
bjørneklo med velbehag, fortæller green-

keeper Anders Steenberg og fortsætter,
-Siden er det også blevet fårenes opga-

ve at bidrage til afgrænsning af højrough.
Sammen med sin kollega Henrik 

Krejlund varetager Anders Steenberg 
opgaverne omkring fårene i sæsonen. 
Fårene sættes ud, når de har fået lam i 
april. Når de kommer i brunst, sættes der 
som regel en vædder eller to til, så mo-
derfårene ilemmes. I november hentes 
de 20 får og 30-40 lam, der i år har gået 

Fårene i RGK, der repræsenterer racerne Norsk Spel Sau og Såne, afgrænser højrough og æder 
bjørneklo.

Hvad gør jeg, når jeg slår 
bolden ind i fårefolden? 
Fårefoldene flyttes rundt og udgør en 
del af banen. Hvis man slår sin bold 
ind i en fårefold, skal man slå den 
derfra. Alternativt må man erklære 
bolden uspilbar, tage strafslag og 
droppe efter reglerne herfor. Husk, 
at der er strøm i den nederste del 
af hegnet. Såfremt bolden ligger, så 
man ikke kan slå sit slag på grund af 
hegnet (flytbar forhindring), må man 
tage lempelse uden strafslag.

Han henviser til hjemmesiden www.
langelinielam.dk, hvor kilopris, udskæ-
ringer mv. fremgår. Er man til mindre 
end et helt eller halvt lam, kan det også 
lade sig gøre. 

-Der er mængderabat til dem, der kø-
ber flere kilo, men derudover kan man 
næsten få det, som man vil have det med 
færre eller få kilo eller blot enkelte ud-
valgte udskæringer, slutter Mogens Ny-
quist Hansen. 

ChS

i RGK, hjem til stalden på Langelinievej i 
Frederikssund hos Anne og Mogens Ny-
quist Hansen. 

Fåreavler ved et tilfælde
På gården var det interessen for hunde-
opdræt, der for cirka 10 år siden førte til, 
at Anne og Mogens Nyquist Hansen blev 
fåreavlere. 

-Vi opdrætter hyrdehunde, og efter-
hånden syntes vi, at det kunne været 
sjovt at have nogle får at træne på, for-
tæller han.

-Ligesom det giver mening at have får 
at træne på, når man opdrætter hyrde-
hunde, er det nærmest umuligt at have 
får uden også at have hyrdehunde. Ellers 
bliver det et værre renderi. 

Fåreavlen greb om sig, og på et tids-
punkt var besætningen på Katrinelyst 
oppe på omkring 100, men er reduceret 
nu til omkring 40 moderfår og 80 lam. 

For otte år siden startede han et sam-
arbejde med Hørsholm Golfklub om at 
sætte sine får på græs. 

-Det har startet en trend, for i dag er 
der mange golfklubber, der tager fåre-
hold ind til at græsse, bekæmpe ukrudt 
og ja, bjørneklo – som det har været til-
fældet i Rungsted – på en miljøvenlig og 
forholdsvis enkel måde, siger Mogens 
Nyquist Hansen og henviser til, at får er 
omgængelige og venlige dyr, nøjsomme 
og lette rent pasningsmæssigt.

Langelinielam
Der slagtes lam flere gange om året i 
Frederikssund, og man velkommen til at 
købe lammekød.

-Det bedste man kan gøre er at henven-
de sig, for vi bestiller tid hos slagteren, 
når der bestillinger nok samlet sammen, 
fortæller Mogens Nyquist Hansen. 

• I RGK har der i 2016 gået 20 
får og 30-40 lam repræsente-
rende racerne Norsk Spel Sau 
og Såne 

• Fårene sættes ud i april, når 
de har fået lam og går ude til 
november

• Læs mere på www.langelinie-
lam.dk om slagtetidspunkt, 
udskæringer og priser på lam-
mekød 
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Hole-in-one

Det er et fascinerende fænomen, 
når en golfspiller med ét slag 
slår bolden fra teestedet direkte i 

hullet. I praksis sker det på par tre huller. 
Begrebet fyldte en del i golfnyhederne i 
august måned i år. Først skrev britiske 
Justin Rose OL historie med et hole-in-
one. og senere på måneden lavede den 
danske golfspiller Sebastian Cappelen 
hole-in-one i turneringen Made in Den-
mark. Ifølge About sports, Golf Digest er 
sandsynligheden for, at en høj-handicap 
spiller laver hole-in-one på en runde 
1:12.500, 1:5.000 for en lavhandicap-
spiller og 1:2.500 for en professionel. 

At lave hole-in-one kræver en stor 
portion held, men jo bedre en golfspil-
ler man er, desto større sandsynlighed er 
der for at lave hole-in-one. En god golf-
spiller rammer oftere green i første slag 
på et par tre hul, slår flere bolde tættere 
på hullet og har derfor større chance for 
hole-in-one. Alligevel er det ikke alle for-
undt at opleve, end ikke de dygtige med 
årtiers erfaring udi golfsporten. 

-Jeg har spillet golf i 51 år og aldrig la-
vet hole-in-one, fortæller headpro i RGK 
Mike Tulloch. 

Af statistikken fra banen i RGK, frem-
går det, at der siden 1995 er lavet hole-
in-on 167 gange. Dermed sker det i RGK 
i gennemsnit cirka otte gange om året. 
Omtrent halvdelen laves på 15. hul og 
en fjerdedel på henholdsvis 3. og 6. hul. 
I 2016 er der lavet hole-in-one to gange 
(ved redaktionens slutning/red.), hvilket 
er det laveste antal på en sæson. 

Fire gange hole-in-one 
Medlem af RGK, Oliver Suhr har lavet 

hole-in-one i RGK i både 2014 og 2015. 
Faktisk har han gennem sin golfkarriere 
lavet hole-in-one hele fire gange. Oliver 
Suhr er 32 år, har spillet golf siden han 
var fire år og er i dag professionel. For 
Olivers eget vedkommende var der ingen 
varsler om kommende hole-in-one på de 
runder, hvor det faktisk skete. Han synes 
derimod, de er kommet ganske pludse-
ligt. Til gengæld bekræfter han, at det er 
”super fedt,” når bolden forsvinder ned i 
hullet efter første slag. 

-Det er en maksimal belønning, jeg al-
drig bliver træt af, fortæller han og slut-
ter,

-Lidt positiv energi sammen med lidt 
held, ja så kan man lave hole-in-one.

Helle Warnøe  

I 2016 kunne Robert Leth 9. april på 6.hul og 
Henrik Juel Villberg 6. juli på 15. hul juble over 
at have lavet hole-in-one og dertil glæde sig 
over at modtage delikate præmier fra RGKs ho-
le-in-one sponsorer, Lakrids by Johan Bülow 
og Just Drinks / Jack Daniels. 
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Tre dage ved Pebble Beach
Et golfrejsebrev

“Welcome to Pebble Beach and thank 
you for visiting us and playing on our 
course.” Med dén hilsen blev vi, Karen og 
Jens Buhl, Alicia Alonso-Allende og un-
dertegnede mødt på hver af de tre offent-
lige baner, vi spillede i Californien, USA, 

fra den 20. til den 22. september i år. 
Den første dag gik det løs på Spanish 

Bay. En linksbane på kanten af Stilleha-
vet – helt bogstaveligt; man kan både se 
og høre brændingen fra næsten alle hul-
ler.  

Links som i Skotland
Banen er tegnet af Robert Trent Jones Jr. 
og færdiganlagt i 1987 efter næsten syv 
års planlægning med stor respekt for den 
omkringliggende natur. Det viser sig bl.a. 
ved, at der er mange droppeområder for 

at undgå, at 
spillerne be-
træder de mest 
følsomme area-
ler af hensyn til 
plante- og dyre-
liv. 

Det siges, at 
Tom Watson, 
som har været 
medansvarlig 
for designet af 
banen efter at 

have spillet den første gang ved indvi-
elsen i 1987 skal have sagt: ”Den ligner 
Skotland så meget, at man næsten kan 
høre sækkepiberne”. Denne bemærk-
ning er blevet årsagen til, at der nu hver 

Links-stemningen bliver understreget af sæk-
kepibespilleren på 9. green hver aften kl. 18.

Stillehavet skummer ind over stranden ud for Spanish Bay.  

