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PAR EXCELLENCE 

Ny i bestyrelsen: Morten Ulf Jørgensen 

Han er spritnyt medlem af bestyrelsen, og han 
er forholdsvis ny i klubben – det sidste skulle 
man dog ikke tro: Tre gange i løbet af vores 
korte interview kommer et medlem hen for at 
sige hej til Morten Ulf Jørgensen. 

En af de tre er Jens Schultzer, som Morten har kendt, siden de gik i gymnasiet sammen. Han 
gjorde en stor indsats for at få Morten til at begynde med golf i Rungsted og siden med at 
introducere ham til spillet og til golfklubben som sådan. 

 

Morten er født og opvokset i Rungsted og har i de fleste år af sit liv boet ganske tæt på klubben. 
Alligevel var det ind til for fire år siden tennis og sejlsport, det drejede sig om på den sportslige 
front. Det gør det stadig, men han er blevet bidt af golfen i en grad, han ikke havde forestillet sig.
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”At bidrage med lidt af 
sin arbejdskraft et 
sted, man har så 
meget glæde af – det 
virker helt naturligt for 
mig,” siger Morten Ulf 
Jørgensen.

Af: Jan Frimodt
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”Det var vel en investering i den tredje alder,” siger Morten Ulf 
Jørgensen, 60 år. ”Jeg troede ikke, der var så meget fysisk 
udfoldelse i spillet, som jeg har fundet ud af, at der er. Så jeg 
ventede lidt med det, men kan da godt fortryde, at jeg ikke 
startede lidt før.” 

Nu gør han til gengæld, hvad han kan for at ’indhente det 
tabte’. Han fortæller begejstret om den Irlandstur, han lige er 
kommet hjem fra: fire dages golfspil i al slags vejr på bl.a. 
Druid’s Glen og The European, to af dagene med 36 huller.


Ifølge Morten gik handicappet lidt i stå omkring de 28, men 
sidste år kom han efter sommerferien ned i 22, og den skal 
gerne have endnu et nøk nedad. Han er fast inventar i en 
gruppe på 12-16 mand, der fællestræner hver onsdag og 
spiller en runde hver lørdag. 


Hvorfor er du trådt ind i bestyrelsen? 
”Jeg er blevet fint modtaget i Rungsted. Jeg kan godt lide 
innovation, men jeg sætter også pris på klassiske, borgerlige 
dyder og traditioner af den slags, der er mange af her i klubben. 
At bidrage med lidt af sin arbejdskraft et sted, man har så meget 
glæde af – det virker helt naturligt for mig.”


Da han var i 30’erne, sad Morten Ulf Jørgensen i otte år i 
kommunalbestyrelsen for De Konservative. Han er uddannet 
arkitekt og partner i firmaet DesignGroup Architects. 


Efter at være blevet medlem i RGK fandt han ud af, hvor langt 
kommunen rent faktisk var kommet med planerne om at bygge 
lejligheder meget tæt på træningsbanen, blandt andet dér, hvor 
daginstitutionen Ulvemosehuset ligger, lige ved siden af de 
overdækkede udslagsbåse.

Sammen med Christian Ellegaard, der i sin tid proponerede Morten 
som medlem, og klubformand Morten Eldrup, har Morten Ulf 
Jørgensen deltaget i arbejdet med at samle de forskellige parter i 
Hørsholm/Rungsted, som er imod kommunens projekt.


Arbejdet har resulteret i, at planerne er blevet bremset, og man 
venter nu på, hvad kommunen kommer med, fortæller Morten Ulf 
Jørgensen.


Som bestyrelsesmedlem i RGK er han blevet formand for 
husudvalget. Af gode grunde har han ikke allerede store planer for, 
hvad der skal ske i klubhuset, men nævner dog omklædningsrum og 
bag-rum som steder, hvor enkelte ting kan forbedres# 
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Morten Ulf Jørgensen blev 
inddraget, allerede inden han 
trådte ind i bestyrelsen og blev 
spurgt til råds, da 
restauranten skulle renoveres.

“Jeg kan godt lide 
innovation, men 
jeg sætter også 
pris på klassiske, 
borgerlige dyder 
og traditioner af 
den slags, der er 
mange af her i 
klubben” 

- MORTEN ULF 
JØRGENSEN
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Ny i bestyrelsen: Paul Halberg 

Det er en mand med bred international golf-erfaring, der for 
nylig blev valgt ind i bestyrelsen og har fået klubbens sports- 
og eliteudvalg som sit ansvarsområde. 

