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TrackMan udvikler og udvider konstant sin data-
base over golfslag, så der kan udledes statistik-
ker og analyseres mere kvalificeret på alle aspek-
ter af spillet. Hvad er det, de bedste spillere gør, 
når de slår de længste drives, bedste putts etc.? 
Det sidste par år har dataindsamlingen også om-
fattet puttning. Her giver vores klubpro, Jannik 
Bolinder, sit svar på, hvordan de bedste PGA-tour 
pro’er bærer sig ad, når de holer den ene bold 
efter den anden. 

”Det mest overraskende er, at det for de bedste 
puttere gælder, at ’pendulets’ svingtid fra yder-
punktet i tilbagesvinget og til boldtræf - impact 
- er konstant, uanset hvor langt det vandrer, altså 

uanset om der er tale om et kort eller et langt 
putt. Det indebærer, at ’pendulets’ hastighed er 
højere, jo længere puttet skal løbe. Med andre 
ord er det alene tilbagesvingets vinkel og der-
med tilslagets hastighed, der afgør puttets læng-
de. Tiden, det tager at gennemføre puttet, er den 
samme hver gang.”

De bedste puttere i verden ligger alle lige om-
kring 0,30 sekund fra yderpunkt til boldtræf, 
mens de mere almindelige golfere typisk veksler 
fra 0,25 til 0,45 sekund  – i øvrigt uden nogen 
større konsekvens-faktor, forklarer Jannik.
”Et andet resultat af analysen er, at putterens 
svingbane er mindre vigtig end slagfladens ori-

Klubpro Jannik Bolinder fortæller om sin analyse 
af overraskende TrackMan-data

TrackMan afslører hemmeligheden 
bag de bedste puttere

Kort putt: Fra yderpunkt i tilbagesvinget til boldtræf: 
0,30 sekunder.

Langt putt: Fra yderpunkt i tilbagesvinget til boldtræf: 
0,30 sekunder.
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entering i selve boldtræffet, da der ingen friktion 
er mellem putteren og bolden, som det f.eks. er 
tilfældet i et kraftigt kølleslag, hvor bolden tryk-
kes mere eller mindre sammen.”

Jannik konkluderer: ”Hvis udgangspunktet er en 
korrekt læst green, og slagfladen er placeret, så 
den er orienteret mod det ønskede punkt, skal 
der derefter alene fokuseres benhårdt på at få 
den rigtige hastighed på puttet. Ved at holde fo-
kus på længen af puttet, så bolden har en lavere 
hastighed ved hullet, er der flere putts, der vil fal-
de i hul, og man vil få flere returputts i hul, som 
betyder færre 3-putts! 

Der er et utal af øvelser, som man kan lave for at bli-
ve bedre til at få den helt rigtige længde-kontrol. ”

 
TrackMan: Følg din strategi for puttet
TrackMan’s CTO (Chief Technology Officer), 
Fredrik Tuxen, har stået for udviklingen af put-
te-produktet og uddyber Janniks analyse med 
følgende kommentarer:

”Startretningen af et putt er stort set udelukkende 
dikteret af slagfladens orientering i træføjeblik-

ket. Endvidere viser det sig, at man ikke kan hoo-
ke eller slice et putt ved at have åbent eller lukket 
slagflade i forhold til svingbanen, som man jo el-
lers kan med fulde slag. Det betyder, at putterens 
svingbane er af mindre betydning, så længe slag-
fladen er orienteret korrekt i træføjeblikket.

Vær opmærksom på, at den optimale længde af 
et putt afhænger af ens strategi. Går man efter at 
hole et putt, så bør bolden have en hastighed ved 
hullet svarende til, at den ruller ca. 0.6m for langt, 
hvis man misser hullet. Går man til gengæld efter 
at minimere risikoen for tredje put, så bør bolden 
have en hastighed, så den kun lige akkurat når 
hen til hullet for at eventuelt droppe i hullet. 
Og husk, at for et breaking putt (f.eks. med 
venstre-højre fald på greenen) vil den korrekte 
start-retning afhænge af ens strategi; ved det 
putt, der kun skal hen til hullet, skal startretnin-
gen være lidt længere væk fra hullet. Så vælg 
først ønsket længde på putt og derefter startret-
ningen”.