Karen Buhl slår fra semi-
rough med lokal tilskuer.
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Bedste offentlig bane i USA
Dagen efter spillede vi på selveste Pebble 
Beach banen, der regnes som en af de 
bedste offentlige baner i USA ifølge Golf 
Digest. Belært af gårsdagens erfaringer, 
hvor vi kørte banen rundt, valgte vi at gå 
og at have to two-bag caddies, Mike og 
Mike, til at hjælpe os gennem udfordrin-
gerne. Vi spurgte Mike x to om de bedst 
kunne lide at bære én eller to bags. Svaret 
kom prompte: “Two bags!  It makes more 
financial sense, both for you and for us”. 

Banen er tegnet af Jack Neville og 
Douglas Grant og blev åbnet i 1919. Den 
har lagt græs til en række af golfens stør-
ste turneringer, senest US Open i 2010. 
US Open skal i øvrigt spilles her igen i 
2019 for sjette gang. Handicapnøglen er 
den samme fra gul og rød tee, mens den 
på de to andre baner, vi spillede, varierer 
afhængigt af hvilket teested, der slås ud 
fra. De første fem huller er utroligt flotte 
og knapt så skræmmende. Så kommer 

det frygtindgydende 6. hul, handicap-
nøgle to med en fairway, som hælder ned 
mod havet til højre og et slag til green el-
ler lay-up, alt efter hvor dygtig man er, 
hen over en dyb kløft. 

7. hul har nøgle 18, men, når man står 
på teestedet og ser ned mod green, som 
ligger omgivet af havet på tre sider, får 
man alligevel sommerfugle i maven. 

Det er også værd at nævne 14. hul, som 
er 500 meter langt fra gul tee og har en 
fairway så smal, at den kan udfordre selv 
de bedste spillere. 18. hul er legendarisk, 
et par fem hul på 480 meter langs klip-
pekanten ud mod Stillehavet til venstre 
og op mod green foran klubhuset ”The 
Lodge”. Langtslående spillere slår et godt 
stykke hen over klippekanten fra teeste-
det, før de lander på fairway.  Vi andre 
må tage til takke med at holde godt til 
højre for at undgå at ryge i Stillehavet. 
Her udfordres man så af et par velplace-
rede bunkers. 

Finaledagen
Den tredje og sidste dag spillede vi Spy-
glass Hill, måske den mest spændende og 

Jens, Karen, Alicia og Ib ved rød tee med green 
og bunkers bag ved. Tidevandet er lavt, så man 
kan se toppen af de store algeskove i havet bag 
green.

aften kl. 18 spilles sækkepibe fra green 
på niende, som ligger lige op til klubhu-
set, hvorfra man kan nyde solnedgangen 
over Stillehavet. Jens Buhl gik runden i 
80 slag, fantastisk flot på den meget kræ-
vende bane. 

Solnedgang over Stillehavet.

udfordrende af de tre baner, vi nåede at 
stifte bekendtskab med på Pebble Beach.  
Den regnes som nr. 11 blandt de offentli-
ge baner i USA ifølge Golf Digest. Den er 
tegnet af Robert T. Jones Sr. i 1966 efter 
sigende efter inspiration af Stevensons 
roman ”Treasure Island” (Skatteøen). 
Historien vil vide, at forfatteren vandre-
de rundt i netop dette terræn for at finde 
inspirationen til sin roman fra 1883. 

Banen er 5.884 meter fra gul tee, men 
de mange huller op ad bakke får den til 
at virke, som om den er mindst 10% læn-
gere.  Den starter med fem relativt smalle 
linkshuller ned mod Stillehavet, for der-
efter at gå op mellem tårnhøje redwood-
træer med de lange par fire huller op ad 
bakke. Flere af disse har greens, som 
hælder væk fra fairway, eller som på 7. 
hul (nøgle 11 fra gul og nøgle tre fra rød) 
og 14. (nøgle seks fra gul og nøgle to fra 
rød), hvor de hælder ned mod søen hen-
holdsvis til venstre og til højre for greens. 
Alle hullerne har navne fra Skatteøen 
som Black Dog og Billy Bones. 14. hul 
hedder Long John Silver og er et dobbelt 
dogleg par fem hul på 480 meter med en 
meget smal green, beskyttet af såvel bun-
kers som en sø foran i højre side. 

Jens havde domineret vores indbyrdes 
stableford match med en gennemsnits-
score på over 36. På den sidste og måske 
vanskeligste af de tre runder, var vi alle 
over 30 point. Det blev nogle forrygende 

dage på Pebble Beach, og vi venter bare 
på muligheden for at vende tilbage og 
spille de to baner, som vi ikke nåede i 
denne omgang. Det mere overkomme-
lige alternativ er i mellemtiden at gå ind 
på hjemmesiden www.pebblebeach.com, 
hvor man kan tage en virtuel tur rundt på 
banerne. 

Ib Ussing Andersen

Holdet er tydeligvis tilfreds efter at have spil-
let den fantastiske bane, Pebbel Beach; her på 
18. green. 

Fakta om banerne ved Pebble Beach
Bane Anlagt

 år
Designet af Længde/

gul
Længde/
rød

Antal 
bun-
kers

Par Rating

Pebble Beach 1919 Jack Neville & Douglas Grant 5.796 4.724 117 72 75
Spyglass Hill 1987 Robert Trent Jones, Sr. 5.884 4.842 64 72 76
Spanish Bay 1987 Robert Trent Jones, Jr., Tom 

Watson & Frank “Sandy” Tatum
5.779 4.815 77 72 74
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Klubturnering – hvad er 
dét for en fisk?

På en tavle i pejsestuen i RGK er 
det med gylden skrift slået fast for 
eftertiden, at jeg i 2015 sammen 

med gemalen formåede at vinde en tur-
nering, nærmere bestemt Giftbægeret, 
en gennemgående foursome hulspilstur-
nering for par. Vi var heldige og måske 
også dygtige – i hvert fald på dagen. På 
dette sted glider vi ganske hurtigt hen 
over det faktum, at vi i år blev slået ud i 
allerførste runde af samme turnering. 

At der vokser stolthed ud af hvert ene-
ste navn anført på en tavle i klubhuset, 
hersker der næppe tvivl om.  Derfor er 
det ganske paradoksalt, at tilslutningen 
blandt klubbens medlemmer til visse 
turneringer er faldende og har været det 
i en dekade. Det er dog ikke alt sammen 
dårlige nyheder.  I 2015 var tendensen 
svagt stigende for det overordnede antal 
deltagere til klubturneringer. Alligevel 
er deltagerantallet langt fra niveauet for 
cirka 10 år siden. I medlemsbladet er der 
efterhånden skrevet en del artikler om 
emnet, og det forekommer mig, at det 
her er ved at udvikle sig til samme affære 
som vejret: Alle taler om det, men ingen 
gør tilsyneladende noget ved det!? 

Hvad er forklaringen? Er det udtryk for 
medlemmernes travlhed, manglende in-
teresse for sporten, klublivet eller speci-
fikt for RGK? Overvældes vi af en overflod 
af tilbud om aktiviteter og gøremål, der 
alle kæmper om at gøre indhug i weeken-
dernes hellige stund sammen med fami-
lien? Som anført i lederen kunne jeg gan-
ske passende starte med at foreholde mig 
selv, hvilke turneringer jeg har deltaget i. 

Jeg kan pudse glorien lidt, for jeg har i 
denne sæson deltaget i alle de klubturne-
ringer, som jeg haft mulighed for, hvad 
propositioner og tilstedeværelse angår. 
Men jeg medgiver, at sådan var det in-
genlunde de første år, jeg var medlem af 
RGK. Min egen uformåenhed og mang-
lende stabilitet i spillet gjorde, at jeg som 
nyt medlem i RGK i 2013 ikke syntes, at 
jeg havde noget at gøre ved turneringer-
ne. Det virkede også (dengang) så ind-
viklet det hele…. Propositioner, brutto, 
netto, greensome, foursome, slagspil og 
jeg-skal-komme-efter-dig! Jeg trak på 
skuldrene, spillede ”ufarlig” søndagsgolf 
med gemalen, resten af familien eller en 
veninde og tog til takke med at hakke 
mig rundt efter bedste evne, nogle gange 
til handicap og andre gange så himmel-
råbende og hjerteskærende langt derfra. 
Men var det egentlig andet end dårlige 
undskyldninger? Var mit konkurrence-
gen utilstrækkeligt udviklet? Eller var/er 
jeg bare slet og ret en dårlig taber? Hån-
den på hjertet skal der jo være nogen til 
at danne bagtrop. Frygten for at komme 
sidst har oprigtigt talt aldrig stået på min 
liste over bekymringer i denne sammen-
hæng. Men måske er der andre for hvem, 
det er et problem? 