Navnet er Paul Halberg – ikke at forveksle med sangerinden Mona 
Larsens gamle sidekick af en superguitarist, han staves ”Poul” – og 
erfaringerne stammer fra både nær (Halmstad, Sverige) og fjern (Sydney, 
Australien). 


Det var på Halmstad Golfklubbs to skønne baner i Tylösand, at Paul 
lærte at spille golf. Hans far, Per, var i to år medlem af RGK, før 
forældrene flyttede til Halmstad i starten af 1980’erne. Paul fortsatte sin 
skolegang i Danmark på Herlufsholm, men hver sommerferie var det af 
sted til Sverige, hvor tiden gik ”med golf, med at bade, og mere golf.”


Paul er stadig passivt medlem i Halmstad GK – forældrene bor der 
endnu, ”halvandet minut fra 1. teested” – men han nåede at komme 
med på juniorholdet i Halmstad. Siden spillede han, hvad der svarer til 
divisionsgolf for Kelville Country Club.

Da Paul blev spurgt, om han ville gå med i klubbens bestyrelse for at 
arbejde med det sportslige, behøvede han ikke lang betænkningstid. 
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”Jeg har spillet 
golf i 40 år, på 
forholdsvis 
højt niveau. 
Jeg ser frem til 
at drage nytte 
af disse 
erfaringer på 
en måde, der 
kan komme 
klubben 
sportsligt til 
gode” 

- PAUL HALBERG

Af: Jan Frimodt
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”Jeg har spillet golf i 40 år, mange forskellige steder i verden og mange 
af årene på forholdsvis højt niveau. Jeg ser frem til at drage nytte af 
disse erfaringer på en måde, der kan komme klubben sportsligt til 
gode,” siger Paul Halberg.  


Han er 51 år, tog sin MBA i Arizona, har i 25 år arbejdet med 
ledelsesrådgivning og har netop skiftet job og er nu ansat hos det 
danske konsulenthus Globeteam. 


Det er hans fjerde sæson i RGK, før da var han i seks år medlem i 
Simon’s. Handicappet ligger på 4,7, og han har i de to foregående 
sæsoner samt denne været fast mand på klubbens bedste seniorhold.


I to sæsoner spillede han med hos Løverne, men fordi elitegolfens 
onsdag falder sammen med Løvernes ditto, er han fra i år skiftet til eliten 
om onsdagen og Kronhjortene om torsdagen, hvis der er tid. 


Klubben stiller i år med ti voksne hold i forskellige alderskategorier og 
på forskellige niveauer: herre 1 og 2, dame, superveteran, veteran, 
senior 1 og 2 samt tre regionshold. Paul kunne godt tænke sig, at 
kommunikationen med kaptajnerne for de forskellige hold blev lidt bedre 
koordineret.

Han vil også arbejde for, at spillerne på de mange hold kan blive 
udstyret med ens udseende sponsortøj. Nogle af holdene har ens 
poloer/sweatre. Stig Lachenmeiers financial management firma 
Capitalmind har således sponsoreret tøj til det seniorhold, Paul spiller på. 


”Alle de seniorhold, vi møder, stiller op i særdeles ensartet og koordineret tøj. Så det er 
nødvendigt for os for ikke at falde helt igennem. Det ville være fint at finde ud af, hvor meget tøj 
det indebærer for alle klubbens voksenhold. Og juniorhold, for den sags skyld.” 


Pauls søn, 15-årige Christian, fik i år fuldt juniormedlemskab. Han gik til lørdagstræning hos 
Jannik Bolinder sidste år og fortsætter igen i år. Fra Pauls side er ambitionen klar: De skal 
sammen spille en masse golf hen over sommeren, så Christian kan komme godt med i klubben. 

”Jeg har skumle planer om at indlemme min kone i golffamilien, men hun siger, at så længe hun 
kan spille ishockey på sit damehold i Gentofte, så vil hun ikke. Men hun har været med på 
driving rangen, og hun slår hårdt til bolden. Jeg håber på at kunne overtale hende hen ad vejen,” 
siger Paul Halberg# 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”Alle de 
seniorhold, vi 
møder, stiller 
op i særdeles 
ensartet og 
koordineret 
tøj… Det ville 
være fint at 
finde ud af, 
hvor meget tøj 
det indebærer 
for alle 
klubbens 
voksenhold. 
Og juniorhold, 
for den sags 
skyld.” 

