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På film kan en ”Turist ved et tilfælde” arbejde i 
hele verden, sådan som William Hurts amerikan-
ske rejsebogsforfatter gjorde det. 
På TV 2 kan man blive ”Detektiv ved et tilfælde”, 
som PR-guruen Agatha Raisin er det i en idyllisk 
engelsk landsby.
Og i virkeligheden kan man blive greenkeeper ved 
et tilfælde i klubber nord for København – sådan 
som islandske Andri Pepke Gunnarsson nu har 
været det i 12 år, siden marts i Rungsted.

”Det var ret tilfældigt,” siger Andri, der tog tre må-
neder på højskole i Danmark, da han var i begyn-
delsen af 20’erne. Dér mødte han sin nuværende 
hustru, danske Christine.
”Da jeg var færdig, ledte jeg bare efter et eller an-
det, så jeg kunne komme i gang og tjene nogle 
penge. Christines mor sendte en email ud til sin 
vennekreds. En af dem arbejdede på The Scan-
dinavian. Han gav mig email-adressen til deres 
Course Manager, og så fik jeg jobbet.”

Andri havde ingen som helst relevante erfaringer 
– men han havde dog spillet golf siden han var 
9-10 år gammel, mest med sin far. Dengang var 
der ikke så mange baner i Island, i dag er der knap 
70, mange af dem med 9 huller. 

En greenkeepers tidlige arbejdsstart på dagen var 
det sværeste at vænne sig til på The Scandinavian, 
husker Andri: ”Men at være ude i naturen, i den fri-
ske luft, det har jeg altid godt kunnet lide. På den 
måde var det verdens bedste kontorplads.”
Han blev ansat i 2009 og deltog således i anlæg-
gelsen af nogle af The Scandinavians bunkers og 
greens. Anlægget åbnede i 2010.

Med tiden steg Andri uofficielt i graderne og frem 
til, at han – efter at have gennemgået den treet-
halvtårige greenkeeperuddannelse – i 2018 og 
2019 ind i mellem fungerede som tredje mand i 
ledelseshierarkiet efter The Scandinavians Course 
Manager og Deputy Course Manager.

Greenkeeper ved et tilfælde
Andri er let genkendelig i shorts året rundt
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Men han ville gerne løfte tingene et niveau op, til 
mere konstant at skulle lede og fordele arbejdet i 
en greenkeeperstab. Det var grunden til, at Andri 
skiftede til Rungsted, hvor han er ”second in com-
mand” efter Barry Crawford.

”Jeg er glad for min beslutning, den kommer jeg 
ikke til at fortryde,” siger Andri, der lærte Barry at 
kende i forbindelse med Nordea Masters på Bar-
rys tidligere arbejdsplads, PGA Sweden National, 
i 2015. 

Han er ikke i tvivl om, at ledelseserfaringerne på 
The Scandinavian havde klædt ham godt på. Og 
han kom til Rungsted med sine overalls fulde af 
praktiske erfaringer inden for alt fra klipning af 
samtlige græsområder over bygningsvedligehold 
til træbeskæring og skovarbejde, herunder kurser 
i træklatring. Plus The Scandinavians fine renom-
mé i baglommen.

Hvordan er det så at være grenkeeper på The 
Scandinavians baner (36 huller) modsat Rung-
steds bane?

”Jorden under greens og nogle steder under 
fairways er den store forskel. Hvor The Scandina-
vians sandcap’ede fairways og USGA-opbygge-
de greens er ’kontrollerede’ områder, så er der på 
Rungsteds bane visse steder, hvor banen, f.eks. 
på grund af mosejord, opfører sig mere uforudsi-
geligt,” siger Andri med et skævt grin.

Det daglige arbejde er stort set det samme beg-
ge steder. Men når man har to baner, kan man 
klippe f.eks. alle greens eller alle fairways helt 
færdige på den ene bane, mens man åbner for 
tidligt spil på den anden – og vice versa dagen 
efter. 

En anden ’luksus’ på The Scandinavian – ikke kun 
for greenkeeperstaben, men også for græssets 
vækstbetingelser – er, at man lukker begge baner 
helt i to-tre måneder om vinteren. Dér har staben 
så fred og ro til store anlægsarbejder. 
I sæsonen bestod The Scandinavian-staben ty-
pisk af 16 fuldtidsansatte plus løst tilknyttede 
folk. Rungsted havde i år seks fuldtidsansatte, 
inkl. Barry og Andri, plus det løse.

Andri gætter på, at antallet af medlemmer i de to 
klubber er nogenlunde det samme.

Af: Jan Frimodt

Andri Pepke Gunnarsson
Født 1985. Giftede sig i 2017 med Christine, 
de har en dreng på to år og en nyfødt pige. 

Familien bor i Ørby nær Tisvilde.

Andri er også uddannet til at fælde træer

Andri spillede en vigtig rolle ifbm. etablering af 
det nye vandingssystem
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Det lignede et gigantisk puslespil, da ’brikkerne’ 
blev lagt på plads i begyndelsen af november. 
Motivet var den smukkeste puttinggreen, man 
kan tænke sig – omformet og med forbedret 
dræn og vækstlag. Græstæppet på den gamle 
green var nemlig af meget fin kvalitet, så det blev 
skåret op i 2.200 stykker á 20 kg, der blev sendt 
på ferie nede mellem driving rangen og 9. hul, 
indtil de skulle genbruges. 

