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PAR EXCELLENCE
Barry har det i blodet
Af: Jan Frimodt

”It’s in his blood!” – et ofte brugt udtryk, men i
tilfældet Barry Crawford, 38 år, og klubbens nye
Course Manager, holder det hele vejen hjem til
Barrys landlige, skotske rødder i Fife-regionen,
ikke så langt fra St Andrews.

”Man finder ikke den
slags område udlagt til
golfbane og med så
store træer særlig
mange steder,” siger
Barry Crawford om
Rungsted.

Det var ikke alene her, Barry voksede op som del af en golfspillende familie. Det var også her,
han tjente sine lommepenge ude i naturen ved at sprede gylle og tage sig af dyrene på nogle af
de lokale landbrug.
Han følte sig kort sagt hjemme og godt tilpas i naturen – men så kunne han vel have læst til
gartner, agronom eller måske dyrlæge?
”Dyrlæge havde nok været spændende, men for teoretisk. Jeg elsker at være ude i naturen og
have fingrene nede i den, så i sidste ende var greenkeeper en nem beslutning. Især når man er
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vokset op i Skotland, hvor golf er så stor en del af samfundet, selv
hvis man ikke spiller … jeg mener … golf er vel nr. 1, whisky nr. 2 og
laks nr. 3, ikk’?” siger Barry på karakteristiske skotsk-engelsk.
Han tog eksamen i Golf Course Operation and Grounds
Management fra Elmwood College i Fife. Undervejs var han i praktik
i den historiske Prestwick Golf Club. Siden arbejdede han på
Prestwick-banen og på Dundonald Links, hvor han mødte den
amerikanske banedesigner Kyle Phillips.
Så fulgte nogle år i USA, der omfattede studier på Ohio State
University, arbejde i forbindelse med etableringen af Bayonne Golf
Clubs bane i New Jersey samt et ”internship” i Augusta National
Golf Club, US Masters’ hjemsted.
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”Tiden i USA var
som helhed en
periode, hvor jeg
lærte rigtig meget.
Så, hvordan man
får tingene gjort.
Men meget af det
kunne jeg faktisk
først relatere til
senere, da jeg
begyndte at passe
’min egen’
golfbane.”

”De er ret strikse. Først var der telefoninterview, så et almindeligt
interview, og man skulle også gennemgå en narko-test. Jeg var der
lidt over et år. De åbner banen for medlemmerne i september. Så kan
de spille frem til Masters-forberedelserne går i gang. Efter
turneringen er banen lukket fra maj til august på grund af varmen,”
- BARRY EAGLE CLUB
fortæller Barry.

”Tiden i USA var som helhed en periode, hvor jeg lærte rigtig meget. Så, hvordan man får
tingene gjort. Men meget af det kunne jeg faktisk først relatere til senere, da jeg begyndte at
passe ’min egen’ golfbane.”
Nærmere bestemt det store 36-huls anlæg PGA Sweden National lidt uden for Malmö, hvor
Barry begyndte i 2008. Begge anlæggets baner er designet af Kyle Phillips, og det var ham, der
spurgte, om Barry var interesseret i jobbet som Course Manager.
”Det var svært at sige nej til. 28 år gammel. Få ansvar for et anlæg, hvor der ikke var sparet på
noget, og med 25 medarbejdere. Fescue-græs på den ene bane, amerikanske græsarter på den
anden, meget motiverende udfordring, det var bare ’head down and full steam ahead’.”
De første seks-syv år på PGA-anlægget var gode for Barry. Europa-touren kom på besøg i 2014
og 2015, og banen fik ros – også selv om terminen begge gange lå i maj og dermed lige tidligt
nok efter Barrys mening.
Men den bygning af hotel samt salg af villaer, som var en del af det store PGA-projekt, løb ind i
godkendelsesproblemer med ”detaljplanen”, et ord, Barry sniger ind i samtalen på klingende
svensk. Man begyndte at skære i bemandingen, og det gik ud over vedligeholdelsesniveauet.
Ærgerligt, syntes Barry, men han var så småt klar til at rykke videre: ”11 år er en pænt stor del af
ens liv.”
Inden han kom til Rungsted, fik Barry tilbud fra Europa-touren om at blive en del af det team, der
er med til at sætte turneringsbanerne op. Han kunne i princippet bo, hvor han ville, men skulle
rejse meget – ikke kun i Europa, men også til Kina, Dubai og Sydafrika.
”Jeg overvejede det, men at leve så mange uger om året i en kuﬀert – det ville have taget livet af
mig. Og jeg havde ikke lyst til at slippe dét med at vedligeholde baner,” siger Barry, der i fire år
har boet sammen med sin svenske kæreste i en lejlighed i Kvarnby i udkanten af Malmö.
Han vil gerne over på den anden side af Sundet, og kæresten har gode muligheder for at flytte
med, for hun arbejder hjemmefra med ”redovisning” (regnskaber) – også dét på klingende
svensk.
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Ser man bort fra tiden i Augusta National GC, repræsenterer Rungsted på flere områder noget
nyt for Barry Crawford. Det er hans første parkbane. Det er en mange årtier gammel, moden
bane. Man skal passe og pleje noget, der allerede findes.