- PAUL HALBERG
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Professionel præsentationsfilm på vej 

”Det går ud live på CNN!” Det skorter ikke på 
friske kommentarer, da kameraholdet – og det 
ER et hold, de er tre mand høj – fra the film/ 
agency en fredag eftermiddag gelejder sig 
rundt blandt borde, stole og medlemmer på 
klubhusets terrasse. 

Højest på holdet, også rent fysisk, er Christian Søndergaard. To meter høj, stadig i regnbukser 
fra morgenens på mere end én måde dugfriske optagelser ude på banen og for tre sæsoner 
siden skiftet fra Simon’s til RGK – den ideelle til at lede arbejdet med at producere klubbens nye 
præsentationsfilm.

Tidligere har holdet filmet blandt andet hos greenkeeperne, i klubhusets køkken, på kontoret, i 
pro-shop’en og på driving rangen. Senere i dag skal de igen ud på banen – ned til de 
storblomstrende rododendroner bag 15. green – men nu gælder det altså ’livet på terrassen’. 


Christians fotograf, Valdemar, tripper forsigtigt omkring med noget, der ligner lige dele 
rædselskabinet og Robert Jacobsen. Den sorte skulptur af et videokamera – en halv million 
kroner dyr sag, som the film/agency har lejet til lejligheden – vejer 12-14 kilo. 
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Kameraholdet gør klar 
til optagelse.

Af: Jan Frimodt
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Selve kameraet hænger midt i skulpturen og er afbalanceret. 
Valdemar har hele baduljen spændt fast både over skuldrene og 
omkring livet, så han kan gå rundt og optage, uden at det kommer til 
at minde om håndholdt Lars von Trier.

Samtidig med at Valdemar filmer følger Christian med på en monitor, 
mens “focus puller”, Michael, ved hjælp af en anden monitor sørger 
for, at det, der bliver optaget, er i fokus, så Valdemar ikke også skal 
tænke på dét. 

Holdet får masser af fine, solbeskinnede terrassestemninger i kassen 
– jeg ser dem sammen med noget af det øvrige råmateriale i 
redigeringsrummet hos The Film Agency i København et par dage 
senere. 

”Det handler om at formidle følelser,” siger Christian Søndergaard. 


Klipning af fugtige fairways i morgenlys, glade juniorer på 
træningsbanen, en ordentlig flambering i køkkenet, to bærebags på 

vej op ad 4. fairway, søen og de flotte rododendroner på 15. – jeg kan 
godt se, hvad han mener: følelser. 


Akkurat, som når hans firma har lavet præsentationsfilm for 
virksomheder som Novo Nordisk, Velux og Hempel. Eller mere 
specifikke film, hvor det fx drejer sig om at motivere en 
virksomheds medarbejdere eller præsentere et produkt. (Se mere 
på thefilmagency.dk)


Christian Søndergaard har knap 15 års erfaring i branchen, de 
seneste tre som eneejer af the film/agency. Det er tillige hans 
tredje sæson i RGK. Før da var han i 10 år medlem i Simon’s 
efter at være begyndt som pay & play-spiller. 

Som ung stiftede han et vist bekendtskab med golfen, for han 
voksede op i Christiansgave lidt sydøst for banen, færdedes ofte 
på stierne langs 14. og 18. hul og var med til at fiske en og 
anden bold op af søen på 15.   

I dag har han handicap 10,9 – med ambitioner om at komme ned 
i 7-8 stykker qua et træningsforløb hos Jannik. Han spiller med 
hos Kronhjortene, på regionshold i A-rækken og, fra og med i år, 
også på seniorhold.


Det var Christian, der tog initiativet til at producere filmen. Kameraholdet brugte to 
optagelsesdage på filmen. Dertil kommer droneoptagelser en tidlig morgen og sammenlagt 7-10 
dages tid i redigeringen med at sætte optagelserne sammen til dét, der skal ende med at blive 
en cirka to minutter lang præsentation, som forventes færdig i løbet af sommeren. 

Der produceres tillige en håndfuld 10-20 sekunder lange sekvenser med fokus på alene 
restauranten eller træningsbanen# 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Filmfotografen og hans 
’Robert Jacobsen’ i aktion 
på terrassen.

