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Mandag 28. marts 2022 var godt 70 medlemmer 
samlet til den årlige generalforsamling.

Morten Eldrup-Jørgensen (formand), bød vel-
kommen og Per Sørensen blev valgt som diri-
gent. Herefter fik Morten ordet, og efter forsam-
lingen havde rejst sig og mindet de medlemmer, 
der var afgået ved døden siden sidste års gene-
ralforsamling, bragte Morten os igennem året, 
der gik. 

Det var dejligt at mødes uden mundbind og an-
dre corona-restriktioner! 

Som altid har det højeste prioritet til stadighed 
at højne niveauet på banen, have et vel vedlige-
holdt klubhus med skønne omgivelser, en god 
restaurant, et højt serviceniveau og ikke mindst 
værne om kulturen og stemningen i klubben.

Økonomien
Vi har en meget stærk økonomi og opnåede et 
flot overskud 2021 på 1,06 mio. mod et budget-
teret overskud på 377.000,- kr. 

”Jeg tør godt sige, at vores økonomi er funda-
mentalt stærk”, – sagde formanden.

Medlemsudviklingen har fortsat været positiv. I 
2021 var vi 729 A-medlemmer, og vores samlede 
antal aktive medlemmer er i dag holdt på niveau 
med 2021. Det er gunstigt for os, at vi er ”her-
re i eget hus” og fortsat oplever stor søgning til 
klubben. Alderssammensætningen er markant 
forbedret (læs faldet), f.eks. har vi øget med-
lemstal i aldersgruppen 22-39 år fra 51 i 2017 til 
at være 126 i dag.

Vi vil fastholde den positive spiral, gennemføre 
forbedringer og højne oplevelsen for medlem-
merne – og efterspørgslen fra nye medlemmer. 
Vi vil samtidig værne om adgangen til frit spil, 
sammensætning af medlemskreds og stemnin-
gen i klubben.

Vi er i fuld gang med to store meget synlige pro-
jekter – nemlig nyt p-anlæg med ny ankomst til 
klubben, og facaderenovering af hele klubhuset 
og de omkringliggende bygninger. Glædeligt at 

Sæsonen 2021 blev endnu et positivt år for RGK. Bestyrelsen var meget tilfreds 
med den stærke økonomi og fortsat store efterspørgsel efter medlemskab
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vi får flere parkeringspladser og en bredere an-
komstvej med smuk beplantning, belysning og 
hyggelig cykelparkering omkranset af bøgehæk. 
Og ikke mindst et sundt klubhus med nyrenove-
rede facader. 

Men banen har førsteprioritet
Derfor vi vil fortsætte med at investere i top-
dress og dræn, og omlægning af green bunkers 
er blandt de kommende projekter. På banen fik vi 
i 2021 bl.a. omlagt run off på 14. og området ml. 
11. green og 12. teested. 

Der er også fokus på forbedringer på greenke-
epergården, så vores medarbejdere har gode ar-
bejdsforhold. 

Også forbedring af træningsfaciliteterne er med 
i investeringsplanerne, hvor vi allerede i efteråret 
2021 fik nye måtter på driving range. Trænings-
bunker og par-3 banen blev opgraderet med 
vandingsanlæg og plantning af træer.  

Ved sæsonstart takkede Barry (course manager) 
ja til et job ”hjemme” i Sverige. Vi valgte at lade 
Andrí (nr. 2 mand) styre greenkeeper teamet, 
mens vi satte en søgeproces i gang med et inter-
nationalt rekrutteringsfirma. Det var en vanskelig 
opgave for Andrí at lede medarbejderne midt 
i denne proces, og i slutningen af sæsonen var 
det svært at holde kvaliteten på banen. Sæsonen 
2021 blev på den måde et vedligeholdelsesår på 
banen.

Søgningen efter en ny course manager var ikke 
nem, og først i december kunne vi underskrive 
en aftale med Roger Stillwell. Roger startede 
20. marts (Brexit gjorde at det tog tid at få op-
holds- og arbejdstilladelse). Roger har en meget 
relevant erfaring både som course manager og 
chef-greenkeeper på betydelige internationale 
golfbaner, både som PGA Catalunya og Zürich 
Golf and Country Club – og som mangeårig kon-
sulent for Europa Touren. Han er kommet godt 
fra start og er ved at få samlet sit team.