”Jeg er meget
dedikeret, når
jeg går ind til
en opgave”Barry
Crawford

”Man finder ikke den slags område udlagt til golfbane og med så store
træer særlig mange steder,” siger Barry. ”Det kommer til at handle om at
få indkørt de rigtige procedurer, så vi forhåbentlig får ensartede
spilleflader hele tiden fra april og sæsonen igennem. Greens’
hastigheder skulle gerne ligge på 9,5-10 på stimpmeteret hver dag.”
Der er ifølge Barry god plads til forbedring af den måde, banen tager sig
ud på. Og det er ikke slut med dræningsarbejder af den slags, vi har set
de senere år. I et område som Rungsteds vil det altid være en udfordring
at lede vandet ordentligt væk.

”Jeg er meget dedikeret, når jeg går ind til en opgave. Det kan jeg – sammen med al min erfaring
fra tidligere jobs – tage med til denne klub, og forhåbentlig kan vi løfte banens kvalitet et trin eller
to”#
______________________________________________________________________________________

Velkommen i klubben

Af: LBH

30 ud af de 56 nye medlemmer, vi har fået i
klubben siden 1. januar 2018 tog imod
invitationen til en velkommen-i-klubben
reception i slutningen af juni.
Formanden, Morten Eldrup Jørgensen, redegjorde veloplagt for den
filosofi, klubben drives under, bl.a. hvad angår den bevidste prioritering
af at sikre medlemmerne god adgang til fritspil på banen. Formanden
fortalte også om klubbens historie, kulturen og stemningen i klubben
samt klubbens bestræbelser på vedvarende at forbedre alle de
forskellige områder af klubbens drift.

Formand Morten EldrupJørgensen.

Blandt andre emner, der blev spurgt til og informeret om, var den Få ansigt på alle
sportslige side, hvor der nu – efter nogle år med mindre gode resultater bestyrelsesmedlemmer på
klubbens hjemmeside.
– lægges fornyet vægt og ambitioner ind i junior- og elitearbejdet,
eksempelvis igennem en fastansat pro. Sløret blev løftet for nogle nært
forestående forbedringer af træningsområdet, bl.a. med fokus på en
omlægning af putting greenen og istandsættelse af de noget trætte seks huller på indspilsbanen.
Det 5-årige projekt ’fairwayopgradering’ på den store bane, der blev igangsat sidste år, skrider
planmæssigt frem.
Desuden blev den vanskelige sæson 2018 for klubbens restaurant nævnt, og der var enighed
om, at vi heldigvis er kommet rigtig godt fra start med de nye restauratører, Jonas og Mikkel,
siden foråret 2019.
Et af formålene med receptionen var, at de nye medlemmer kunne ’få ansigt på’ nogle af
bestyrelsens repræsentanter, og det fik de – ud over formanden – på Tom Ahrenst, næstformand
og formand for Baneudvalget, Paul Halberg, formand for Sports- og eliteudvalget, og Kristine
Ladekarl, formand for Sponsorudvalget. Desuden deltog såvel club manager Anders Møller som
klubsekretær Mette Bundgaard i arrangementet, der blev særdeles vel modtaget af deltagerne#
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Kom og se klassegolf

Kom og nyd de bedste amatører i Europa,
når Rungsted Golf Klub lægger bane til
European Senior Men’s Team Championship
3. til 7. september.

26. august 2019

Af: timm

Det tyske hold kommer som
forsvarende mestre og har
som de eneste (foruden DK)
besøgt banen for at
prøvespille.