Imens gik mænd og maskiner i gang med at mo-
dellere hele greenområdet med en væsentligt 
større del af arealet med plane flader end den 
gamle, skrå green, og øge det fra 800 m2 til 850 
m2. Derefter skulle underlaget bygges op, først 
med 30 ton drængrus, der blev udlagt oven på 
de 200 m drænrør og derefter blev dækket af 
et 10 cm tykt grustæppe på 195 ton. Øverst blev 
der hældt beskedne 600 ton sand (indeholden-
de organisk materiale) ud til græstæppets 30 cm 
tykke rodzone, som er det lag, der skal indeholde 
de levende rødder.

Og kvalitetsløft til indspilstræning
Når de nu var i gang, benyttede vores dygtige 
greenkeepere sammen med deres tre britiske 
’shapere’ (de samme, som også hjalp for godt et 
år siden med at rette banens bunkere op) lejlig-
heden til at forbedre området omkring indspils-
greenen. Her blev der fjernet 25 cm udpint jord 
hele vejen rundt, som blev erstattet med den væ-
sentligt bedre ’gamle’ rodzone-jord fra den store 
puttinggreen. Det sikrer et bedre vækstlag, som 
samtidig blev forsynet med nye dræn.

Fantastisk flot stykke arbejde, som vi kun kan 
være både stolte af og glade for! 

”Vi håber, at det fra påsken 2021 er muligt både 
at putte og træne indspil, men det afhænger 
100% af temperaturen resten af 2020 og foråret 
2021, men når først det åbner, kan indspilsområ-
det benyttes året rundt”,  fortæller Club Manager 
Anders Møller.

Tip-top ny puttinggreen

Af: Lars Blicher-Hansen
Foto: Jørgen Jessen
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Græstæppet på den gamle green er skåret op i 2.200 stykker, der bæres væk og venter på genbrug

Vandingsslangerne lægges ned, efter der er gravet 40 cm 
ned under græsoverfladen

10 cm stabiliserende grus fordeles ovenpå drænene...

...hvorefter et 30 cm tykt lag sand indeholdende 10% orga-
nisk materiale (til at holde på fugten) lægges ovenpå - i alt 
600 ton der udgør den nye rodzone, som græstæppet skal 
have glæde af.

Det udslidte vækstlag rundt om indspilsgreenen er under-
vejs blevet erstattet med vækstlaget af langt bedre kvalitet 
fra den gamle puttinggreen.

200 m drænrør med grus ovenpå lægges i 
sildebensmønster

1

2
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1. oktober overtog Rungsted Golf Klub som 
bekendt shoppen fra Mike Tulloch, som de  
seneste 12 år har drevet pro-shoppen i RGK.

Klubben overtog Mikes lager, som i oktober må-
ned blev solgt til klubbens medlemmer, der flit-
tigt benyttede sig af de mange gode tilbud. Stort 
set alle varer er blevet solgt, og butikslokalet har 
derfor siden 1. november set næsten tomt ud.

Aftalen med Mike om overtagelse af hans vare-
lager sikrede, at vi kunne sælge de resterende 
varer med rabat og dermed (næsten) rydde la-
geret helt, fortæller Anders Møller og fortsætter 
- vi valgte at sælge mest muligt ud af alle varer 
fra lageret, idet vi fra 2021 ønsker at præsentere 
en butik, der lige fra sæsonstarten står klar med 
helt nye varer fra 2021. Vi har valgt nogle andre 
tøjmærker, end der har været i shoppen de sene-
re år, og derfor var det oplagt, at vi solgte ud af 
2020-lageret.

Der bliver i den nye butik stort fokus på varer med 
Rungsteds logo på. Så de nye tøjkollektioner på 
hylderne fra J.Lindeberg, Lacoste og Galvin Gre-
en bliver med Rungsted Golf Klubs logo diskret 
placeret på ærmet. Vi synes, at vores smukke 
logo skal vises frem, og vi ved at medlemmerne 
bærer det med stolthed. Vi håber, at også gæster 
vil synes, at det kan være lækkert at få en flot 
Lacoste pullover med RGK logo på ærmet med 
hjem efter et besøg i klubben, siger Anders.

De tre tøjmærker kommer hver til at dække for-
skellige behov til både herrer og damer. 
Varerne fra J.Lindeberg er de mest ”sporty” og 
indeholder både basisvarer og udvalgte varer fra 
deres 2021-kollektion. 
Galvin Green er funktionstøj (vind og regn) fra al-
lerøverste hylde. GG har i mange år været kendt 

for, at de har markedets bedste funktionstøj, og 
til shoppen i Rungsted er de flotteste styles ble-
vet udvalgt, så alle kan se godt ud – også i regn-
vejr. 
Fra Lacoste bliver der et helt klassisk udvalg af 
poloer og pullovers til både herrer og damer – vi 
er stolte af at kunne præsentere dette lækre, eks-
klusive brand på hylderne. Det er meget få (hvis 
nogen foruden RGK overhovedet) golfklubber 
forundt at få lov til at sælge Lacoste i shoppen.