Turneringer er også klubliv
I 2014 røg proppen heldigvis af flasken, 
og det gik op for mig, at turneringer er 
en fuldgyldig og særdeles givende del 
af klublivet. Ved turneringer i RGK har 
jeg således sæsonen igennem spillet i 
bold med eller mod hyggelige menne-
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sker, som har delt deres formiddag eller 
eftermiddag med mig (og min makker) 
på vores smukke parkbane. Underteg-
nedes spil har langt fra altid været værd 
at skrive malende, lange artikler om, al-
ligevel er jeg efter samtlige turneringer 
gået hjem fra golfbanen med en genuin 
god oplevelse. Dét kan jeg takke Maren, 
Finn, Jens August, Ida Sofie, Claes, Tam-
ra, Anders, Maureen, Henrik, Frederik, 
Charlotte, Anders, Anne, Britt, Ingelise, 
Thommy, Per, Kirsten, Michael, Helle, 
Claus, hele Ladybirds-tabernaklet samt 
de to medlemmer, som jeg og min søn 
skal spille i bold med ved Livingstone 
Golf - Afslutningsturneringen, der finder 
sted efter redaktionens slutning. Var der 
mon nogen af jer, der nogensinde for-
trød, at I meldte jer til hin turnering? Har 
jeg nogensinde selv fortrudt? Aldrig! Det 
eneste, man kan blive fortrydelig over er, 
at det store arbejde turneringsudvalget 
lægger i opgaven med at sætte turnerin-
ger op, værdsættes af så forholdsvis få 

medlemmer. Det er slet og ret ærgerligt. 

Sociale matcher versus tavle-
matcher
Hvordan får vi vendt den udvikling? Sta-
tistikken over de sidste 10 års turneringer 
i RGK viser, at tilslutningen til fx tavle-
matcherne er ringe, mens de mere socia-
le turneringer har nemmere ved at få fat 
i folk fx Mike’s Match og Royal Scramble 
som afslutter Rungsted Ugen. Historik-
ken omkring en række tavlematcher kan 
for visse føres tilbage til klubbens oprin-
delse, derfor vil der næppe være kamp 
om at lægge navn til at nedlægge nogle 
af disse – endsige foreslå det! Alligevel 
finder jeg det nyttigt at bede læserne for-
holde sig til, om vi kan vende udviklingen 
i turneringsdeltagelsen ved at fortsætte 
med at gøre mere af det samme, eller 
om man skal prøve at gøre noget andet? 
Man kunne fx anvende et velkendt trick 
i ejendomsmæglerbranchen: På-marke-
det-af-markedet-finten; det vil sige fjer-

Grafen viser deltagerantallet i klubturneringer over en periode på 10 år. Data cut off er 6. oktober 
2016, hvorfor der tages forbehold for sæsonens sidste turnering, som ikke indgår i materialet. 
Kilde: Turneringsudvalget.

ne dén eller de turneringer med ringest 
tilslutning fra turneringsprogrammet og 
derfra måle på decibelskalaen, hvor højt 
et ramaskrig, det udløser som et udtryk 
for, om det er en turnering, vi rent fak-
tisk skal satse på i fremtiden. Hvad kan 
man ellers forsøge sig med? Vil flere af 
de mere socialt anlagte matcher, fx hold-
matcher trække folk ind i GolfBox? Vil en 
stableford månedsmatch i en A, B, og C 
række kunne gøre det? Mens vi befinder 
os i hjertet af et at landets mest affluente 
områder, har jeg faktisk ikke fantasi til 
at forestille mig, at præmierne i sig selv 
udgør et trækplaster for turneringsdelta-
gelse. Eller gør de? 

Turneringsudvalget har ved flere lejlig-
heder gennem sæsonen forsøgt sig med 
nye tiltag, såsom flere gunstarter og fæl-
les frokost efterfulgt af præmieoverræk-
kelse. Det har gjort det mere hyggeligt for 
spillerne og mere attraktivt for sponso-
rerne, som sponsorudvalget knokler for 
at lave aftaler med. Turneringsprogram-
met udkommer primo sæsonen i print, 
fremgår af GolfBox, og der udsendes 
påmindelser om turneringer og frister 
for tilmelding til medlemmerne i sam-
arbejde med kommunikationsudvalget. 
Alligevel synes en del af dette ret store 
arbejde at være skønne spildte kræfter. 

Alt at vinde 
Opfordringen herfra, som står helt og 
aldeles for undertegnedes egen regning, 
lyder derfor: Spørg ikke (kun) dit turne-

ringsudvalg, hvad det kan gøre for dig! 
Spørg dig selv, hvilke turneringer du kan 
deltage i! Ja, det sker med fare for at blive 
slået ud, komme sidst, spille en umaner-
lig ringe runde endog med tilskuere, men 
muligheden for en glorværdig sejr er kun 
til stede, hvis man stiller op. Og jeg lover 
– som turneringsdeltager – at din tur-
neringsdeltagelse i næste sæson uanset 
spillemæssigt udfald vil blive fyldt af sjo-
ve, hyggelige, spændende timer på banen 
sammen med medlemmer, du kender og 
sammen med medlemmer, som du føl-
gelig lærer at kende. What’s not to like? 
Bon courage!

ChS

”Spørg ikke (kun) dit tur-
neringsudvalg, hvad det 

kan gøre for dig! Spørg dig 
selv, hvilke turneringer du 

kan deltage i!”
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Krokodiller eller ej

Lange ternede bukser og polo-shirt 
samt strømper i afstemte far-
ver eller blå jeans og t-shirt med 

hvide sokker i skoene. Der er stor forskel 
på, hvad vi ser af påklædning på lan-
dets golfbaner, når vi muntrer os på en 
golfrunde. For mange spillere er det helt 
naturligt, at der er en dresscode i golf på 
samme måde, som der stilles krav til, at 
vi spiller i overensstemmelse med golf-
reglerne. Og lige så selvfølgeligt som når 
fx håndboldspillerne stiller op i ens tøj 
for at dyrke deres sport. En del golfklub-
ber har da også regler for, hvordan vi skal 
gå klædt, når vi spiller deres baner, men 
der er også klubber, der lader det være op 
til den enkelte, hvordan man er påklædt, 
når man spiller. 

Dansk Golf Union har ingen indflydel-
se på dresscode i klubberne og går hel-
ler ikke ud og anbefaler den ene eller den 
anden form, oplyser konsulent Henriette 
Krøyer i kommunikationsafdelingen.

Populær polo-shirt
Men hvorfor er det lige, at der i mange 
dresscodes indgår krav om krave på blu-
sen. Hvor stammer den mode fra? Det 
forlyder, at vi har adopteret polo-shirten 
fra tennissporten. Ligesom i golf spillede 
man oprindeligt tennis i langærmede 
skjorter, flannelsbukser og slips. Ikke 
nogen særlig komfortabel påklædning, 
når man skulle løbe hurtigt frem og til-
bage på banen. Den franske, syvdobbelte 
Grand Slam tennismester, René Laco-
ste, syntes også, at denne mundering 
var for besværlig og ubehagelig at spille 
i. Han designede derfor en hvid, kortær-
met, løst vævet bomuldsskjorte med en 
flad, udstående krave (til at skærme for 
solen i nakken) og en såkaldt stolpeluk-
ning med typisk tre eller fire knapper, 
som han selv bar ved US Open i 1926. 
Denne lette skjorte vandt hurtigt indpas 
i sporten, og året efter placerede Lacoste 
sin verdensberømte lille, broderede kro-

Spraglet. Amerikaneren John Daly (i rød vindjakke) og englænderen Ian Poulter (ej på foto) har 
begge hang til kulørte bukser. De to spillede sammen i en farverig bold i tredje runde af BMW 
Masters i Shanghai i 2013. Foto Eugene Hoshiko / AP
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YouGovs undersøgelse slår fast, at røde 
bukser hænger sammen med privilegier 
og konservatisme. Det lyder muligvis en 
smule fordomsfuldt, og i dag ser man da 
også røde bukser i andre samfundslag.

Høflig henstilling
I Rungsted Golf Klub har vi en dresscode, 
men retter vi og vores gæster sig så efter 
den, og hvordan håndhæver vi den?