”Det handler om at 
formidle følelser” 

- CHRISTIAN 
SØNDERGAARD    

http://thefilmagency.dk
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Drænrenderne repareret 

16 medlemmer mødte op som frivillig arbejds-
kraft, da der den 20. maj var indkaldt til 
banearbejdsdag. 
Sammen med greenkeeperne Anders, Bo og Henrik forbedrede de vækstbetingelserne for 
græsset i de tre km drænrender, der blev gravet sidste år. Mellem 10 og 15 m3 sand blev fjernet, 
ca. 45 kg græsfrø og fugtbevarende granulat strøet ud, muldjord lagt i, og renderne trampet til 
igen. Og det sidste blev gjort så omhyggeligt, at en af de ivrige kvindelige deltagere undervejs 
skiftede navn fra Pernille til ’Stampe’. 

Greenkeeper Anders, der ledede arbejdet, siger: ”Det var en rigtig, rigtig god 
indsats, og vi nåede faktisk det hele, hvilket var mere, end vi havde turdet 
håbe på. Stor TAK til alle, der satte en hel mandag formiddag af til sagen!” 
 
Forholdet mellem jord og sand viste sig i det tidlige forår ikke at være ideelt, 
og formålet med arbejdet i maj var at sikre en hurtigere helingsproces for de 
opgravede render, så vi alle tidligere kunne få glæde af en god 
spilleoverflade, end det ellers ville have været tilfældet. I de efterfølgende 
uger efter har greenkeeperne holdt områderne fugtige og været ekstra 
forsigtige med at køre maskinerne over renderne#  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Arbejdsstyrken nået til 
18. hul – på vej til de 
velfortjente håndmadder 
i restauranten.

”Det var en 
rigtig, rigtig 
god indsats, 
og vi nåede 
faktisk det 
hele” 

- ANDERS 
STEENBERG

Af: Lars Blicher-Hansen
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Kronhjortene brøler torsdag eftermiddag 

En ny herreklub har set dagens lys i denne 
sæson. Torsdag eftermiddag teer Kron-hjortene 
ud og dyster hårdt om ære og præmier på 18 
huller. 

Formand Michael G. Nielsen: "Vores formål er at samle mandlige, 
erhvervsaktive medlemmer i RGK mellem 25 år og 65 år med max. SPH 
36.  Første torsdag i måneden spiser vi sammen efter turneringen, og 
her har sponsorer af præmier mulighed for at præsentere deres 
virksomhed for medlemmerne. Vi er i øjeblikket 56 medlemmer, og det 
er vi i bestyrelsen meget begejstrede over”


Michael G. Nielsen understreger, at Kronhjortene ikke er en herreklub, 
som konkurrerer med Løverne, der spiller om onsdagen.


“Vi henvender os til yngre medlemmer, som også skal have tid til familie, 
m.v. De fleste af vores medlemmer har ikke tidligere været engageret i 
en herreklub. Derfor er Kronhjortene også en god oplevelse på både det 
sociale og det spillemæssige plan, idet vi ikke booker spilletid med de 
samme spillere. Vi lærer nye medlemmer i RGK at kende ved at booke 
med forskellige spillere”
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Tre af de flittige 
Kronhjorte  - Michel 
Deleuran, Hans Henrik 
Obel og Jan Bak.

”Vores formål er 
at samle 
mandlige, 
erhvervsaktive 
medlemmer i 
RGK mellem 
25 år og 65 år 
med max. SPH 
36. ” 

- MICHAEL G. 
NIELSEN, 
FORMAND FOR 
KRONHJORTENE

Af: Vivian Timmermann
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“Vi spiller i 3-bolde fra kl. 15:00 til kl. 15:52, og turneringsudvalget 
holder styr på resultaterne over sæsonen. Vinderen er den spiller, som 
har scoret højest på sine 10 bedste runder”.


Sæsonpokalen overrækkes til vinderen i forbindelse med vores 
gallamiddag, som markerer sæsonafslutningen.


Formanden slutter af med en opfordring til at kontakte Kronhjortene 
på info@kronhjortene.dk, hvis man ønsker at blive medlem eller har 
andre spørgsmål vedrørende den nye herreklub. 