På udstyrssiden bliver det fortsat Callaway og 
Titleist der sælges. Der bliver et godt udvalg af 
wedges og puttere og et mindre udvalgt af køl-
ler. På jernsiden bliver der fokus på fitting med 
Jannik og Mike, ligesom der vil blive inviteret til 
fittingdag med de store udstyrsleverandører. I 
shoppen kommer der nogle enkelte sæt på hyl-
derne, og så bliver der mulighed for at leje eller 
prøve forskellige sæt.

Sko bliver fortrinsvis fra ECCO, men der kommer 
også en klassisk Footjoy sko med RGK logo på 
hylden. 

Der kommer også en masse flotte accessories til 
salg – det meste med Rungsteds logo på, så både 
head covers, håndklæde og markeringsmærker 
let genkendes tilhørende et RGK-medlem.

Vi glæder os meget til at få alle de bestilte varer 
hjem, så vi kan komme i gang med at style den nye 
butik. Jannik Bolinder og jeg har købt ind hos de 
valgte leverandører, og så håber vi, at de valgte  
varer falder i medlemmernes smag. Jannik og 
Anne får ansvaret for at præsentere varerne flot i 
butikken – og jeg tør godt love, at det bliver flot 
at se på og lækre varer, der kan købes, slutter 
Anders Møller af. 
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Shoppen anno 2021
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Afslutningsmatch søndag 25. oktober 2020
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Urene var sat tilbage til vintertid og med gunst-
art 9.30 mødte 72 veloplagte deltagere op til 
årets sidste match. Med ny varsling af yderligere 
stramninger i håbet om at mindske smittespred-
ning blev fællesspisningen flyttet ud på banen. 
Jonas og Trine trodsede kulde og blæst og ser-
verede i stedet grillpølser, kartoffelsalat og øl/
vand ml. 1. og 10. teesteder.  

Præmieoverrækkelsen efter matchen foregik uden-
dørs på terrassen under markiser, halvtag og pa-
raplyer. Tak for tålmodigheden og forståelsen fra 
alles side.

Også en stor tak til Classic Golf, der i disse for 
branchen udfordrende tider fastholdt sponsora-
tet og til Marc, der lovede, at Classic Golf også er 
sponsor for Afslutningsmatchen i 2021!

Vinderne af matchen 2020 blev Kathrine Hor-
nemann Lassen og far Anders Lassen med hele 
43 point – og på 2. pladsen Christine og Ole 
Faaborg-Andersen med 39 point.
På tredjepladsen kom Julie Lauesen og Laura Ej-
sing mens to x Petri vandt tættest flaget på 15. 
hul.

/MB
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Klubmestre og gennemgående turneringer

Dronning Alexandrines Vandrepokal
Runner Up: Frederik Eldrup Hauge
Vinder: Anders Wilhjelm

Giftbægeret
Runner Up: Ole Bødtcher-Hansen & Anne Rolighed Lauridsen
Vinder: Charlotte Hornemann Lassen & Anders Lassen

Paradispokalen
Vinder: Henrik Saustrup
Runner Up: Nicolai Olrik

Efterårsfourball
Vinder: Paul Halberg og 
Niels Bock-Pedersen

Kirsebærpokalen
Runner Up: Sanne Norvold
Vinder: Per Krogh-Hansen
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Klubmestre 2020

Klubmesterskaber slagspil veteran damer
Vinder: Heidi Holm
Runner Up: Lise Frost

Klubmesterskaber slagspil senior herrer
Vinder: Sune Martin
Runner Up: Paul Halberg

Klubmesterskaber slagspil herrer
Vinder: Christian Bræmer Habel

Klubmesterskaber slagspil veteran herrer
Vinder: Peter Claudi Rasmussen
Runner Up: Robert Leth

Klubmesterskaber slagspil senior damer
Runner Up: Malou Bremer
Vinder: Maren Binau

Klubmesterskaber slagspil damer
Vinder: Isabella Kemp
Runner Up: Julie Lauesen
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Klubmesterskaber hulspil 
veteran herrer
Vinder: Per Hollesen

Klubmesterskaber hulspil super-
veteran herrer. Vinder: Hans Stenderup 
Runner Up: Peter Claudi Rasmussen

Klubmesterskaber hulspil veteran 
damer. Vinder: Helen Bødtcher-Hansen
Runner Up: Mette Bundgaard

Klubmestre 2020

Klubmesterskaber hulspil senior herrer
Vinder: Hans Michael Olrik
Runner Up: Paul Halberg

Klubmesterskaber hulspil juniorer
Runner Up: Christian Bræmer Habel
Vinder: Christian Ørskov Leidersdorff

Klubmesterskaber hulspil senior damer
Runner Up: Mette Frickmann
Vinder: Charlotte Hornemann Lassen

Klubmesterskaber hulspil herrer
Vinder: Frederik Asbjørn Bernhoft