-Vi forsøger at håndhæve vores dress-
code på en høflig og venlig måde, fx når 
vi ser en spiller i en bluse uden krave. 
Det er altid lidt ømtåleligt, men vi gør 
vores bedste for at forklare, hvad vores 
dresscode indebærer, således at folk ikke 
bliver ilde berørte, fornærmede eller må-
ske sure, fortæller Club Manager Anders 
Møller og slutter,

-Personligt synes jeg ikke, at jeans med 
huller og hotpants hører hjemme på en 
golfbane, men grænserne er meget fly-
dende. Ser vi golf på tv, er spraglede buk-
ser eller meget korte shorts til pigerne jo 
ikke unormalt.

timm

kodille på venstre bryst af polo-shirten. 
Et logo, som den dag i dag er kendt ver-
den over. I løbet af sidste halvdel af det 
20. århundrede blev påklædningen i golf 
mere afslappet, og vi tog polo-shirten til 
os som en del af vores dresscode. Vi tog 
også en mere spraglet beklædning til os. 
Skøre madrastern, gigantiske pepitatern 
og miksede gerne gult med orange og lilla 
med pink.  Hvem husker ikke engelske 
Ian Poulter og amerikanske John Dalys 
farverige påklædning? 

I den anden ende af skalaen finder vi 
den tyske golfspiller Bernhard Langer, 
som har en fortid i røde bukser, bl.a. til 
Masters i 1985. Apropos røde bukser vi-
ser en britisk undersøgelse, at de skulle 
være et hit, når mænd fra samfundets 
øvre lag holder fri.  Analyseinstituttet 

Dresscode i RGK

Polo-shirts og skjorter med ær-
mer (kvinder må benytte po-
loshirts uden ærmer)
Golfshorts eller lange bukser
Sokker/strømper
Golfsko

Vinder i rødt. Tyske Bernhard Langer vandt 
som 27-årig i 1985 US Masters på banen i Augu-
sta, Georgia. Han lavede fire birdies på de sid-
ste syv huller og kunne herefter fuldende sit 
vinderlook med komplementærfarven og den 
grønne jakke, der følger med titlen. Foto Brian 
Morgan/Getty Images.

Så strikse er reglerne for dresscode i Mount Edgecombe Country Club og Umhlali Country Club, 
Durban i Sydafrika. Fotos venligt udlånt af Mette Gruhn, Kokkedal Golfklub.



Hvis man ikke kan smage forskel, 
er der ingen grund til at smage.

Vi hylder bagerhåndværket. Vi bruger et minimum af maskiner, 
og alle brød og kager har været gennem en kærlig hånd. 
Alt rug- og hvedemel er dansk og certificeret miljømel.

Thomas Jørgensen
Brødsnedker, bager- & konditormester

Følg os på Facebook & Instagram
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Seriøs golf iklædt 
hyggeligt fællesskab

Hvert år i maj mødes 70-100 kvinder fra hele landet 
til stævne i klubben 2x20 med tre dage fulde af golf 

og socialt fællesskab� 

Den tidligere, mangeårige for-
mand for 2x20, Birthe Bjerrum, 
fortæller om klubbens historie:

-2x20 blev stiftet af spillere fra Rung-
sted Golf Klub og Københavns Golf Klub 
i 1953. Initiativtagerne var en række tid-
ligere landsholdsspillere, som ønskede at 
holde kontakten og fortsætte med at spil-
le golf sammen, selvom tiden på lands-
holdet var slut.

Hun fortsætter:
-Man kan som kvinde blive medlem 

af 2x20, hvis man er medlem af en golf-
klub under DGU, er mellem 40 og 62 
år på indmeldelsestidspunktet og har et 
golfhandicap på maksimalt 21 ved opta-
gelsen. Derfor er der på ingen måde tale 
om en eliteklub, men stadig en klub, der 
lægger vægt på seriøs golf. 

Birthe Bjerrum blev selv medlem af 
2x20 i 1992 og overtog formandsposten 
allerede i 1993. Hun fortsatte som for-
mand indtil 2010.

-Der har gennem tiden været et betyde-
ligt islæt af medlemmer fra RGK i 2x20, 
men de senere år er der sket et genera-
tionsskifte, som desværre har betydet, at 
RGK er meget beskedent repræsenteret i 
klubben med kun fem medlemmer, for-
tæller Birthe Bjerrum. 

Hun understreger, at - med eller uden 
en masse klubkammerater - er det fan-
tastisk hyggeligt at mødes til stævnerne, 

der afholdes på skift mellem landsdele-
ne. I år blev stævnet afholdt i Næstved. 
Næste år skal stævnet til Fyn, hvor det af-
holdes på H.C. Andersen Golf i Bogense 
16.-18. maj 2017. Deltagerne indkvarte-
res lokalt for egen regning, og der er fæl-
les middag på dagen for generalforsam-
lingen og en fælles afsluttende frokost i 
forbindelse med præmieuddelingen. 

2x20 har helt faste rammer for afvik-
lingen af turneringen. Første dag spilles 
slagspil med kvalifikation til hulspilstur-
neringerne, der afholdes de efterfølgende 
dage. Der spilles i to rækker, en brutto/
scratch række og en netto/handicapræk-
ke. Begge rækker har hulspilsfinaler.

-Disse propositioner for turneringen 
betyder, at alle uanset handicap har en 
chance for at gå videre til hulspilsfinaler-
ne. De spillere, der ikke kommer med i 
hulspillet, spiller henholdsvis three-ball-
bestball på dag to og stableford individu-
elt i to rækker på dag tre. Man spiller ty-
pisk med forskellige kvinder hver dag og 
ikke med medlemmer fra ens egen klub. 
På den måde lærer man hurtigt andre 
medlemmer at kende, og man behøver 
derfor ikke være bange for at være ”ny”, 
siger Birthe Bjerrum 

Kontingent for medlemskab af 2x20 er 
300 kroner. Afgift for deltagelse i stævnet 
udgør omkring 1.200 kroner, der dækker 
greenfee alle tre dage, én fælles middag 
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Fakta om 2x20 

Hvem kan blive medlem? 
Kvindelige medlemmer af en 
golfklub under DGU og som er 
fyldt 40 år, men ikke 62 år i ind-
meldelsesåret, og som på ind-
meldelsestidspunktet maksimalt 
har handicap 21.

Næste turnering: Klubben afhol-
der et årligt golfstævne over tre 
dage, næste gang 16.-18. maj 
2017 på HC Andersen Golf i Bo-
gense.

Læs mere på www.2x20.dk

og fælles afsluttende frokost. Hertil kom-
mer udgiften til indkvartering. Bestyrel-
sen anviser gerne forskellige indkvarte-
ringsmuligheder og er sædvanligvis god 
til at forhandle rabatter til gavn for del-
tagerne.

Få mere information om 2x20 på klub-
bens hjemmeside eller ved henvendelse 
til undertegnede.

Helle Rørbæk

Afslutning på 
juniorernes sæson

Juniorerne sluttede årets sæson 25� september 2016 
med en scramble over ni huller i godt vejr� 

Juniorafslutningen blev afholdt 
søndag den 25. september. Det 
var en scramble over ni huller med 

godt blandede hold, hvor alle kunne 
være med. Scramble er en fin og afslap-
pet matchform at afslutte sæsonen med. 
Første bold slog ud 8:50.  Der var 36 ju-
niorer med. 

Da alle bolde var inde, spiste vi frokost 
sammen i restauranten, hvor der var buf-
fet. Herefter var der præmieoverrækkelse 
for dagens match og anden del af junior-

turneringen, Fredagstour. Stig Backéns 
Juniorlegat blev også uddelt. Det gik i år 
til Anne Normann. 

Ved samme lejlighed tog vi afsked med 
Pia Olrik, Lisbet Rossé og Jens Schwarz-
Rosman, som nu træder ud af juniorud-
valget. 

Træningen fortsatte frem til efterårsfe-
rien; herefter er der vinterpause. På gen-
syn i 2017. 
      

Ida Sofie Strøm

Vinderne af dagens match blev mit hold med Emil Stræde Rossé (fra højre), August Emil Wen-
delboe og Willads Tranberg. Ved siden af Willads står Louise Kistrup, som nu overtager for-
mandsposten i juniorudvalget efter Pia Olrik.  
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Læs også ”Modtager af Stig 
Backéns Juniorlegat 2016.”

Andenpladsen i afslutningsturneringen gik til (fra venstre) 
Fredrik Elias Olrik, Mikkel Ravn Christensen (holdkaptajn), 
Christoffer Schwarz-Rosman og Villas Friis. 

På tredjepladsen kom Victor Banke 
Collin Thorsen, Jens August Strøm 
(holdkaptajn), Johan Asbjørn (ikke 
til stede) og William Wendelboe.

Vindere i Fredagstour anden halvdel af sæson (fra høj-
re) Emil Stræde Rossé, Christian Bræmer Habel, Phil-
lip Fernandes Moldow og mig selv, Ida Sofie Strøm. Jeg 
får et kram af Lisbet Rossé. 