Restauranten, administration og shop
Jonas styrede med en meget driftssikker hånd 
igennem 2021, selvom året fortsat bød på coro-
na-udfordringer. Vi har løbende dialog med Jonas 
om medlemmernes ønsker og krav til restauran-
ten, herunder menukort, service m.m. 

Ved sæsonstart har Jonas optaget en ny kom-
pagnon, Maria Juncker, der tidligere har været 
køkkenchef i Restaurant Schønnemann og i 
Restaurant Tårnet på Christiansborg. Vi tror, at 
Maria vil være med til at sikre det ønskede høje 
kvalitetsniveau og opfordrer medlemmerne til at 
støtte restauranten.

I administrationen startede sæsonen med en ny 
klubsekretær, Anne Skelmose Juhl, men allerede 
i løbet af sommeren valgte Anne at gå tilbage til 
en ledende stilling i den kommunale sektor. An-
ders holdt skansen med hjælp fra de unge resten 
af sæsonen. Fra 1. februar 2022 tiltrådte Susanne 
Jönsson som ny klubsekretær. Vi kendte Susanne 
i forvejen, og hun har en rigtig god baggrund og 
et stærkt servicegen. Susanne er ansat på fuld 
tid og vil fordele arbejdstiden, så hun i sæsonen 
også vil arbejde en del i weekenderne.

Overtagelse af shoppen har været meget vellyk-
ket. Det mere begrænsede men eksklusive sorti-
ment er vel modtaget. Shoppen tager sig godt 
ud og har givet et positivt resultat. 

Også Mike og Jannik og ikke mindst vores vice-
vært Peter Simonsen fik velfortjent stor tak for 
en flot indsats. Både Mike og Jannik er nu i gang 
med golfrejser i ydersæsonen, ud over en travl 
sæson med undervisning af medlemmerne, eli-
ten og juniorerne.

I 2021 fortsatte vi med at kommunikere med vo-
res digitale blad - Par Excellence, og i marts 2022 
modtog alle medlemmer et trykt RGK Årsblad 
med posten.. Det vil vi fortsætte med – ligesom 
administrationen løbende vil sende de velkendte 
InfoMails.

Formanden takkede alle vores sponsorer, der 
samlet har støttet med næsten 400.000,- kr. 

Sportslige begivenheder
Desværre nåede klubben ikke de helt store re-
sultater i 2021. Bedst var, at damerne fastholdt 
pladsen i 1. division – og nu får forstærkning, da 
både Iben Tinning, som nyt medlem og Camil-
la Faaborg, som er vendt tilbage fra Bornholm, 
stiller op for damerne i 2022. Herrernes 1. hold 
rykkede desværre ikke op, 2. holdet rykkede ned 
i 5. division, seniorer og veteranerne nåede ikke 
finalespillet, men blev begge i bedste division. 

1/202212. maj 2022
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Senior 2. hold rykkede op i 3. division, så vi nu 
har to seniorhold i divisionen. 

Der har været meget stor tilslutning til RGK-tur-
neringerne – mere end 1.200 har deltaget i klub-
bens turneringer. Derudover er der et meget højt 
aktivitetsniveau i Klubber-i-Klubben.
Stor tak til de mange frivillige bl.a. i turnerings-
udvalget, kommunikationsudvalget m.fl.

Det arbejdes hårdt på, at 2022 bliver et bedre år 
for banen. 

Igen et usædvanlig positivt år og en udvikling, 
som bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastholde 
i årene fremover.

Økonomien
Anders Lassen (kasserer) gennemgik klubbens 
økonomiske udvikling og kunne glæde sig over 
endnu et flot resultat i 2021. Som allerede nævnt 
fik vi et overskud på godt 1 mio. kr., hvilket var 
mere end 600.000 kr. bedre end budgetteret. 
Det skyldes højere indtægter (bl.a. fra proshop-
pen), og lavere udgifter (Anders Møller styrede 
administrationen på egen hånd hele efteråret 
med hjælp fra de unge). Dertil kommer mindre 
afskrivninger og lavere renteudgifter. Vores soli-
ditetsgrad er på 58% med en balance på 20 mio. 
I regnskabet er klubhus og anlæg bogført meget 
konservativt til en værdi af 8,2 mio. Egenkapita-
len er nu på 11,8 mio. kr. 

