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Tirsdag 22. juni 2021 kunne man endelig afholde 
generalforsamlingen og omkring 50 medlemmer 
mødte op på denne lune sommeraften.

Morten Eldrup-Jørgensen (formand), bød velkom-
men og i lighed med tidligere år blev Per Sørensen 
valgt som dirigent. Herefter fik Morten ordet og 
iført headset gennemgik formanden i afslappet stil 
året, der gik. 

Som altid rejste Generalforsamlingen sig og minde-
des de medlemmer, der var afgået ved døden siden 
sidste års generalforsamling.

Året har været præget af Corona. Vi kunne stort set 
ikke rejse, og mange har spillet golf mere end no-
gensinde. Allerede i foråret 2020 måtte administra-
tion og bestyrelse løbende justere i bookingregler 

for at sikre så fair fordeling af starttider som mu-
ligt. Aktivitetsniveauet viste hurtigt, at der ikke var 
plads til at optage yderligere medlemmer, og siden 
er ansøgere sat på venteliste. Bestyrelsen er meget 
opmærksom på kun at optage et antal nye med-
lemmer, der fortsat sikrer vores umistelige værdi – 
nemlig fri adgang til spil. Heldigvis er vores mellem-
tider et fantastisk middel til at sikre dette.

Økonomien
RGK har en meget stærk økonomi. Overskuddet i 
2020 blev på 1,15 mio. mod et budgetteret overskud 
på 450.000,- kr. Det skyldes bl.a. højere indtægter 
fra straks-indskud og greenfee, og lavere udgifter 
bl.a. på banen. Egenkapitalen er nu på 10,7 mio. kr. 

”Vi har et rigtig godt fundament til at fortsætte de 
målrettede investeringer – og vi vil ligesom i Tivoli, 

Meget positiv udvikling i RGK

Sæsonen 2020 blev positivt påvirket af Corona. Golf blev mere end nogensinde et 
vigtigt fristed. Bestyrelsen var meget tilfreds med den fortsat positive udvikling 
på banen, den flotte medlemsudvikling og den stærke økonomi.
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hvor der åbner nye forlystelser hvert år, også i RGK 
løbende udvikle og forbedre klubben”, sagde for-
manden.

Medlemsudviklingen har været positiv, og i 2020 
var vi 713 A-medlemmer, hvor vi i dag er 728 
A-medlemmer. Vi har en ventepulje og er i den gun-
stige situation, hvor vi kan være ”herre i eget hus”. 
Vi oplever fortsat stor søgning til klubben – også fra 
mange erfarne golfspillere fra andre klubber.

En bane af høj standard 
Barry Crawford sikrede den bedste spillekvalitet på 
greens og fairways i mange år. I foråret 2020 an-
satte Barry en Deputy Manager, Andri Gunnerson, 
der nu, hvor Barry desværre er fratrådt og flyttet 
tilbage til Sverige, står i spidsen for greenkeeper 
teamet. Teamet er forynget med få fastansatte og 
flere sæsonarbejdere – et langt mere fleksibelt og 
velmotiveret team. Barry er i løbende dialog med 
Andrí og bistår lejlighedsvis på konsulentbasis, så 
vi fortsat kan sikre og forbedre kvaliteten på banen. 

Der er igangsat en professionel søgning efter en ny 
Course Manager, hvor der søges internationalt, dvs. 
både i UK, Tyskland og Skandinavien inkl. Danmark.

Banen vil fortsat blive forbedret, da banen er og 
bliver nøglen til succes for Rungsted Golf Klub. Så 
udover at glæde os over omlagt putting green og 
indspilsområde, vil der hele tiden arbejdes med for-
bedringer på banen og omgivelserne. 

