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Anne Skelmose Juhl er kommet til Rungsted og sit 
nye job som klubsekretær med en væsentlig, klub-
mæssig ballast. 
Siden hun som 11-årig begyndte at spille golf i Nord-
vestjysk Golfklub – med Steen Tinnings far, Svend, 
som træner – har hun været medlem af flere danske 
golfklubber. Det skyldes dels, at hun i sin opvækst 
boede forskellige steder i Danmark. Dels, at hun i 
to årtier havde fuldtidsjob i flere forskellige kom-
muner på Sjælland og Fyn – senest som teknik- og 
miljøchef med ansvar for knap et halvt hundrede 
medarbejdere og to politiske udvalg.

”Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg arbejdede utro-
lig meget, var 49 år og inden for 18 måneders tid 
blevet både mormor og farmor,” siger Anne, da vi 

mødes én af de sidste dage i marts. ”Jeg begyndte 
derfor at overveje, om det var blevet tid til at arbej-
de mindre og nyde livet mere.”

Nogle år tidligere var hun flyttet ind i en Rung-
sted-villa med sin mand, Lars. Nu var hun i en si-
tuation, hvor hun kunne tillade sig at tage nogle 
friheder og bestemme, hvordan hendes arbejdsliv 
skulle være.

”Helt tilfældigt så jeg opslaget om et job, hvor jeg 
ville få mulighed for at arbejde med noget, som har 
fyldt meget i mit liv – på en arbejdsplads i smuk-
ke omgivelser. Og samtidig få en hverdag, hvor jeg 
skulle arbejde mindre og til gengæld få mere tid til 
børn, børnebørn og mand,” 

Velkommen til Anne 
– vores nye klubsekretær
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Anne er enebarn, oprindelig fra Århus. Hver gang 
forældrene gjorde klar til at rive familiens teltpæle 
op, lagde de altid vægt på det positive: ”Nu skal 
vi bo i et nyt hus, du skal et spændende sted hen, 
have nye venner,” etc.

”Dét har været en styrke, når jeg er tiltrådt et nyt 
job eller er kommet ind i en ny golfklub. Jeg er hur-
tigt faldet til rette, har fundet ud af, hvordan ting 
hænger sammen, og kunnet afkode sproget, stem-
ningen – for det lærte jeg gennem hele min op-
vækst,” fortæller Anne. 
”Jeg ville ikke have været noget af det foruden, 
heller ikke de bo- og jobmæssige flytninger i mit 
voksenliv.” 
Anne beskriver sin mand, Lars – der har boet flere 
perioder og steder i udlandet – som lige så meget 
’nomade’ som hende selv. Og de er enige om, at 
deres livsforløb har været spændende, givende og 
udviklende.

Du er uddannet ingeniør og har en bachelor i jura – 
man kunne kalde dig overkvalificeret?

”Jeg vil vende den om og sige, at jeg er ydmyg. 
Selv om jeg på et tidspunkt havde 45 personer re-
fererende til mig og ved en masse om jura, teknik, 
miljø og byplanlægning, så ved jeg intet om at drive 
en golfklub.” 
Anne har flere gange i sin karriere trådt et skridt 
op, ned eller til siden. Det har ikke været et pro-
blem, hvilket hun gjorde meget for at overbevise 
klubbens bestyrelse og Club Manager Anders Møl-
ler om. 

Med succes – Anne vil i den forbindelse gerne sige 
tak for, at hun blev valgt.
I mange år var Anne i hele sommersæsonen ”golf-
mor med stort G” for sine børn Cecilie og Frederik. 
Golfen fyldte meget i deres liv.– f.eks. i Holbæk fra 
2005 og nogle år frem med en stor frivillig indsats. 
Både Cecilie og Frederik har spillet på/spiller på 
Kokkedals bedste divisionshold.  