Modtager af Stig Backéns 
Juniorlegat

Vandrepokal og Stig Backéns Juniorlegat på 1�000 
kroner går til en spiller, der lever op til golfens san-

de værdier� Årets modtager er Anne Normann, 15 år�

Det glæder mig, at det er en pige, 
der modtager legatet i år, siger 
Stig Backén, der i 2013 indstif-

tede legatet.
Juniorudvalget indstiller hvert år vær-

dige kandidater og vælger årets modtager 
blandt de juniorer, der lever op til golfens 
sande værdier, som er nedfældet af lega-
tets indstifter.  Stig Backén forklarer om 
sin motivation for at indstifte legatet: 

-Jeg syntes, at den store indsats, som 
Pia Olrik og Lisbet Rossé gennem mange 
år har lagt i juniorarbejdet, burde støttes. 
Især kammeratskabet og det, at de store 
støtter de små og dermed skaber et sam-
menhold på tværs af alder, er et punkt, 
som Pia og Lisbet har gjort meget ud af. 

Han fortsætter,
-Hertil kommer, at det sportslige al-

lerede har tilstrækkeligt med pokaler at 
gøre godt med. Derfra var skridtet ikke 
langt til at indstifte et legat, der gives til 
en juniorspiller, der i den forgangne sæ-
son både har udviklet sit golfspil og været 
en samlende faktor for den gode stem-
ning blandt juniorerne. 

Stig Backén, der har børnebørn blandt 
juniorerne i klubben følger juniorudval-
gets arbejde fra sidelinjen. På spørgsmå-
let om han savner noget, svarer han,

-Juniorudvalget gør det fremragende, 
og juniorarbejdet skal efter min mening 

være forældredrevet. Klubben må aldrig 
blive til betalt børnepasning.

Han fortsætter,
-Det engagement, som juniorudvalget 

lægger i arbejdet med børnene, det vil 
sige faste regler og konsekvens, når de 
overtrædes – uden at det er kæft, trit og 
retning – oplever jeg som en væsentlig 
faktor for, at arbejdet med juniorerne 
lykkes. For der er stadig plads til, at un-
gerne kan slå sig løs og være børn.

Da Stig Backén indstiftede legatet havde 
han golfens sande værdier i tankerne.
 
Hvilke af disse værdier lægger du selv 
særlig vægt på?

-Jeg synes, at alle punkter er vigtige, 
men specielt i forhold til juniorerne læg-
ger jeg vægt på, at golf styrker etisk ad-
færd, fordi man er sin egen dommer, og 
at golfspillet fordrer god etikette og hen-
syntagen til andre, forklarer han og ud-
dyber,

-Mange børn er i dag stjerner i deres 
eget liv blandt andet på grund af de socia-
le medier. Den almindelige hensyntagen 
til andre mennesker er ikke så udpræget 
som i min generation. Gennem golf læ-
rer man at tage ansvar, ikke at snyde på 
vægten, følge reglerne og tage hensyn til 
sine medspillere. Der er ofte en spiller i 
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Golfens sande værdier, ned-
fældet af Stig Backén i sam-
arbejde med juniorudvalget

• Golf er din sport
• Du træner målrettet
• Du behandler banen med re-

spekt – og værner om natu-
ren 

• Du er sportsligt engageret - 
stiller op i turneringer – både i 
RGK regi og udenfor egen 
klub

• Du udviser respekt overfor 
dine med og modspillere – 
uanset køn og alder

• Du er din egen dommer – og 
følger omhyggeligt gældende 
regler

• Du udviser hensyn over for 
andre golfspillere

• Du kan etikettereglerne – og 
følger disse

• Du er ansvarlig

en tre- eller fire-bold, der på dagen har fx 
lidt for mange bunkerbesøg. I stedet for 
at stå og blive indebrændt over venteti-
den, så hjælp! Tag riven, riv bunkeren og 
hjælp din medspiller til at komme ind i 
en bedre rytme. Det er blot ét eksempel 
på, at det kan gøre en forskel, hvis man 
er nærværende, for så er det let at udvise 
etisk adfærd og hensyn, siger han og slut-
ter,

-Dette gælder i øvrigt alle golfspillere – 
uanset alder og handicap.

ChS

Modtager af Stig Backéns juniorlegat 2016 er 
Anne Normann, som i årets løb har deltaget i 11 
DGU ranglisteturneringer og ved juniorafslut-
ningen er i handicap 2,9.

To hurtige spørgsmål til årets 
legatmodtager
Hvad betyder det for dig, at du modta-
ger legatet i år? 

Jeg er vildt glad for at modtage Stig 
Backéns legat. Jeg har bestræbt mig på 
at komme i betragtning i sæsonen og har 
kun turdet drømme om at modtage det. 
Jeg er rigtig stolt over mig selv, og jeg 
kan se nu, at den indsats, jeg yder ved at 
træne og lægge meget tid i golf virkelig 
betaler sig. 
Hvad motiverer dig i forhold til at spille 
golf? 

Jeg er et stort konkurrencemenneske. 
Jeg elsker at konkurrere og ikke mindst 
at vinde. Jeg elsker golf, fordi der er 
mange forskellige områder i sporten. 
Man skal være stærk både teknisk og 
mentalt. Der er evig udfordring. Jeg hol-
der rigtig meget af sporten generelt samt 
venskaberne, der hører med.

Min bedste golfoplevelse
En fortællestafet

Julie Charlotte Lauesen, 17 år, for-
tæller her om sin bedste golfople-
velse. 

Hvor og hvornår havde du din allerbed-
ste golfoplevelse?

Min bedste golfoplevelse var en golftur til 
Spanien; det var i januar 2016. 

Hvad var anledningen? 
Jeg var ude at rejse sammen med min 
skole. Jeg går på Sportscollege på Nord-

Julie Charlotte Lauesen på golftur til Spanien, hendes bedste golfoplevelse.

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

gede noget nyt, måske var det en særlig 
svær runde, som du klarede flot, måske 
lavede du hole-in-one…
Med en fortællestafet har redaktionen 
sat sig for at få medlemmerne til at dele 
deres bedste golfoplevelser med hinan-
den.
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Blå bog

Julie Charlotte Lauesen, 17 år

Har spillet golf cirka 12 år

Handicap: 10,3

Yndlingshul på RGK: Mit ynd-
lingshul er nok 18. Det er flot at 
afslutte på et hul mod klubben, 
og hvis det er fantastisk vejr, sy-
nes jeg, det står super flot. Jeg 
har haft mange gode oplevelser 
på 18. hul; dog også nogle ikke 
så gode. 

sjællands Grundskole og Gymnasium 
samt hf (NGG). 

Hvem spillede du sammen med?
Jeg spillede sammen med en veninde, 
Stephanie, som jeg mødte på turen. Jeg 
mødte en masse søde mennesker, heri-
blandt Stephanie. Det var lidt ærgerligt, 
at vi ikke gik i skole sammen så længe, 
fordi hun blev student kort efter.

Hvad var det, der gjorde, at du tænker 
tilbage på netop dén runde som din al-
lerbedste golfoplevelse nogensinde? 
Jeg har aldrig prøvet at rejse på denne 
måde før, og turen blev meget minde-
værdig for mig. Jeg følte mig godt tilpas 
i selskabet, og man kunne mærke, at ke-
mien mellem alle var rigtig god. Der var 
plads til alle. Jeg følte mig hurtigt som en 
del af et fantastisk fællesskab, og jeg ud-
viklede mig både personligt og sportsligt 
på denne tur. 

Hvem skal fortælle om sin bedste golf 
oplevelse i næste nummer? 
Jeg sender stafetten videre til Philip Mol-
dow.

NYT FRA

Onsdagsherrerne

LØVERNE

Løver i vækst

Nyt fra klubberne 
i klubben

I Løverne vil 2016 blive husket for en 
helt overdådig september efter en 
sommer, som vi kender den – sol-

skin, byger, ind i mellem skybrud. Banen 
har hele tiden været fremragende, takket 
været Ian og hans folk, og Løverne har 
haft så godt som fuldt hus hver onsdag 
fra start 6. april til slut 5. oktober. 

Løverne er vokset fra 98 til 111 medlem-
mer gennem året, og der har været tryk 
på kedlerne. Selv om vi spiller fire-bolde, 
har langt fra alle, der har ønsket at spille, 
kunnet finde plads. Vi siger derfor tak til 
RGKs bestyrelse for to ekstra starttider, 
så vi fremover spiller kl. 13.15-15.00. Med 
mange mand på banen i tætte fire-bolde 
er spilletempoet en udfordring, som Lø-
verne har taget alvorligt i 2016. Meget er 
forsøgt, og det, der har virket bedst, er at 
udlevere et tidsskema til hver bold med 
de præcise tidspunkter for, hvornår hvert 
enkelt hul skal være færdigspillet. Det 
fortsætter vi med i 2017.