-Mandag kl. 19.00 er der stor åbningsceremoni med indmarch og præsentation af de 22
deltagende nationer. Der bliver taler, og formanden byder velkommen og erklærer mesterskabet
for åbnet. 22 nationer med seks spillere pr. hold skal dyste om mesterskabet, og jeg kan godt
love, at der bliver masser af lækker golf og spektakulære slag at se, lyder det fra Nicolai Petri,
der er en af de frivillige, der er med i planlægning af turneringen.
-Deltagerne er de bedste senior amatører i Europa. Mange er tidligere professionelle golfspillere
og topspillere på eliteniveau, og jeg glæder mig til at opleve, hvordan de vil spille vores bane. Vi
har ikke været vært for en international golfturnering, siden Tiger Woods gæstede os i juli 1999,
hvor han spillede mod Thomas Bjørn. I år har vi så igen muligheden for at nyde klassegolf.
-Turneringen spilles som slagspilskvalifikation tirsdag og onsdag og som hulspil torsdag og
fredag med finaler og placeringskampe lørdag, og alle 132 spillere kommer på banen alle dage.
Efter de to første dage deles holdene – ud fra deres resultater i de to indledende runder - i tre
grupper A, B og C. Europamestrene finder vi i A-gruppen.
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-Det hele rundes af med stor banquet lørdag aften, hvor op mod 200
oﬃcials, DGU, EGA og repræsentanter fra RGK deltager.
-Hans Stenderup vil være holdkaptajn på det danske hold, hvor vi
også har Bjørn Nørgaard med, lyder det med en vis stolthed i
stemmen fra Nicolai Petri.

Du kan bl.a. opleve
Rungsteds Bjørn
Nørgaard, der spiller med
på det danske

Mange frivillige
Ud over at lægge græs til selve turneringen, har Rungsted mange
andre forpligtelser. Bl.a. opgaver som startere, chauﬀører, forcaddies,
ad hoc., etc.
-Vi skal bruge ca. 25 frivillige hver dag i skiftehold, og meget glædeligt
har mange allerede meldt sig, men der er fortsat behov for flere,
fortæller Nicolai Petri.
-Og der er ingen tvivl om, at jo flere frivillige, der er med til at afvikle
ugens mange opgaver, jo bedre en oplevelse kan vi tilbyde de mange
deltagende golfspillere, Dansk Golf Union samt European Golf
Association. Så tøv ikke, hvis du har lyst til at blive frivillig under denne
turnering.

Banen lukket
Fra søndag 1. september til og med 7. september vil banen og alle
træningsfaciliteter være lukkede for medlemmerne. Det betyder, at der
ingen mulighed er for at slå bolde, øve puttning eller indspil samt
bunkerslag i denne periode, medmindre du har privatlektioner hos vores
headpro, Mike Tulloch eller klubpro, Jannik Bolinder (så det er jo oplagt
at tage undervisning, når nu banen er lukket for spil).
-Det har desværre ikke været muligt at få en aftale om reduceret
greenfee hos vores naboklubber – derfor henviser vi til den altid
gældende ordning om reduceret pris hos KGK i Dyrehaven, hvor man
kan spille for kr. 350.

”Vi er stolte af
at være blevet
valgt af DGU
og EGA til at
afvikle dette
store
mesterskab,
og vi glæder
os til et flot
arrangement”

Restauranten åben
Restauranten vil være åben om dagen med et mindre menukort, og om
aftenen er der mulighed for at få ’dagens ret’ samt enkelte a la carte
- NICOLAI PETRI
retter

Hvordan har medlemmerne reageret på, at RGK skal være vært for
denne internationale turnering?
-Jeg har næsten kun mødt positive reaktioner. De fleste medlemmer synes – som jeg – at det er
en god chance for at sætte RGK på Europakortet. Mit håb er, at spillere fra resten af Europa i
fremtiden får lyst til at besøge RGK, når de kommer til Danmark.
-Vi ser turneringen som den perfekte forlængelse af det store arbejde, der er sat i gang på
banen, og Course Manager Barry Crawford har allerede sat sit aftryk og lover en bane i
topkvalitet.
Hvad koster det RGK?
-Det koster en masse timers frivilligt
arbejde og en mindre udgift til ekstra
greenkeeper-timer, men det opvejes rigeligt
af den prestige, RGK får ved at være vært.
Vi er stolte af at være blevet valgt af DGU
og EGA til at afvikle dette store
mesterskab, og vi glæder os til at levere et
flot arrangement#