Kontingentet er i øvrigt 600 kr. for en sæson# 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Kronhjortenes Pokal til 
den bedste spiller på 
tværs af hele sæsonen.
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Medlemmerne har taget rigtig godt imod os 

Jonas Preisler og Mikkel Laursen holdt 
åbnings-reception 2. marts 2019 for at markere 
deres overtagelse af forpagtningen af 
restauranten i RGK. Nu her knapt fire måneder 
efter og godt inde i sæsonen, lyder det fra 
Jonas Preisler, at medlemmerne har taget godt 
imod dem. 
”Vi er dumpet ned i en gammel, traditionsrig golfklub, og jeg synes, at vi langsomt har skudt os 
ind på en del af medlemmerne, som er åbne for at få noget nyt ind. Som jeg sagde i min 
velkomsttale ved receptionen, er vi kommet herop for ”at opdrage på jer”. Opfordre til at 
fokusere på det, der er, og ikke på det, som ikke er”


“Det er indlysende, at vi ikke kan opfylde alle 1.100 medlemmers ønsker på så kort tid, men vi 
kan gøre vores bedste. Og det gør vi bestemt. Folk er forskellige, og det er medlemmerne i vores 
klub også” 

“Tag f.eks. en af favoritterne til frokost. Håndmadderne. I begyndelsen lavede vi dem, som 
navnet antyder, i en størrelse, hvor vi kunne spise dem med hånden. Så var der nogle, der 
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Mikkel og Jonas klar 
bag baren til at 
servicere RGKs mange 
medlemmer.
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syntes, at de var for små. Nu har vi lavet dem større – måske er de for 
store. Vi justerer løbende, så alle forhåbentlig bliver fornøjede”

“Heldigvis er der også mange, som har lyst til noget andet, fx en Club 
Sandwich eller et stykke med tatar”.


Det nye forpagterpar er meget glade for den moderniserede pejsestue 
– også kaldet Bistro – hvor de serverer aftenmenuen. Restauranten er 
således kun åben for selskaber eller større grupper.


“Bistroen fungerer perfekt, og det er mit indtryk, at gæsterne også 
synes, det er hyggeligt at spise her. Det er ofte de samme 300 til 400 
medlemmer, som benytter stedet, og da vores menukort er lille og tæt, 
kommer Dagens Ret derfor tit i spil. For 140 kroner får man alt fra 
frikadeller med spidskål over dampet laks til lammeculotte, ja, det er value 
for money. Men vi vil jo også gerne have, at medlemmerne kommer hos 
os i stedet for fx at gå ned og spise på Rungsted Havn”, understreger 
Jonas Preisler.


“Mht. ’dagens ret’ forsøger vi at veksle mellem gamle, danske retter og 
mere moderne. Forsøger at dele sol og vind lige. Nogle sværger til det gamle og andre til det 
nye. Vores mål er at tilgodese alle vores medlemmer inden for en sæson”.


I de første tre måneder af sæsonen har Jonas Preisler og Mikkel Laursen forsøgt sig med 
adskillige initiativer for medlemmerne.


“Vi har tilbudt søndagsgrill, 3-retters menu/vinmenu, skaldyrsanretning, 
mv. Ikke alt har været lige besøgt, så fremover vil vi improvisere lidt 
mere”.


Skt. Hans grill søndag den 23. juni var en stor succes med fuldstændig 
udsolgt og fyldt terrasse i den skønneste sommervejr.


“Vi har allerede haft mange arrangementer både fødselsdage, 
konfirmationer og firmaarrangementer for medlemmerne. Vi håber 
selvfølgelig også, at der bliver ligeså mange arrangementer uden for 
sæsonen. Vi holder åbent stort set hele året”.


“Vi håber flere vil benytte sig af take away, hvor man f.eks. kan bestille 
inden en golfrunde og så tage middagsmaden med hjem til familien eller 
gæsterne. Mikkel forbereder det hele, så maden er klar på kort tid”.


Både Mikkel og Jonas er meget glade for stemningen i Rungsted Golf 
Klub og de herlige rammer om stedet.


“Vores ambition er at blive en del af klubben. Det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi vil gerne 
have mange gode år i Rungsted Golf Klub”#
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“Vi har tilbudt 
søndagsgrill, 
3-retters 
menu/
vinmenu, 
skaldyrs-
anretning, mv. 
Ikke alt har 
været lige 
besøgt, så 
fremover vil vi 
improvisere 
lidt mere”. 

- JONAS PREISLER

Jonas´ hustru er 
blomsterdesigner og 
sikrer, at der dagligt er 
flotte kreationer på 
baren og på bordene.