Men der er mere i Løverne end selve 
golfspillet. Vi afslutter hver onsdag med 
fælles middag, præmieoverrækkelser – 
og ikke mindst herligt socialt samvær. 
Antallet og kvaliteten af præmier er vok-

set støt og sikkert gennem de seneste år, 
hvilket vi takker vores generøse sponso-
rer for. Det giver fest og farver til vores 
spilledage og mulighed for ekstra over-
raskelser til vores specielle arrangemen-
ter som eksempelvis Løvernes Gallamid-
dag, der 31. august afsluttede en prægtig 
august måned på bedste vis.

Årets største arrangement, Løvernes In-
vitational, løb af stablen 7. september. 
Det var herligt solskinsvejr, og 72 Lø-
ver, gæster og sponsorer nød en perfekt 
golfdag med morgenmad, kanonstart 
og frokostbuffet efterfulgt af omfatten-
de præmieuddeling og fællessang med 
maestro Lennart Leschly ved flygelet. Vi 
havde atter en bil fra Djarlo Automobiler 
A/S på højkant som hole-in-one præmie 
på 6. hul, denne gang en Jeep Renegade 
– men, ak, endnu engang måtte Djarlo 
køre den hjem uden ny ejermand.

Når vi kommer til oktober, sniger mørket 
sig ind på os, og vi må reducere spillet til 
12 huller. Afslutningsmatchen 5. oktober 
var som traditionen byder hulspil, mand 
mod mand, med lige matcher afgjort ved 
sudden death på puttebanen. Med 58 
deltagere var der 29 matcher – og lige så 
mange vindere.

Generalforsamlingen samme aften 
blev myndigt ledet af Henrik Bræmer, 
der effektivt slog ned på enhver ansats 
til upassende tilråb. Formandens beret-
ning med tak til især Løvernes sponsorer 
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godkendtes med applaus og regnskabet 
med endnu større applaus. Bestyrelse og 
revisor genvalgtes, hvorefter man uden 
yderligere forsinkelser kunne gå til af-
tenens festmiddag, hvor Peter og Steen 
igen ydede deres ypperligste. 
Aftenens præmieuddeling var en omfat-
tende affære. Årets fornemmeste pris, 

Lundborgpokalen, gik til Flemming Sch-
midt. Pokalen blev indstiftet i 1986 og 
uddeltes således i år for 31. gang. Løver-
nes Hæderpris for årets største relative 
nedgang i handicap, en skrædder syet 
grøn jakke med Løvernes logo samt en 
magnum flaske champagne, gik til Pe-
ter Claudi Rasmussen. Den gennemgå-
ende turnering, Løvernes Fourball, blev 
vundet af Lars Svensson og Alan Plaug-
mann..

Løvernes bestyrelse siger tak til alle, der 
gennem året har deltaget i vores turne-
ringer, middage og socialt samvær. Sæ-
sonen er hermed officielt slut. De fleste 
Løver går i vinterhi på nær den faste 
kerne, der strider sig gennem vinteren 
med bærebag, vanter og friske røde kin-
der. Men inden vi ved af det, er det april 
igen og tid til at vågne af dvalen. Så har 

du lyst at være med i 
Løverne i 2017, skal du 
være yderst velkommen 
– der er også en plads til 
dig, blot du er fuldtids-
herremedlem i RGK, er 
over 25 år gammel, og 
har et handicap på mak-
simalt 31,8. 

/Løverne

Der forberedes til Løvernes generalforsam-
ling.

Vinderen af Lundborgpokalen 2016, Flemming Schmidt

Roser til bestyrel-
sen for Trekroner

T rekroners sæson 2016 sluttede 
den 29. september med en stable-
ford holdmatch, hvor de to bedste 

scores på holdet var tællende. Turnerin-
gen blev vundet af Anne Lange, Lise Ros-
sé og Pedro med 80 point. Birthe Bjer-
rum, Birte Henriksen og Tove Palsby fik 
en flot andenplads med 77 point, og tred-

jepladsen gik til Dorte Agner, Inge Jør-
gensen og Susan Burgess med 75 point.

Trekroner afholdt samme dag gene-
ralforsamling efterfulgt af festmiddag 
og præmieoverrækkelser. Stor hæder til 
årets pokalvindere: Rhododendronpo-
kalen blev vundet af Kirsten Carlsen, Ju-
bilæumspokalen af Anne Lange, Tænd-
stikpokalen af Lene Karberg, Træfolkets 
Pokal af Susanne Francke, og Årspokalen 
blev vundet af Anne Lange. En festlig og 
fornøjelig aften afsluttede endnu en dej-
lig golfsæson. Se billeder fra aftenen på 
www.rgk-trekroner.dk.

Trekroners formand gennem otte år, 
Kirsten Stærk takkede af som formand, 
men forbliver menigt medlem af besty-
relsen. Ny formand er Dorrit Jørgensen, 
som har været medlem af Rungsted Golf 
Klub i 30 år og i næsten lige så mange år 
af Trekroner. 

Elitespillerne i A-rækken takkede be-
styrelsen for en god Trekroner sæson og 
overrakte hvert bestyrelsesmedlem en 
stor og meget flot, hvid rose. En overra-
sket og særdeles rørt bestyrelse modtog 
med glæde denne flotte gestus.

I 2016 blev Trekroners hjemmeside 
www.rgk-trekroner.dk en realitet, og rig-
tig mange medlemmer har haft glæde af 
at kunne følge med i de ugentlige resul-
tater, information mv. digitalt. Hjemme-
siden er i sit første år og vil derfor være 
under konstant forbedring. Alle gode for-
slag og ønsker til sitet er meget velkomne 
og sendes til Dorrit på mail dorrica@
mail.dk. Er det muligt at imødekomme 
ønskerne, vil vi naturligvis gøre det.

På dette sted vil bestyrelsen gerne tak-
ke vores samarbejdspartnere: personalet 
i restauranten for altid lækker mad og 
en super venlig og humørfyldt betjening, 

Afgående formand Kirsten Stærk og besty-
relsesmedlem Kir Holm ved årspræmierne.
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proshoppen for de gode tilbud til damer-
ne, sekretariatet for den store hjælp med 
ugentlige udskrivninger og rettelse af 
scorekort, og for altid tålmodigt at lægge 
ører til, hvad vi damer nu kan finde på 
at spørge om i tide og utide. Sidst men 

ikke mindst stor tak til Trekroners 
sponsorer Holte Vinlager og Meny 
Rungsted. Sponsorernes logo og 
link til deres hjemmesider kan ses 
på Trekroners hjemmeside under 
”Sponsorer”, og skulle nye spon-
sorer få lyst til at glæde damerne i 
Trekroner med et sponsorat i sæ-
son 2017, skal vi nok gøre fin re-
klame.

Bestyrelsen vil bruge den stille 
vintertid til at forberede den nye 
golfsæson 2017. Alle de gode idéer 
og input vi gennem sæson 2016 
har fået af Trekroners engagerede 

medlemmer, vil vi drøfte og implemen-
tere, hvis muligt. Vi ønsker alle et godt 
vinterhi og på gensyn i 2017.
                                                     

Bestyrelsen i Trekroner

Farvel til en for-
nem sæson

Ja, mødeprocenten har været høj. Vo-
res tre tider om torsdagen har – måske 
bortset fra enkelte ferieuger – været fyldt 
op og budt på god golf fra mange af os. 
Flere er gået ned i handicap, mens andre 
nok må se i øjnene, at driving range, put-
ting green og indspilsgreen skal besøges 
lidt oftere, hvis man skal have mulighed 
for at ændre sit golfhandicap til det bed-
re.

Det sociale liv i Halv Fire var som van-
ligt prioriteret højt med hyggelige og af-
slappede middage i restauranten efter de 
18 huller. Emnerne har været mange. Fra 
amerikansk politik og ditto dansk over 
højdepunkter – eller det modsatte – fra 
dagens runde til en snak af mere privat 
karakter.

 

T iden nærmer sig, hvor vi stiller 
golfbagen i vinterhi eller tager 
en tur sydpå til varmere himmel-

strøg for at spille golf, mens kulden tager 
over her i landet. Med andre ord er sæ-
son 2016 ved at være slut, og hvordan er 
den så gået?