Restauranten, klubhus og administration
Jonas blev udfordret i 2020, først da Mikkel pga. 
langtidssygdom overdrog sin del til Jonas. Dernæst 
skulle der balanceres under Corona nedlukninger 
og efterfølgende skiftende restriktioner. Bestyrelsen 
besluttede tidligt i forløbet at give Jonas en hånds-
rækning. Vi glæder os over, at Jonas med dygtige 
ansatte og med bistand og opbakning fra familien 
har drevet restauranten og tacklet alle udfordrin-
gerne usædvanlig professionelt.

Klubhuset er i god stand på 1. sal - og senest er 
køkkenfaciliteterne blevet opgraderet. I undereta-
gen er der etableret 48 nye 80 cm brede bagskabe 
med el. På sigt skal vi forbedre
indgangsområdet, omklædningen - især damernes, 
og ejendommen trænger til udvendig istandsæt-
telse. Efter at have købt grundstykket ved Ulve-
mosen/Fritidshuset skal der etableres en forbedret 
indkørsel og flere parkeringspladser. 
I 2020 skete der ikke kun udskiftninger blandt gre-
enkeeperne men også i administrationen. Mette 
valgte efter en årrække at vende tilbage til sin ”le-
geplads” som almindelig golfspiller i RGK, og efter 
en grundig rekrutteringsproces er Anne Skelmose 
Juhl tiltrådt 1. januar 2021. Anne er kommet rigtig 
godt i gang og har stærke kvalifikationer til at ud-
fylde jobbet. 

Også Mike og Jannik og ikke mindst vores vicevært 
Peter Simonsen fik velfortjent stor tak for en flot 
indsats. Mike glæder sig til at komme i gang med 
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golfrejser igen, og nu hvor klubben har overtaget 
shoppen, har Jannik spillet en vigtig rolle med etab-
lering og indkøb til den nye shop.

I 2020 fortsatte vi med at kommunikere med vores 
digitale blad - Par Excellence, og i marts 2021 mod-
tog alle medlemmer det trykte blad med posten, 
RGK Årsblad – som er kommet for at blive.

Formanden takkede alle vores sponsorer, der sam-
let støtter med mere end 350.000,- kr. 

Sportslige begivenheder
Desværre nåede klubben ikke helt de store resulta-
ter i 2020. Flotteste placering var bronze for vores 
Veteranhold med Mike som spillende kaptajn.

Juniorerne var flittige og har gjort det rigtig godt 
i mange turneringer og ikke mindst fået en mas-
se gode erfaring. Flere af juniorerne er nu med til 
at styrke vores divisionshold i 2021. Så ambitions- 
niveauet for 2021 er oprykninger for flere af holdene. 

Der har været meget stor tilslutning til RGK-turne-
ringerne – mere end 1.100 har deltaget i 26 turne-
ringer. Og Åbningsmatchen i 2021 havde mere end 
160 tilmeldte. 

Stor tak til de mange frivillige bl.a. i turneringsud-
valget, kommunikationsudvalget m.fl.

Med en stærk økonomi, stor efterspørgsel og den 
gode stemning i klubben gør bestyrelsen sig umage 
med at værne om vores mere end 80 år gamle kul-
tur. Det er vigtigt at tiltrække de medlemmer, der 
på langt sigt sammen med familien og nære venner, 
vil være en del af RGK. 

Året var usædvanlig positivt – og forhåbentlig fort-
sætter den gode udvikling i årene fremover.

Økonomien
Anders Lassen (kasserer), gennemgik klubbens 
økonomiske udvikling og kunne glæde sig over det 
flotte resultat i 2020. Medlemsudviklingen følger 
femårsplanen, og med ventelisten er vi i en situati-
on, hvor det er blevet meget nemmere at budget-
tere. 

Det er fortsat planen at investere yderligere i ba-
nen, træningsanlæg og par-3 banen. Derudover 
skal først og fremmest greenkeepergården frem-
tidssikres. Greenkeepergården er utidssvarende, og 
så skal klubhuset renoveres udvendigt, samtidigt 
med at omklædning og entré opgraderes – så der 
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forhåbentlig kan etableres adgang fra entréen til 
shop og administration.