Anne har selv været medlem af Kokkedal Golfklub 
siden 2014, dét fortsætter hun med at være. Selv 
spiller Anne to-tre gange om ugen, også om vinte-
ren. Handicap’et er 12,3, men nu, hvor hun har fået 
mere tid, er målet at komme ned i 9. 

Som klubsekretær vil Anne være fuldt beskæftiget i 
sommerhalvåret, mens hun i vinterhalvåret kommer 
til at arbejde cirka 15 timer fordelt på tre dage om 
ugen.

Hvad glæder du dig mest til i det nye job?

”Til at møde alle medlemmerne, når sæsonen for 
alvor kommer i gang – men lad mig benytte lejlig-
heden til at takke dem, der helt fra starten af januar 
stak hovedet ind og sagde velkommen. Til at der 
bliver travlt i administrationen og shop’en. Og til at 
bidrage med min viden og erfaring i de kommunale 
udviklingsprojekter, klubben igangsætter.”

Af: Jan Frimodt

Anne Skelmose Juhl

Anne er 50 år, gift med Lars Juhl. 

De har tilsammen seks børn i alderen 
10-28 år. Anne er medlem af Kokkedal 
Golf Klub og har hcp: 12,3. 

Tidligere har Anne bl.a. været medlem 
af Aalborg, Silkeborg og Holbæk. 

Uddannet Bygnings- og miljøingeniør 
og BA Jur.
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Den nye shop byder velkommen 
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Åbningsturneringen der blæste væk 
og forsvandt i sneen
Vi måtte desværre afbryde søndagens åbnings-
turnering - 180 spillere havde starttid med 10 mi-
nutters interval fra kl. 07.40 til 15.30, og der var 
lagt op til en stor festdag med flere sponsorer, 
varme pølser på grillen og godt humør hos de 
mange, mange medlemmer, der havde fået plads 
i turneringen.

Men vejret var bestemt ikke med os, og kl. 11.11 
gik den ikke længere – april viste sig fra sin vær-
ste side, og sne og is umuliggjorde fortsat spil. Vi 

forsøgte at udsætte, men efter 30 minutter var 
det tydeligt for turneringsledelsen, at mængden 
af sne blot tog til og temperaturen var faldende, 
så snelaget på greens blev liggende.

Tak til spillerne for stort mod og stor tak til Bang 
& Olufsen Vedbæk og ECCO.

Claus Epe fra Bang & Olufsen Vedbæk stod som altid klar med særlige tilbud, men de forsvandt mellem sne og frost og ingen nåede rigtig at hilse 
på ham. Derfor har vi givet Claus en side her i par Excellence, så han kan vise sine produkter frem og give RGKs medlemmer en unik mulighed for at 
gøre en god handel i hans butik på Vedbæk Stationsvej.
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Det sker på banen og i naturen lige nu
De sidste 3-4 uger er der nok en del af jer, der 
har lagt mærke til nogle overflyvende og foura-
gerende rovfugle i området ved 4. green, 11. green 
og på den anden side af jernbanen.
 
Musvåger ses tit over vores fairways og yngler 
i skoven omkring – men denne rovfugl synes en 
smule større og har vingefang på mellem 145 til 
165 cm.
 
Med sin lange, kløftede hale, og kontrastfulde vin-
ger og med den rustrøde farve er der tale om rød 
glente. Der har været set op til tre på en gang.
 
Den røde glente er en fantastisk flyver og ses 
navigere flot i luften. Den røde glente er ikke al-

mindelig i Danmark, men ynglebestanden er de 
seneste år øget, hvorimod Skåne er et mere fore-
trukket område for fuglen.
 
Som nævnt ser vi musvågen meget ofte, og vi 
har også et ynglende par Tårnfalke i kassen på 14. 
tee. Andre rovfugle som spurvehøg er almindelig 
at se, og duehøgen ses også en sjælden gang, 
og indimellem kan vi også være heldige at se 
en overflyvende havørn på sin tur fra Arresø og 
Esrum til Øresund.
 

Værn om vores natur og nyd det derude.