Program for EM i Rungsted
Søndag 1. sep. Banene lukket for forberedelse
Mandag 2. sep. Prøvespil og oﬃciel åbning kl. 19.15
Tirsdag 3. sep. Salgspils-kvalifikation dag 1
Onsdag 4. sep. Salgspils-kvalifikation dag 2
Torsdag 5. sep. Hulspil dag 1
Fredag 6. sep. Hulspil dag 2
Lørdag 7. sep. Hulspil dag 3 - finaler og placeringskampe
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Juniorerne indtog banen
Af: timm

’Spiller vi fra gul tee?’. ’Er det slagspil?’. ’Jeg
chippede megagodt i dag, jeg kunne bare ikke
drive’. ’God tur’.

I “Crazy Matchen” skal
der spilles golf på mange,
alternative måder…

Snakken gik lystigt ved 1. tee, da anden runde af The Open blev spillet om torsdagen i
juniorugen. Det var en fornøjelse at se, hvor glade og ivrige de unge spillere var for at komme ud
på banen, og hvordan de hyggede sig sammen.
Igen i år blev årets junioruge afholdt i den
første uge i skolernes sommerferie, og i fem
dage fik de ca. 50 teenagere og lidt yngre
spillere masser af golfudfordringer fra morgen
til aften.
Vejrguderne viste sig fra både deres milde og
deres meget blæsende side, da der blev
dystet i bl.a. de traditionsrige turneringer som
Ryder Cup, The Open og Beat the Pro.
I “Crazy Matchen” skal der slås, mens man sidder på
knæene…
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Men ikke alt drejede sig om golfsving, puttning, regler og etikette. Målet
med juniorugen er også at forstærke de sociale relationer mellem de unge
golfere. Torsdag nat var der således overnatning i telte, som altid har
været en succes, suppleret med Tour de Skov, bål, snobrød og natløb.
Det kostede 1.250 kr. at deltage i juniorugen og dækkede bl.a. frokost
m.m. hver dag, middag torsdag aften, morgenmad fredag og præmier for
hele ugen, og at opleve alle de glade børn og unge må siges at være alle
pengene værd.
Sådanne fem hektiske dage kan ikke afvikles uden en masse frivillige,
som har lyst til at give en hjælpende hånd med, en positiv indstilling fra
vores medlemmer plus nogle dygtige trænere, greenkeepere og
restaurationspersonale samt Mette og Anders i administrationen#
Og fra en ølkasse…

Der bliver lyttet godt efter
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Sådan tænker du de rigtige tanker
Af: Lars Blicher-Hansen

Da jeg for alt for få år siden begyndte at spille
golf, blev jeg igen og igen udsat for den
vandede bemærkning om, at ”golf sidder
mellem ørene”.

