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Endelig blev det par-3 banens tur til for-
nyelse og forbedringer.  Den er nu sat i 
fin stand med opfriskede tee-steder og 
nyplantede træer, så den snart ligner en 
’rigtig’ 6-hullers golfbane til brug for 
især indspils- og puttingtræning. 

Det er vores Deputy Course Manager, Andri 
Pepke Gunnarsson, der har været projektleder 
for istandsættelsen i nært samarbejde med ikke 
mindst klubpro Jannik Bolinder. Andri fortæller:
”Par-3 banen har ganske rigtigt været lidt ’glemt’ 
dernede i hjørnet med den besværlige mosejord. 
Men nu vil vi gøre en indsats for at holde par-3 
banen i væsentlig bedre stand end hidtil. Senest 

har vores svenske samarbejdspartner installeret 
vandingsanlæg fuldstændig som ude på den 
store bane, hvilket vil medvirke til at kunne holde 
den i form. Og så kommer par-3 banen med ind i 
rutinerne med klipning og øvrig vedligeholdelse,” 
lover Andri.

Næsten alle udslagsmåtterne er udskiftet, og 
helt nye flag sat i hullerne. Næste skridt er en ud-
videlse af green-områderne til foråret og regel-
mæssig prikning og topdressing med sand for at 
forbedre dræningen og græsvæksten.

Sådan bruger du banen
De seks huller er mellem 41 og 80 m lange fra 
tee til green. Headpro Mike Tulloch: ”Mellem 60 
og 70 procent af alle slag på en golfrunde lig-

Brug par-3 banen 
og bliv bedre
til dit korte spil

Andri er glad for de foreløbige mærkbare og synlige forbedringer af vores par-3 bane. Her står han ved et af de ret store, nyplantede træer, 
som er hentet fra andre dele af banens skovområder og er med til at give træningsbanen en helt ny karakter.
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ger statistisk set netop inden for 80 m og ned til 
hullet, så det her er en genial måde at træne sit 
korte spil på. Par-3 banen er et super godt tillæg 
til selve golfbanen og træningsfaciliteterne og 
er en nødvendighed for stort set alle klubbens 
medlemmer, som burde bruge den meget ofte-
re for at gøre deres korte spil bedre. Det er lige 
præcis det, den kan.”

Par-3 turnering næste år 
Jannik anvender området flittigt i sin træning af 
især klubbens unge talenter, men anbefaler ge-
nerelt alle at tage en runde her en gang om ugen 
og gerne føre ’logbog’ over, hvilke slag man slår 
bedst for at komme på green: 

”Skriv ned, hvilke jern du bruger til hvilken af-
stand. F.eks. hul 2, 45 m: Sandjern, halvt sving. 
Hul 5, 68 m, PW, halvt sving. Hul 6, 80 m, PW 
fuldt sving. Når du så står ude på den store bane, 
husker du valg af sving fra par-3 banen til de gre-
en-afstande, du står overfor.”

Jannik planlægger i øvrigt at arrangere en par-3 
turnering i 2022. 

NB. 
Særlige score cards til par-3 banen, 
der har Lunar som sponsor, kan hentes 
i sekretariatet

Af: Lars Blicher-Hansen
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Det tredobbelte skyldes det klubmesterskab i 
foursome, der blev indstiftet i sæsonen 2020 - og 
som Christian i denne sæson vandt sammen med 
de to normale klubmesterskaber, ikke så dårligt 
af en teenager.

Det hjælper naturligvis, når man har hcp. +2,9, og 
titlerne i foursome (sammen med Victor Henum) 
og i slagspil kom da også sikkert i hus med hen-
holdsvis syv og 12 slag ned til nr. 2. 
Efter en 74’er i slagspillets første runde havde 
Christian et pænt forspring og koncentrerede sig 
derefter ”ikke om at spille god golf, men god nok 
golf”, og to 77’ere var rigeligt.