Der budgetteres med et overskud i 2021 på 
400.000,- kr. I budgettet er medtaget investerin-
ger i træningsanlæg og par-3 banen. Ankomst og 
parkeringsudvidelse etableres i slutningen af 2021. 
Klubben har tilsagn om et 20-årigt lån på 8,8 mio. kr. 

Spørgsmål og kommentarer fra salen
Der blev rettet en stor tak til bestyrelsen og i sær-
deleshed til Anders Møller for en usædvanlig stor 
indsats og hjælpsomhed. Og bestyrelsen lovede at 
passe godt på Anders. Derudover blev der spurgt 
til klubbens fokus på bæredygtighed. Tom Ahrenst 
kunne fortælle, at det er med i mange af de ting, vi 
planlægger - solceller, eldrevne maskiner m.v. 

Flere medlemmer spurgte til forbedrede trænings-
faciliteter inkl. en fairway bunker, bunkers med ens-
artet og rigeligt sand i, bookingreglerne – både 
fsva. restriktioner på antal bookinger inden for de 8 
dage og reglen om at være min. to på en booking. 
Det opleves, at flere ”fifler” med systemet, som 
Tove Palsby udtrykte det.

Tom Ahrenst forklarede, at nye måtter på driving 
rangen er på listen, og fairway bunker blev udsat 
pga. af vejrforhold, men er ikke glemt, der er sam-
me type sand i alle bunkers, men det arter sig for-
skelligt, alt efter hvor meget det har sat sig. Green 
bunkers er også med i investeringsplanen. 

Reglen, om at der skal være to på en booking, er 
indført for at dæmme op for de mange single- 
bookinger – især i weekenden. Desværre levner 
GolfBox ikke mulighed for at skelne mellem start-
tider under K-i-K, weekender eller hverdage. Der 
udspandt sig en længere diskussion blandt med-
lemmerne om bookingsystem, mellemtider og 
adgang til spil på banen. Med vores mellemtider, 
hensyn til den brede kreds af medlemmer og admi-
nistrationens og bestyrelsens løbende øje for pres-
set på banen, er der dog grund til at glæde sig over, 
at alle i reglen får starttider inden for max. 20-30 
minutters ventetid. 

Genvalg til bestyrelsen
De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, 
blev alle genvalgt. Dorte Buck Kemp blev nyvalgt, 
og formanden takkede Paul Halberg for to års god 
indsats i bestyrelsen. Bestyrelsen består fremover 
af: Morten Eldrup-Jørgensen, Tom Ahrenst, Anders 
Lassen, Kristine Ladekarl Bengtsson, Morten Ulf 
Jørgensen, Lars Svensson, Dorte Buck Kemp og 
Preben Iversen.

Buus Jensen blev også genvalgt som revisor. 

Dirigenten takkede for god ro og orden – og for-
manden takkede dirigenten for flot styring af sla-
gets gang.

Af: MB

Dorte Buck Kemp 
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Klubmesterskaber i Foursome
12. juni 2021 blev der for anden gang afviklet klub-
mesterskaber i Foursome, som helt sikkert er et 
mesterskab, der er kommet for at blive. To-mands-
hold, hvor man skiftes til at slå og – som i alle andre 
klubmesterskaber – spiller uden handicap; det kan 
et eller andet.

Ligesom i 2020 var der 12 par til start, og med cut ef-
ter første runde skulle der scores godt fra første slag 
for at få adgang til søndagens finale. Cuttet er halv-
delen af de deltagende hold (dog minimum otte) og 
alle hold, der er inden for ti slag af førerholdet. 

Favoritfeltet lignede på forhånd de unge par – præ-
cis som i 2020, hvor Oliver og Sebastian Kemp 
vandt over Mikkel Ravn og Ulrik Bæk Jørgensen 
efter omspil. Ingen af de to konstellationer stillede 
dog op i 2021, så det lå i kortene, at Christian Bræ-
mer Habel/Victor Henum var holdet, der primært 
skulle udfordres.