RGKs klubpro Jannik
Bolinder arbejder meget
med den mentale del af
golfspillet

Ikke desto mindre har jeg koncentreret min træning om at banke den ene
spandfuld bolde efter den anden ud med et 7-jern på driving rangen. Uden større
succes med at forbedre mit sølle 27,9 hcp. Vores klubpro, Jannik Bolinder, er ikke
bare en super dygtig teknisk-, men også mental træner, og jeg har spurgt ham,
hvordan folk som mig bogstaveligt talt kan komme på bedre tanker, når vi slider os
igennem de 18 huller.
”Golf er to ting: Hyggesnak og – ja, golf”, siger Jannik. Jo længere slag, du slår, des mere
tid er der til hyggesnakken, mens du går frem til næste slag. ”Men så snart du stiller
bagen, stopper snakken om gårsdagens lækre måltid eller weekendens planer, så kan
der fokuseres på forestående slag”.
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Janniks gode råd går, enkelt fortalt, ud på at leve sig ind i fire faser, hver eneste
gang.
1. I alle slag: Fald til ro, tænk på vejrtrækningen, træk vejret dybt.
2. Før du slår til bolden: Vælg det optimale jern eller kølle til opgaven i forhold til afstand
og vindretning mm. Visualisér dig den boldflugt, du ønsker dig i slaget, måske
ovenikøbet visualisér dig selv udføre slaget.
Beslutningen om slaget er nu taget – nu slås bolden uden nogle tanker, altså frit.
3. Inden du går ud og spiller: Du skal afklare med dig selv, hvad du forventer af dagens
runde. Hvordan du skal reagere, hvis du spiller såvel godt som dårligt. Hvordan du
kun fokuserer på afspændingsfasen og visualiseringsfasen, uanset om det går godt
eller dårligt. Undgå at fokus bliver rettet mod ’bare jeg ikke slår i bunker eller out of
bounds’. Hvis du har implementeret de to første faser, kommer en tilstand, hvor fokus
er 100 % på målet, og hvor du kan slå frit. Det er et nøgleord for det gode slag: Slå
frit!
4. Efter slaget: Analysér det, der gik godt, og det, der gik mindre godt; begge dele gås
efter og huskes til næste gang. Derefter kan hyggesnakken genoptages frem til
næste slag.
Golf er som faldskærmsudspring…
Jannik drager en parallel mellem golf og faldskærmsudspring (!):
”I alle slag: Fald
”Udspringeren pakker sin rygsæk omhyggeligt, lægger stoffet i de
til ro, tænk på
rette folder, placerer linerne korrekt, lukker rygsækken, tager den
vejrtræningen,
på og sætter sig op i flyet. Helt tryg ved tanken om, at der er styr
træk vejret
på det hele, springer han. Ligeledes har golfspilleren ’pakket sin
dybt ”
faldskærm’. Han har fundet afstanden til flaget, vindretningen,
hvilket jern han vil bruge, visualiseret hvordan slaget skal slås og - JANNIK BOLINDER
nu ’bare’ slår.
Det lyder jo nemt, men Jannik lover ikke, at det hele kommer ved første forsøg. Faktisk
lover han, at det tager sin tid, før den mentale rutine er indarbejdet, men også, at det
garanteret vil give dig langt bedre resultater – uden at det behøver at gøre runden ét
minut længere.
Teknisk slagtræning og banerelater træning.
Træningen deler han ofte op i 50/50 mellem teknisk slagtræning og det, han kalder
banerelateret træning.
I den tekniske del træner du ofte samme slag med samme jern mange gange. Alle slag
slås i retning mod samme flag. Her tænker du på kropsbevægelserne, skuldrene,
armene, tilbagesving, nedsving, vægtfordeling osv.
I den banerelaterede del slås der ofte kun et slag ad gangen med hvert jern, før der
skiftes til et nyt. Alle slag slås i forskellige retninger og mod nye flag. Ved denne metode
lærer kroppen, og hjernen, at tilpasse sig forskellige slag hurtigere.
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To konkrete øvelser til banerelateret træning:
1. Spil 9 huller på træningsbanen. Slå med de jern og køller, du ville gøre ude på
banen. F.eks. forestil dig 1. hul. Først slår du driver, så hybrid, så chipper du, og
derefter går du op og putter en bold i hul. Tilsvarende med de næste ’huller.
2. Spil 9 huller helt uden prøveslag. I stedet for det tomme, vanemæssige prøveslag
fokuseres på afspænding, visualisering og analysering. De fleste vil opleve, at de
tekniske tanker lettere forsvinder, og slagene bliver bedre, siger Jannik.
Jannik Bolinder er uddannet i mental træning dels som led i PGA-skolens undervisning,
og dels gennem kurser i ’Vision 54’. Et koncept udviklet af Annika Sörenstams trænere
Pia Nielsson og Lynn Marriott, hvor 54 står for tanken om birdie på alle 18 huller. Han
holder sine kompetencer ved lige og ajourført gennem løbende deltagelse i kurser både i
Danmark og i udlandet. Jannik tilbyder ud over almindelig træning også vore medlemmer
lektioner i mental træning.
_______________________________________________________________________

Sol, regn og sommervarme prægede Rungsted Ugen 2019
Eagle Club Invitational

Rungsted Ugen startede onsdag med 96
deltagere i invitational – fourball.

Vinderparret i Eagle Club Invitational Nicolai Petri og Jakob Haldor Topsøe.