Handicap +2,9 - er det næste så landsholdet og 
måske en professionel karriere? vil nogen spørge.
”Nej, at være pro og skulle bo i en kuffert, det er 

ikke mig,” siger Christian, der fyldte 19 i septem-
ber. ”Så hellere go’ hobbygolfer, og spille med på 
klubbens bedste divisionshold,” - hvilket han nu 
har gjort i toenhalv sæson. 

Christian begyndte, da han var syv år og har al-
tid været medlem i Rungsted, hvor forældrene 
Christine og Lars også spiller. Hans udviklingskur-
ve - fra hcp. 54 til 32 i første sæson, single-hcp. 
som 13-årig og derefter sænkninger med 2-3 
stykker de næste par år - knækkede i juni 2018.
Han rev sin højre akillessene over, fordi han kom i 
karambolage med et vindue, da han spillede fod-
bold i skolegården. 
Resultat: Operation, og dér røg resten af sæso-
nen, for selv da Christian var restitueret, var han 
til at begynde med ikke glad for at svinge for fuld 
kraft.

Rungsteds første 
TREDOBBELTE KLUBMESTER

Af: Jan Frimodt
Foto: Michael Leidersdorff

En del spillere har gennem tiderne vundet klubmesterskabet i slagspil og hulspil i samme 
sæson og således kunnet kalde sig ’dobbelt klubmester’. Men ’tredobbelt klubmester’ er der, 
ind til videre, kun én af i Rungsted: Christian Bræmer Habel

3/202123. november 2021
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Siden er det lykkedes Christian - der for øvrigt 
var dobbelt klubmester allerede i 2019 - at kom-
me helt ned i de +2,9. Alligevel var årets klub-
mesterskab i hulspil nær ved at smutte allerede 
i kvartfinalen mod Murugasan Nielsen (hcp. 5,1).

Efter en god start tog Christian lidt for let på tin-
gene og var 2 ned med tre huller at gå, men kla-
rede sig ved at vinde 16., 17. og 18. og dermed 
matchen 1/0.

At tage for let på tingene har ellers ikke kende-
tegnet Christian, tværtimod. Op gennem junior-
årene var han næsten altid yngst eller mindst på 
sin årgang. Men han ville jo gerne slå lige så langt 
som sine med- og modspillere, og derfor stillede 
han store krav til sig selv.
Slagene med driveren fremhæver han i dag som 
hans stærkeste side, og han slår både langt og 
lige. I Rungsted rammer han typisk 80 procent af 
fairways, på alle baner er det samlede tal ca. 70 
procent.

Puttningen har til gengæld drillet ham lidt de se-
neste par sæsoner. Han har skiftet rundt mellem 
fire forskellige Scotty Cameron-modeller, både 
mallets og blades.

Efter studentereksamen i sommer holder Christi-
an nu et sabbatår fra studierne. Men han arbej-
der, bl.a. hos Eagle Club i Hørsholm, for at tjene 
til den rejse, han skal af sted på til marts: Thai-
land, Japan, Korea, Hawaii, Californien, Colorado, 
sammenlagt to måneder.  

Og til efteråret 2022 er det slut med sabbat, så 
hedder den Copenhagen Business School for 
Christian.

JUL PÅ LANDET 
i det idylliske Karlebo

i Nordsjælland
  Flotte dekorationer og adventskranse - 

også på bestilling - pyntegran - stearinlys - lyskæder
  og et væld af julenisser...

De smukkeste JULETRÆER - fra de 
helt små til de helt store!

FRA DEN 20. NOVEMBER BYDER VI PÅ 
HJEMMELAVET GLØGG OG ÆBLESKIVER   

  HVER WEEKEND OP TIL JUL..!