Af Lars Blicher-Hansen
Forside- og putting foto: Jørgen Jessen
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Eliten

Af Jan Frimodt

I en corona-halveret sæson er klubbens elitespil-
lere godt på vej til at indfri de forventninger, elite-
udvalgets formand Paul Halberg havde for 2020.
Bedste herrehold kan rykke en division op. Næst-
bedste herrehold afventer fintælling af resultater 
i forhold til oprykning. Og både seniorholdet og 
veteranholdet spiller med om danmarksmester-
skabet. Tingene afgøres i weekenden 12.-13. sep-
tember. 
For kvinderne var det realistiske mål at forblive i 
1. division, det er trinnet under Santander Divisio-
nen. Det blev nået qua en 2.-plads i 1. division øst 
pulje 2, hvor man 15. august tabte 5-7 til puljens 
vindere fra Køge, der havde den tidligere tour-pro, 
Christina Kuld, på holdet.     
Knap så erfaren er Rungsteds Cassandra Plaug-
mann. Alligevel har 15-årige Cassandra med hcp. 
7,5 bidraget til holdets pointhøst ved at dele to af 
de tre singler, hun har spillet i sæsonen, heriblandt 
den mod Køge.
Seniorholdet (+50 år) og veteranholdet (+60 år) 
vandt suverænt deres respektive puljer i 1. divi-
sion øst med tre holdsejre af tre mulige. Senest, 
15. august, med så overbevisende cifre som hen-
holdsvis 13-1 over CGC (Vallensbæk) og 10-4 over 
Simon’s. 
Holdene skal nu deltage i en DM Final 4-weekend 
med tre andre puljevindere. Seniorerne skal i de-
res semifinale lørdag møde Aarhus, mens vetera-
nerne samme dag skal op imod Aalborg. Vinderne 
spiller finaler søndag. Det hele foregår på Kellers 
Park-banen nær Vejle. 
Klubbens bedste herrehold vandt sin pulje i 3. divi-
sion øst, godt hjulpet af en 11-1 sejr over Hornbæk i 
sidste spillerunde. Holdet skal 12. september spille 

om oprykning til 2. division øst mod København. 
Kampen afgøres på Kalundborg Golfklubs bane.
Vinder RGK 1 vil deres oprykning betyde, at der 
gøres plads til RGK 2 – der sluttede som nr. 2 i 
en af 4. divisionspuljerne – i 3. division. Men det 
afhænger af førnævnte fintælling.
Taber RGK 1, må holdet blive i 3. division, og så kan 
RGK 2 ikke rykke op fra 4. til 3. division, for en klub 
må ikke have to hold i samme division. 
Der er med andre ord en hel del på spil anden 
weekend i september, men uanset hvordan det 
går, er Paul Halberg glad og tilfreds. 
”Holdenes resultater baner vejen for, at vi kan ar-
bejde videre med rammer og ambitioner for de 
sportslige resultater i næste sæson,” siger Paul 
Halberg, der selv har været fast mand på senior-

holdet.

Mission 2020 godt på vej... 
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Lørdag morgen d. 22. august slog 12 par ud fra 
backtee i kampen om klubmesterskabet i fourso-
me – et i Rungsted helt nyt klubmesterskab, der 
blev spillet over 36 huller. 

De bedste otte par, eller de par der var inden for 
10 slag efter førerbolden, var sat til at klare cuttet 
til eftermiddagens runde. Det endte sådan, at ni 
par gik videre, så Jacob Hvelplund og Valdemar 
Gernow fik sig en ekstra runde som markører for 
det niende par.

Desværre havde ingen kvinder fundet vej til dette 
klubmesterskab, der både kunne spilles som mix, 
dame, herre og/eller junior. Med deltagerhandi-
caps fra +2,4 til 10,6 var der lagt op til en spæn-
dende dag. 

Efter første runde lå tre par i toppen med 76 slag, 
og nr. 4 var rundt i 77 slag, så alt kunne ske på 

eftermiddagens afgørende runde. Og det blev 
spænding til det sidste. 

Mikkel Ravn Christensen og Ulrik Bæk Jørgensen, 
som havde gået første runde i 81 slag, kom stærkt 
igen, gik anden runde i par og endte i sammen-
lagt 153 slag, lige som Kemp-fætrene Oliver og 
Sebastian. 

De to par måtte i omspil, og med følgeskab af de 
øvrige deltagere og flere medlemmer blev me-
sterskabet afgjort på 2. hul, da Oliver og Seba-
stian måtte nøjes med en bogey mod Mikkel og 
Ulriks par.

Stort tillykke til Mikkel og Ulrik, som bliver de før-
ste på tavlen for det nye klubmesterskab – et me-
sterskab, der helt sikkert er kommet for at blive.