Trekroners bestyrelse fik smukke hvide roser af elite-
spillerne som tak for en god sæson.

par aflysninger, selvom vi på 1. tee også 
har trodset lidt småregn og er blevet be-
lønnet med udmærket golfvejr senere på 
runden. Vi har nydt vores unikke bane, 
som flere steder er blevet mere luftig og 
– efter vores mening – også smukkere. 
Greenkeeperne skal have tak for deres 
indsats gennem hele sæsonen, så vi har 
kunnet fornøje os på en velholdt bane.
Sæsonen sluttede efter deadline med 
ni hullers flagspil og generalforsamling 

samt middag. Vi kan derfor ikke fortælle 
hvem, der har været flittigst til at møde 
op og hvem, der er vinder af vores eclec-
tic. Vi siger tak for en herlig sæson og øn-
sker alle en god vinter. 

På gensyn i april 2017.

Bestyrelsen i Halv Fire

Herlig dag i Asserbo
I år tog vi på udflugt til Asserbo Golf Club 
18. august, og det blev en positiv ople-
velse. Banen var udfordrende og afveks-
lende med sit ret kuperede terræn med 
skov, søer og åbne områder. Det forhin-
drede dog ikke det vindende hold med 
Anne Hougaard, Tina Ramstedt og Helle 
Vensby i at få sejren i hus med en over-
bevisende score. Vejret var også med os. 
Lunt og med en let brise af og til. Vi nød 

dagen, og der skal hermed lyde en stor 
tak til Asserbo Golf Club for den imøde-
kommenhed og varme velkomst, vi fik af 
alle, vi mødte på vores vej.

Når vi her i slutningen af september 
tænker på, hvordan vejret har artet sig 
i år, er kulde og regn i forårssæsonen 
nærmest gledet ud af hukommelsen 
på grund af det usædvanlige varme og 
solrige vejr, vi har haft i sensommeren. 
Men turneringskalenderen afslører et 

Tre glade og forventningsfulde medlemmer på udflugt til Asserbo Golf Club. Fra venstre: Dor-
rit Skjoldbirk, Vivian Timmermann og Ilse Sjørup.
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Juniorsæsonen 2016 

Vupti – endnu en god golfsæson 
er suset forbi med lynets hast! Vi 
har budt velkommen til nye juni-

orer og skabt gode, sociale relationer på 
tværs i Juniorteamet. Juniorerne udvik-
ler sig hele tiden sportsligt. Flere har spil-
let med i Onsdagselitens turnering (max 
handicap 11,5) over sæsonen og klaret sig 
rigtig fint.  Samlet vandt Nicolai Olrik B-
rækken og Mikkel Ravn blev nummer to 
i A-rækken. Ligeledes har flere juniorer 
bidraget væsentligt på klubbens divisi-
onshold. På klubbens førstehold, som 
spiller i anden division har flere juniorer 
deltaget i år. Ulrik Jørgensen er mere el-
ler mindre fast mand på holdet, og Mik-
kel Ravn har været med én gang. På an-
detholdet, som spiller i fjerde division 

er de fleste 
spillere nu 
juniorer.

En lille 
h å n d f u l d 
elitespillere 
har des-
uden været 
aktive med 
at stille 
op i en del 
rangliste-
turneringer 
forskellige 
steder i lan-
det med 

mange flotte top 10 placeringer. Anne 
Normann vandt Puma Cobra Junior Cup 
i Hillerød, og Ulrik Jørgensen blev num-
mer to i DGU Junior Elite Tour i Herning 
i samlet én under par. Ulrik Jørgensen 
har syv top 10 placeringer, Anne Norman 
har fire og Mikkel Ravn har én.

Igen i år har vi afviklet Callaway Junior 
Cup, U19 på vores smukke bane. Det er 
en ranglisteturnering i DGU regi, hvor 
syv af vore egne juniorer stillede op og 
generelt klarede sig godt. Ulrik Jørgen-
sen kom på en flot femteplads og Anne 
Normann blev nummer fire i pigeræk-
ken.

Igen i år har vi forsøgt at få vores tradi-
tionsrige Fredagstour til at være en højt 
prioriteret ugentlig turnering hos junio-
rerne. Det er svært at få jer til at møde 
talstærkt op – men det er altså vigtigt, 
at I fastholder og bakker op om denne 
ugentlige turnering, som kan spilles af 
alle juniorer med handicap 44 og under. 
Juniorudvalget vil igen forsøge at finde 
frem til en model for at øge deltagerantal.
Vi har stillet med i alt syv juniorhold 

 Juniorugen er og forbliver en sand for-
nøjelse: golf fra morgen til aften, masser 
af træning, turneringer, flotte sportslige 
resultater, præmier, banetilladelse til be-
gyndere, gæstejuniorer på besøg – helt 
fra udlandet, hygge, sol, kage, is, sjov, 
tryllekunstner, (desværre kun en beske-
den) indsamling til Red Barnet, foræl-
drehjælpere, dejlig mad, teltovernatning 

og meget mere. Det summer af liv 
og glade dage i Juniorugen, og vi 
elsker det alle sammen. 

Flere sponsorer har igen i år 
bidraget til, at vi har kunnet gen-
nemføre en træningstur til Sverige 
med transport og trænere, øget 
træningsaktivitet over sæsonen 
med bl.a. gratis påske- og efter-
årsferietræning, nedsat betaling 
for Juniorugen per deltager, køb 
af præmier, m.v. En STOR tak til 
vores sponsorer for jeres støtte og 
opbakning af juniorteamet!

Inden årsskiftet vil der blive arrangeret 
et par sociale arrangementer samt evt. 
indendørs vintertræning. Alt dette hører 
I nærmere om. Tak for en endnu dejlig 
sæson. Det nye juniorudvalg glæder sig 
til masser af golfsport sammen med jer.

Juniorudvalget

(heraf to hold til Minitour). Det er sundt 
at komme ud blandt andre jævnaldrende 
spillere og erfare dét at spille turnering 
– både på hjemme- og på udebane.  I år 
lykkedes det desværre ikke for nogen af 
vores hold at kvalificere sig til finalerne, 
hvilket var noget skuffende; vi plejer at 
kunne sende mindst et par hold videre. 
Men det, tror vi på, sker næste år!
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Solen skinnede, og Dannebrog var 
hejst, da 100 spillere sluttede sæ-
sonen af i RGK den 30. oktober 

2016 med en vinter-greensome stable-
ford-turnering. Restauranten havde 
tændt grillen og bød efter matchen på 
fælles frokost med grillede hotdogs og 
kartoffelsalat. 

Banen stod knivskarpt efter årstiden 
og var flot omkranset af den efterårsrød-

mende skov på en kølig, men klar dag næ-
sten uden vind. Under disse fine forhold 
var der lagt op til gode scores, og toppen 
af leaderboardet blev da også ganske tæt, 
hvor dagens vindere lavede 39-40 point. 
Livingstone Golf havde udsat præmier til 
de fem bedste par, og dertil var der whi-
sky fra Just Drinks/Jack Daniels for slag 
tættest på flaget på alle par tre huller til 
begge spillere på holdet.                        ChS

Sæsonafslutning 2016

Vindere af dagens match og den flotte førstepræmie fra Livingstone Golf, en golfrejse for to 
til Portugal med fly, hotel og greenfee til Praia d’el Rey Golf Course, blev (billede tv) Lars-
Friedrich Bockhahn (tv) og Hans Stenderup (th). Matchen blev vundet i 40 point, et point bedre 
på de sidste seks huller end dagens andenbedste par (billede th), Anders Lassen (tv) og Anders 
Møller (th). I midten ses Claus Tranberg, Golf Manager, Livingstone Golf.

Tættest på flaget på 6. hul 
var Teit Meier Hansen, som 
fik præmie sammen med sin 
makker Ulrik Høyer Han-
sen. Jørgen og Jesper Thor-
Jensen var ikke til stede ved 
præmieoverrækkelsen, men 
vandt præmien for tættest på 
flaget på 3. hul. 

Anja Adamsen og Jør-
gen Frost vandt tredje-
pladsen. 

Jørgen Kemp samlede præmierne for 
holdet. Han vandt sammen med Chri-
stian Kemp femtepladsen og desuden 
præmien for tættest flaget på 15. hul. 

Claus Tranberg (tv) 
overrækker præmien til 
Michael Petersen, som 
vandt fjerdepladsen 
sammen med Martin 
Sass Thage-Jørgensen. 
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Efterårsfourball – Sheriffens Pokal blev vundet 
af Hans Stenderup (tv) og Lars-Friedrich Bock-
hahn. Preben Iversen (billedet th) var sammen 
med Kristian Bunckenburg runner-up. 
Hans Stenderup forklarede ved modtagelsen, 
at ”Sheriffen” var tidligere formand i RGK, Jør-
gen Lundborg, som beredvilligt irettesatte spil-
lere, der lavede fejl på banen. 