Hesselrødvej 26, Karlebo, 2980 Kokkedal
åbent alle dage kl. 10.00-16.00. I kan træffe 

os på mobil 4162 8001/2012 9228
WWW.SCHEEL-LARSEN.DK

Følg ospå Instagramscheel_larsenog Facebook

3/202123. november 2021

Nævn at du kommer fra Rungsted Golf 
Klub og få 20% rabat.
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Nordic Golfers Afslutningsturnering
Traditionen tro blev turneringssæsonen 
på den sidste søndag i oktober afsluttet 
med en greensome.

Greenkeeperne var startet før solopgang for at 
gøre banen klar til de 52 par, der var kommet 
gennem nåleøjet og havde fået plads i den store 
gunstart kl. 09.30.

Den nye turneringssponsor NordicGolfers.com 
havde sat en golfrejse på højkant til det vinden-
de par, vejret var tørt og mildt, og vejrudsigten 
lovede solskin op ad formiddagen, så forventnin-
gerne var høje.

Matchen kunne følges på GolfBox, og på livesco-
ren var det hurtigt tydeligt, at det krævede en høj 
score for at komme i betragtning til den efter-

tragtede rejse til Spanien. Mange par var efter ni 
huller pænt foran handicap, og det stod klart, at 
man skulle over 40 point for at vinde.

Solen brød igennem, og de første par kom ind 
allerede kl. 13.15 og fik konfirmeret deres scores. 
Humøret var højt, og på terrassen i solskinnet 
kunne spillerne på deres telefoner se på leader-
boardet, at man skulle på minimum 42 point for 
at vinde dagens turnering. 

I en periode lignede det, at de formstærke vin-
dere af Sheriffens Pokal (Efterårsfourball) Ulrik 
Høyer og Thomas Nistrup med deres 42 point 
ville slutte sæsonen af med endnu en sejr. 

Kun et enkelt par på banen kunne nå dem, men 
det krævede noget ekstraordinært. På banens 

3/202123. november 2021
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fjerde hul – parrets sidste – var de to gode venner 
Lars Stigmo og Christian Buhl Jørgensen nemlig 
fortsat i gang. De havde 39 point inden deres 18. 
hul, havde to tildelte slag på hullet og kunne alt-
så med en par få fire point og rykke frem på den 
eftertragtede førsteplads. 

Efter to slag havde de dog fortsat 90 meter til 
hullet, så det krævede to ekstraordinære slag 
nu. Christian skulle slå deres approach og løste 
opgaven fornemt, da han slog bolden op ca. en 
meter fra hullet, så Lars med et sikkert put midt 
i hullet sikrede deres par og de fire point. Samlet 
score på 43 point og en førsteplads i turneringen.

Efter frokost, hvor terrassen var fyldt under en 
blå himmel og forårstemperaturer, kunne for-
manden for turneringsudvalget, Preben Iversen 
overrække Lars og Christian gavekortet fra Nor-
dic Golfers - en tur til La Cala Golf Resort med tre 
overnatninger, golf og spa.

Der skal lyde en stor tak til dagens sponsor og 
et KÆMPE tillykke til Lars og Christian med det 
flotte resultat.

3/202123. november 2021
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Shoppen 2021 og 2022
Som bekendt overtog klubben i oktober 
2021 driften af shoppen i RGK fra Mike 
Tulloch, der havde drevet den i mere 
end ti år.

Konceptet blev ændret lidt, og fra starten af sæ-
sonen kunne medlemmer og gæster købe tøj 
fra J.Lindeberg, Lacoste, Daily og Galvin Green 
– langt det meste med Rungsted Golf Klubs logo 
broderet på. Udvalget af udstyr, sko og vogne 
er blevet begrænset lidt, men mærker som Cal-
laway, Titleist, Bagboy, PowaKaddy og ECCO er 
dog fortsat fint repræsenteret i vareudvalget.

Resultatet har været færre varer på hylderne, 
men målet har været at skabe et lidt mere lyst 
og eksklusivt udtryk i shoppen. Og med fokus 

på fitting- og demodage med Titleist, Callaway,  
PowaKaddy og ECCO er det lykkes at omsætte 
pænt uden at være bundet af et stort lager.