Laudrup Vin Greensome

Regnen faldt primært om natten, men
torsdagens turnering måtte dog have en
pause pga. lyn og torden

Claus Tang Holbek fra Laudrup vin bød på
smagsprøver på 15. tee i torsdagens
Greensome.
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… det er 40 år siden
Af: Jan Rud

Så kom 2. årgang af RGKs klubblad, og da
bladet er udkommet lige siden, var det nok
ikke så dårlig en idé, de vise fædre fik i 1978.

Starten til 6. Hul i maj
1936. Anlæggelse af
den daværende 6.
green, der i dag er 7.
green.

En meget læseværdig artikel, på 5 sider, under overskriften Rungsteds lyksagligheder,
af advokat Frederik Dreyer- der ellers var kendt som en svoren Københavns Golf Klub
tilhænger ( vi brugte ikke ordet ”fan” den gang) – der gennemgik banen hul for hul, og
roste den for såvel de golf – som de naturmæssige nydelser, det var - og stadig er - at
spille her.
Artiklen blev i øvrigt forsynet med et pragtfuldt fotografi fra 1936, hvor man så hvordan
banen – fra 1934 til 1937 –blev skabt , bogstaveligt ved hjælp af hestekræfter.
Klubhusudvalgets formand Jette Bjerrum mente ikke, at vi skulle indføre deciderede
kontrolsystemer i klubhuset, blot fordi nogle medlemmer havde set personer, der måske
hverken var medlemmer eller greenfeegæster. Det glæder mig, at samme fornuftige
holdning gælder i dag!
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Og så kom redaktionens første synlige fejl!.
Det nummer der udkom i maj, skulle naturligvis have været ”nr.2”, men blev til ”nr.3”. Det
blev redaktionen venskabeligt hånet for, men som klubbens berømte nabo gennem
mange år, Piet Hein, blandt flere andre har udtrykt det: ”den der intet laver, laver ingen
fejl; den der laver meget, kan begå fejl”.
Den største internationale amatørgolf match
herhjemme, blev også i 1979 afviklet
på
Rungsted. Vinder blev den mange gange
danmarksmester Henry Knudsen fra Esbjerg,
der var udlært gulvlægger og arbejdede på
Englands bådene, og aftenen før finalen lagde
et nyt gulv for Hans Stenderup. Men det, der
er hovedårsagen til, at jeg bringer fotoet fra
præmieoverrækkelsen, er den unge mand der
blev runner up i denne fornemme turnering.
Jo – golf kunne han også spille !
Storebror Klaus var også helt på toppen. Han var blandt andet på det danske juniorhold
der gav os sølv ved Europamesterskaberne i Czekoslovakiet (sådan stavede man det
den gang).
”Dupont et Dupond” som fru Beatrice kalder dem, var selvfølgelig også med til at
hjemføre Sjællandsmesterskabet til os det år, sammen med Jørn Styczen og Hans
Stenderup. Hans satte ved den lejlighed bane rekord på Storstrømmen
Men ”pigerne” kunne naturligvis også, og de to
juniorer Lisbeth Rossé og Helle Krogh Johansen,
fik sammen med Birthe Bjerrum og Birgitta
Broberg ”lammetævet” blandt andet København,
med hele 17 slag; jo det var en god dag på
Storstrømmens bane. Birgitta, der jo ikke just var
juniorspiller, blev i øvrigt året efter borgmester i
Søllerød Kommune.

I 1979 duftede medlemmerne i Rungsted bedre end de gør i dag !!!
Det er der flere årsager til.
Én årsag er, at det den gang var næsten utænkeligt, at man gik op for at spise, uden at
skifte fra sit spilletøj til noget andet.
En anden og måske mere væsentlig årsag var, at vi havde en meget gavmild sponsor I
Mogens Geertz, der sørgede for, at der i herrernes omklædningsrum altid var flasker med
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blandt andet barbersprit og hårvand fra Espit de Valdemar, og hos damerne produkter fra
Helene Curtis. Det sagde man i bladet tak for, i anledning af Mogens Geertz 60 års
fødselsdag .
Ifølge medlemslisten fra det år, var der 14 frøkner, 220 fruer og 56 damer hverken/ eller.
Ikke en eneste af os 444 mænd – i øvrigt samme længde som 18. hul – var tituleret med
”hr:” endsige titel – der er dog i dag, opnået ligestilling på det punkt.
Og så var vi i alt 19.718 medlemmer af 45 golfklubber i Danmark.
_______________________________________________________________________
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