/MB

Ny tavlematch 
Klubmesterskaber i Foursome
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Rungsted Ugen tirsdag d. 4. til lørdag d. 8. august 
var på flere måder et tilløbsstykke.  
Lørdag var parkeringsplads, driving range og se-
nere banen således fyldt med 29 hold og hele 117 
spillere til Royal Scramble. Fire hold på venteliste 
kunne desværre ikke komme med. 
I højt sommervejr og ditto humør dystede dygtige 
golfspillere helt ned til hcp. +4,2 om æren og de 
fine præmier fra Royal Unibrew. De bedste 15 hold 
endte mellem 54,5 og 60 netto i en meget tæt 
match med rigtig flot golfspil. 
Vinderne blev familien Plaugmann – Alan, Benedik-
te samt døtrene Cassandra og Cordelia – med 54,5, 
tæt fulgt af Søren Lottrup, Michael Kemp, Kristian 
Arn-Korsbæk og Jesper Norgart med 55,6.
Bagefter var alle på terrassen til frokost og kæm-
pede om en plads i skyggen – de nye parasoller 
gjorde lykke – og med den tilsyneladende uende-
lige sommer over os blev familien Plaugmann hyl-
det og begavet for deres fornemme præstation.
26 par – mere end en fordobling i forhold til sidste 
år – havde tilmeldt sig torsdagens slagspilskvalifi-
kation i ægteskabsmatchen, hvor fire par går vi-
dere. Matchen var sponsoreret af Laudrup Vin og 
er åben for spillere fra andre klubber. Ét par kom 
sågar fra Frankrig for at deltage. 
Hvis den store interesse holder ved til næste sæ-
son, kan det være en idé at afholde såvel kvart- og 
semifinaler efterfulgt af finalen. 
I sidste ende kom de fire par – som fredag spille-
de semifinaler og finale i den vel nok sværeste af 
alle golfens matchformer, mixed foursome – dog 
alle fra Rungsted, med Bettina Bernhoft/Niels 
Bock-Pedersen som vindere.

Ugen indledtes med Eagle Club Fourball Bestball, 
hvor 52 par mødte frem til dobbelt gunstart på 
otte huller. Ingen tvivl om, at gunstarten er med 
til at øge det sociale aspekt, fordi alle kommer ind 
mere eller mindre samtidigt. Eagle Club har været 
sponsor for denne turnering siden 2018.
Dagen efter var rangen atter fyldt fra kl. 8 om 
morgenen, hvor 96 spillere varmede op til Laud-
rup Vin Greensome. Solen skinnede på Danne-
brog svajende i en let brise – ideelt vejr til golf på 
en bane, som Barry og hans team havde sat op 
efter alle kunstens regler.

Spillere med alt fra handicap +0,5 til 31,0 dystede i 
godt fire timer, inden vinderne kunne kåres. 
Konkurrencen var hård, så runner-ups Hans Sten-
derup og Lars-Friedrich Bockhahn måtte på trods 
af 41 point se sig slået ganske eftertrykkeligt af 
vinderne Morten og Frederik, far og søn, der sco-
rede hele 48 point efter en runde i 69 brutto – net-
to 60, sådan! 

Terrassen blev fyldt til efterfølgende frokost. Selv 
ikke et par regndråber kunne ødelægge den gode 
stemning, og der var flotte vingaver på præmie-
bordet fra Laudrup Vin og store klapsalver til vin-
derne. Frederik (14 år) fik dog mulighed for at byt-
te de seks flasker vin til ProV1-bolde!

Torsdag blev der spillet kaninturnering for spillere 
med handicap over 30. Her deltog seks spillere. Og 
fredag deltog sammenlagt 43 spillere med handi-
cap under 36 i RGK Open, hvor en A-række spillede 
slagspil, mens en B-række spillede stableford. 

Hele Rungsted Ugen havde deltagelse af sam-
menlagt 420 spillere, heraf 66 fra andre klubber. 

156 af de 420 deltog i mere end én match. 

Af: Ib Ussing Andersen og MB

Rungsted Uge med 
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Scramble-venteliste og ægteskabsfordobling

Morten og Frederik vandt en suveræn sejr i ”Laudrup 
Vin Greensom” - Frederik byttede med stor tilfredshed 
vinen med lækre varer i shoppen.
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Øjeblikke fra Rungsted Ugen 2020

Der var brug for parasollerne i den meget varme Rungsted Uge

To ægtepar er klar til fredagens 
kvalifikationsrunde

Dorte og Michael gør klar til semi- 
finale i Ægteskabsturneringen

”Svenne” vandt lækker 
rose fra Laudrup Vin

Klargøring på putting greenen forud for 
gunstarten

Laudrup Vin diskede op med lækre 
vine i deres turneringer

Sune og Niels Erik fik en flot tredje-
plads i Laudrup Vin Greensome
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Opvarmning før en af de store turneringer Gitte og Hans Bertil blev nr. 
4 i Ægteskabsturneringen

Anne Lange vandt 
B-rækken i RGK Open

Nicolai Suhr vandt A-rækken i 
RGK Open

Klar til semifinalen i 
Ægteskabstureringen

Niels og Bettina vandt årets 
Ægteskabsturnering 2020

Stemning på terrassen i det gode vejrPeter Claudi fik præmie i 
Eagle Club Invitational

JJ og Henrik Saustrup vandt en flot 
præmie i Laudrup Vin Greensome

De to finalepar i Ægteskabsturne-
ringen

Rungsted Ugen startede traditionen tro 
med  Eagle Club Invitational 

Henrik og Lotte vandt et flot gave-
kort i Eagle Club Invitational 

Øjeblikke fra Rungsted Ugen 2020