Præmieoverrækkelsen for sæsonens gennemgående turneringer og klubme-
sterskaber fandt sted i forlængelse af afslutningsturneringen. Turneringsleder 
og formand for turneringsudvalget, Niels Holger Hansen (billedet) stod for 

præmieoverrækkelsen. 

Charlotte Strøm 
vandt Kirsebær-
pokalen. 
Runner-up var 
Claus Frees Hor-
neman.
                            ChS

Dronning Alexandrines Pokal blev vundet 
af Jørgen Grinsted (tv) med Oliver Buck 
Kemp som nummer to (th) og Christian Søn-
dergaard som nummer tre.

Michael Kemp (bil-
ledet) vandt Para-
dispokalen og fik 
pokal, præmie og 
et paradisæbletræ. 
Runner-up var Teit 
Meier Hansen.

Giftbægeret blev vundet af Dorte Buck 
Kemp og Michael Kemp (billedet). Run-
ner-up var Charlotte Horneman Las-
sen og Anders Lassen.

Gennemgående turneringer

Vinder slagspil damer og hulspil damer var Anne Normann (tv).  
Dorte Buck Kemp var runner-up ved begge mesterskaber. 

Vinder slagspil junior piger var Anne Normann 
med Julie Lauesen (th) som runner-up. 

Slagspil veteran damer blev vundet af Bir-
the Bjerrum med Birte Henriksen (tv) som 
runner-up. 

Birthe Bjerrum 
(billedet) vandt 
hulspil superve-
teran damer og 
slagspil superve-
teran damer med 
henholdsvis Jette 
Bjerrum og Helle 
Schiellerup som 
runner-up. Su-
perveteran er en 
ny kategori, der 
er indført i år af 
Dansk Golf Union 
for spillere over 
70 år. 

Vinder slagspil senior dame var Maren Binau 
(tv) med Birthe Bjerrum som runner-up. 

Klubmestre 2016
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Maren Binau vandt hulspil senior damer med 
Mette Bundgaard som runner-up. 

Hulspil herrer blev vundet af Mikkel Ravn 
Christensen (tv) med Oliver Buck Kemp som 
runner-up. 

Vinder af hulspil superveteran herrer var 
Hans Stenderup (tv) med Dennis Raahave som 
runner-up, på billedet flankeret på højre side af 
formand for turneringsudvalget Niels Holger 
Hansen. Hulspil veteran herrer vandt Flem-
ming Kaulbach med Peter Claudi Petersen som 
runner-up.                                                                   ChS

Hulspil senior herrer blev vundet af Jens-Ole 
Kjærgaard Hansen (billedet) med Nicolai Pe-
tri som runner-up. I slagspil senior herrer var 
det omvendt; Nicolai Petri vandt med Jens-Ole 
Kjærgaard Hansen som runner-up. 

Vinder af slagspil veteran herrer og slagspil 
superveteran herrer var Hans Stenderrup (bil-
ledet). Flemming Schmidt var runner-up ved 
begge mesterskaber.  

Slagspil junior drenge blev vundet af Mikkel 
Ravn Christensen (billedet) med Christoffer Ol-
rik som runner-up. Slagspil herrer blev vundet 
af Jørn Zenon Styczen med Søren Fynboe som 
runner-up. 
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Nyt juniorudvalg fra 
sæsonstart 2017

V i, i det eksisterende, frivilligt ar-
bejdende juniorudvalg, har be-
sluttet, at vi efter en lang årræk-

ke trækker os fra juniorarbejdet – for at 
give stafetten videre til et nyt team med 
nye, friske kræfter og idéer til, hvordan vi 
kan løfte det sportslige og sociale arbejde 
i juniorteamet. Det er sundt med ny ener-
gi og friske øjne på opgaverne, og derfor 
finder vi det naturligt efter så mange år, 
at andre nu kommer til. Det kommende 
juniorudvalg består af: Louise Kistrup 
(udvalgsformand), Birte Normann, An-
ders Maqving Kjeldsen, Mike Tullock og 
Jannik Bolinder. Club Manager Anders 
Møller deltager også i udvalgets møder 
så vidt muligt. Pia Olrik vil være bindeled 
mellem juniorudvalget og bestyrelsen.

Juniorudvalget skal bruge mindst 
en forælder mere til at løfte de mange, 
spændende opgaver. Er du interesseret i 
at høre nærmere, bedes du henvende dig 

til; Louise Kistrup.
Jens Schwarz-Rosman, Lisbet Rossé og 

Pia Olrik vil gerne sige en stor tak til jer, 
som altid har bakket op om vores arbejde 
og givet os en håndsrækning, når der har 
været behov for det. Det er altafgørende 
– også fremadrettet – at forældregrup-
pen bakker op og hjælper til omkring det 
frivillige arbejde for juniorteamet i RGK.

Det er en stor fornøjelse at have lært 
alle jer skønne juniorer at kende. Fort-
sæt med at være gode ved hinanden – og 
fortsæt med at dyrke jeres fælles interes-
se – golfsporten! Golf skal forblive sjovt 
– det skal fortsat være dejligt at komme i 
RGK. Det skal I hjælpe til med 

Tak for nogle sportsligt givtige år!

Mange hilsner fra
Jens Schwarz-Rosman, Lisbet Rossé & 

Pia Olrik 

Golfens Dag 
30� april 2017 

Golfens Dag er dagen, hvor de 
fleste danske golfklubber – her-
under Rungsted Golf Klub – 

slår dørene op for interesserede, der på 
netop denne dag kan få et lille indblik i, 
hvad der er så uimodståeligt ved spillet. 
Samtidig får hver enkelt deltagende klub 
lejlighed til at introducere for dagens 
gæster, hvilke muligheder der er for nye 
medlemmer. I Rungsted Golf Klub vil vi 
gerne have mange besøgende denne dag 
og opfordrer derfor alle medlemmer til at 
sætte et stort kryds i kalenderen allerede 
nu og overveje nøje, hvilke venner, fami-
liemedlemmer, kolleger eller andre, der 
bør inviteres til Golfens Dag 2017 i RGK. 

Vi laver en familiedag med fokus på, 
at golf er for alle aldre, og fordi alle ge-
nerationer - børn, forældre og bedstefor-
ældre - er velkomne som medlemmer i 
Rungsted. Der bliver lejlighed til at prøve 
kræfter med golfspillet, høre om de for-

skellige typer af medlemskab og nyde en 
sandwich i smukke omgivelser og forhå-
bentligt godt vejr.

Medlemmerne er vigtige am-
bassadører
Golfens Dag er vigtig i bestræbelserne 
på, at RGK skal tiltrække nye golfspillen-
de familier, som kan blive medlemmer 
og være en del af klubben gennem man-
ge år. Det kan være personer, der aldrig 
har spillet golf; men allerede etablerede 
golfspillere er også meget velkomne. For 
RGK er medlemmerne vigtige ambassa-
dører og klubbens vigtigste markedsfø-
ring. Så det er op til jer, kære medlem-
mer, at sprede budskabet om, at RGK er 
den dejligste medlemsklub, der findes 
også på Golfens Dag 30. april 2017.

Anders Møller, Club Manager
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Svar på efterlysning

I forårsudgaven af medlemsbladet 
efterlyste redaktionen medlemmer, 
som kunne hjælpe med at sætte ord 

og omtrentlige årstal på de gamle bille-
der i foyeren. Det udløste omkring mid-
sommer en hilsen fra Kristian Tuft, som 
på en runde med Poul Hvilsted og en fæl-
les bekendt, Hans Kjær, var kommet til 

at tale om gamle billeder fra golfbanen og 
svundne tider. Det viste sig, at Hans Kjær 
lå inde med en samling gamle pressefo-
tos fra åbningen af Rungsted Golf Klub i 
1937, hvor regentparret var på besøg. 

-Min morfar, Svend Aage Lund, var 
chefredaktør på Berlingske og med til 
at grundlægge Rungsted Golf Klub. Han 
var også formand i Københavns Golf 
Klub i en kort periode i 30’erne. Kon-
gen (Christian X / red.) var vist ikke selv 
golfspiller, men jeg har hørt, at Dronning 
Alexandrine var meget interesseret, for-
tæller Hans Kjær. 

Redaktionen takker for fortælling og 
fotos.

Det forlyder, at Dronning Alexandrine var in-
teresseret i at spille golf, mens Christian X al-
drig blev golfspiller. Pressefotos fra åbningen 
af banen i Rungsted i 1937 – venligt udlånt af 
Hans Kjær. 