Selvom alle leverandører pga. Covid og Brexit 
har haft endog meget vanskeligt ved at levere 
de ønskede (og bestilte) varer, har resultatet væ-
ret godt – shoppen leverer et pænt overskud til 
årets resultat. Med andre ord der har været stor 
interesse for det nye udvalg i shoppen, som i høj 
grad understøtter RGKs eksklusive brand.

Vi fortsætter derfor med samme strategi i 2022 
og glæder os til at præsentere de nye kollekti-
oner fra J.Lindeberg, Lacoste og Galvin Green. 
Særligt kollektionen fra Lacoste bringer nye sty-
les på hylderne, da vi til 2022 har fået adgang 

3/202123. november 2021
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til deres golf- og sportskollektion, så vi fra det 
klassiske franske mærke kan præsentere en mere 
sporty linje end i 2021.

Herudover bliver der igen mulighed for at bestille 
custom designede logobags – vi tilbyder om kort 
tid både en bære- og en cartbag til RGKs med-
lemmer. Ligeledes bliver der i 2022 fokus på fit-
tingdage med vores udstyrsleverandører fra Cal-
laway og Titleist, ligesom vi igen inviterer både 
Kasper fra PowaKaddy og Mads fra ECCO til at 
komme og præsentere deres varer.

Vi har netop fået lækre uldsweaters hjem fra La-
coste, ligesom de eftertragtede J.Lindeberg pul-

lovers i ren merinould er på lager i flere farver og 
modeller til både herrer og damer.

Søndag 5. december inviterer vi indenfor til ju-
lestue. Kom forbi og få et glas glögg og en æb-
leskive og køb årets julegaver blandt de gode 
tilbud, vi har på dagen. 

Alle sweatshirts, pullovers og cardigans kan er-
hverves med -30%, Galvin Green med -25%, 
ECCO sko -20%, Jern/køller -30% og alt øvrigt 
tøj -20%.  

3/202123. november 2021
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Gennemgående turneringer

Giftbægeret
Vinder: Martin og Lone Thage-Jørgensen

Kirsebærpokalen
Vinder: Ole Bødtcher-Hansen

Paradispokalen
Vinder: Lars Stigmo

Efterårsfourball 
Vinder: Ulrik Høyer Obel og Thomas Nistrup

3/202123. november 2021
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Klubmesterskaber Foursome
Vinder: Victor Henum og Christian Bræmer Habel

Klubmesterskaber Slagspil Junior 
Vinder: Christian Leidersdorff

Klubmestre 2021

3/202123. november 2021



12

PAR EXCELLENCE

Klubmestre 2021

Klubmesterskaber Superveteran Slagspil Herrer
Vinder: Hans Stenderup

Klubmesterskaber Junior Hulspil
Vinder: Christian Leidersdorff

Klubmesterskaber Senior Slagspil Damer
Vinder: Dorte Buck Kemp

Klubmesterskaber Slagspil Herrer
Vinder: Christian Bræmer Habel

Klubmesterskaber Veteran Slagspil Herrer
Vinder: Per Hollesen

Klubmesterskaber Senior Slagspil Herrer
Vinder: Niels Bock-Pedersen
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Klubmesterskaber Veteran Hulspil Damer
Vinder: Heidi Holm

Klubmesterskaber Superveteran Hulspil Herrer
Vinder: Hans Stenderup

Klubmesterskaber Herrer Hulspil
Vinder: Christian Bræmer Habel

Klubmesterskaber Hulspil Damer
Vinder: Charlotte Hornemann Lassen

Klubmesterskaber Senior Hulspil Herrer
Vinder: Hans Michael Olrik

Klubmesterskaber Veteran Hulspil Herrer
Vinder: Kim Lautrup

Klubmestre 2021
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