Efter ni af de 36 huller førte turneringens yngste 
par Christian Leidersdorff (årets komet på herrer-
nes 1. hold) og Oliver Kock Petersen (vinder af 5. 
maj pokalen). Efter 18 huller var det dog favoritter-
ne Bræmer/Henum, der førte med en 79´er foran 
Leidersdorff/Kock, der kom ind med en 80´er. 

Dermed så det ud til, at det skulle blive en kamp 
mellem de to unge hold, da der var yderligere fem 
slag ned til de næste par, der kom i klubhuset med 
85 slag. Og tvekampen fortsatte da også de næste 
ni huller, og efter 27 huller var Kock/Leidersdorff i 
spidsen med to slag og havde mesterskabet inden 
for rækkevidde. De øvrige par var så langt efter, at 
det nu stod mellem de to hold.

På de sidste ni huller viste favoritterne dog klasse 
og spillede bagni i banens par, mens udfordrende 
mistede lidt af pusten og spillede sig ud af kampen 
med fire tabte slag på hullerne 10, 11 og 12, og det 
fik de aldrig indhentet. På 17 hul gik det så galt med 
en otter, der endegyldigt kostede muligheden for 
sejren.

De måtte derfor dele runner up positionen med ru-
tinerede Paul Halberg og Alan Plaugmann, der lige-
som vinderholdet spillede de sidste ni huller i par 
og ligesom Kock/Leidersdorff kom i klubhuset i 164 
slag.

Fortjente klubmestre 2021 i 157 slag blev således 
favoritterne Christian Bræmer Habel og Victor He-
num.

Der skal lyde et stort tillykke til vinderparret, og i 
redaktionen er vi sikre på, at der igen i 2022 bliver 
kæmpet om Klubmesterskaber i Foursome – alle 
deltagerne udtrykker, at der er noget særligt ved at 
være to om at dele både op- og nedture.



7

PAR EXCELLENCE
2/20218. juli 2021

Oliver Suhr med Theodor og Oliver, der skulle forsøge at slå ham brutto i ”Beat The Pro”

JuniorUGENJuniorUGEN
2021

Cassandra, Isabelle og Christian repræsenterede 
Europa i ugens Ryder Cup

Junior Uge bragte som sædvanligt både solrigt og vådt vejr – 
her lidt stemning fra en af de gode dage

Anders Rytter stillede op til ”Beat The 
parent”, og er her flankeret af Viva og 
Carl (Victoria til venstre var frivillig 
hjælper)

Dimitrios i koncentreret position på 
en runde, der bragte ham et nyt og 
lavere hcp.
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USA i hvidt til venstre og Europa i blåt til højre

USA: Anne Normann (Kaptajn), Frederik Eldrup Hauge, Christoffer Leidersdorff, Jacob-Emil Hvelplund, 
Oliver Kock Petersen, Christoffer Leschly Neergaard

Europa: Christian Leidersdorff, Cassandra Plaugmann Isabella Kemp, Christian Bræmer Habel (Kaptajn), 
Theodor Mardahl Petersen, Johan Duckert
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Henunder aftenen kan der blive brug for transport ind fra banen

Golf for store og små på Pitch & Put banen

Mike Tulloch underviste bl.a. i putting 

Præcision og kontrol er vist 
nøgleordet her

Og her er der skyer og vogne 
forberedt til regnvejr

Christian var lige blevet student men 
førte dette til trods sit Europæiske 
hold sikkert gennem Ryder Cup´en
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 Hele ugen var der slush ice og hygge uden for starterhuset

Tempoet er afgørende for det endelige resultat

En større gruppe juniorer holder øje med Anders Rytter under 
”Beat the Parent”

Lad os ikke håbe at Cordelia havde 
været i søen på 2. hul

Louise Kistrup passede turnerings-
kontoret hele ugen men var også på 
banen med forplejning til de flittige 
golfspillere