I 2022 budgetteres med et overskud på 700.000, 
- kr. Indtægterne stiger som følge af kontingent-
forhøjelsen, men der forventes også generelle 
prisstigninger. Vi forventer et fortsat højt inve-
steringsniveau, og for at lette likviditetsbehovet 
vil vi også fremadrettet overveje kontingentju-
steringer, udover at vi kan optage det 20-årige 
realkreditlån på 8,8 mio. kr., som vi allerede har 
tilsagn om. Anders L understregede dog, at inve-
steringerne vil ske forsvarligt og med den nød-
vendige respekt for medlemmerne og udviklin-
gen af RGK.

Spørgsmål og kommentarer fra salen
Der var ros til bestyrelsen for de opnåede resul-
tater og de igangværende forbedringer af ad-
gangsforholdene og klubhuset samt spørgsmål 
til budgettets holdbarhed og til fremtidige kon-
tingentstigninger. Anders Lassen forklarede bl.a., 

at der løbende sker budgetkontrol, og at besty-
relsen arbejder med en 5-årige planer og frem-
skrivninger af klubbens drift, balance og likvidi-
tet. Der foretages løbende følsomhedsanalyser, 
og de fremtidige investeringsønsker prioriteres 
og indpasses løbende i det samlede økonomiske 
billede.

Et medlem spurgte bekymret til skovarbejdet, både 
af hensyn til banens udtryk, til biodiversiteten, 
dyrelivet m.m. Tom Ahrenst (næstformand og 
baneudvalgsformand) forklarede, at bestyrel-
sen også har visioner og ambitioner i forhold til 
biodiversitet. Vi har fortalt om det tidligere, og 
der balanceres mellem naturen og det at have 
en golfbane.  Lysforhold og luft flow skaber for-
bedringer for banen og er også med til at skabe 
gode vilkår for fauna og flora.

Der blev også spurgt til status for vandingsanlæg 
på fairways, og om muligheden for at anlægge 
et reservoir? Vores course managers har indtil 
videre ønsket at nedprioritere fairway vanding 
til fordel for andre anlægsarbejder på banen, og 
der forestår også et stykke arbejde med at opnå 
de fornødne tilladelser fra kommunen. Vores nu-
værende vandressourcer bruges til greens og 
teesteder, og vi har forberedt en hovedvandled-
ning til de huller, hvor det er skønnet mest nød-
vendigt at etablere fremtidig fairwayvanding. 

Genvalg til bestyrelsen
De fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, 
blev alle genvalgt. Bestyrelsen består fremover 
af: Morten Eldrup-Jørgensen, Tom Ahrenst, An-
ders Lassen, Kristine Ladekarl Bengtsson, Mor-
ten 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 
formanden takkede dirigenten for flot styring af 
slagets gang.

1/202212. maj 2022
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Susanne Jönsson tiltrådte som ny klubsekretær 
den 1. februar og tænker i dag med taknemme-
lighed tilbage på den velkomst, hun har fået fra 
både kolleger og ikke mindst medlemmer.

”Jeg har fået en fantastisk modtagelse. Folk har 
fra starten været venlige og tålmodige, når der 
var noget, jeg ikke lige havde helt styr på. Jobbet 
er spændende, ikke to dage er ens. 
Kort sagt: Jeg er ret vild med at være her”, siger 
Susanne Jönsson.

Marketing, salg og service har præget Susannes 
karriere fra starten. Hun er udlært hos daværende 
Danmarks Turistråd, i dag VisitDenmark, og efter 
sin elevtid der blev hun ansat som projektmedar-
bejder i Danish Convention Bureau (DCB), som 

var Danmarks nationale markedsføringsbureau 
for udenlandsk mødevirksomhed og internatio-
nale kongresser, hvor hun hurtigt fik ansvaret for 
kundeaktiviteter i Sverige og Norge.

Tak, Tiger!
DCB var ejet af såvel staten (Erhvervsministeriet) 
som konferencebranchens interesseorganisationer 
og hovedaktører, herunder SAS.  Da SAS Invita-
tional turneringen ramte Rungsted Golfklub den 
20. juli 1999, var Susanne blandt de inviterede 
– dog ikke som golfspiller, men tilskuer (faktisk 
sammen med denne artikels forfatter, dengang 
også DCB), og dér blev kimen lagt til hendes in-
teresse for spillet. 
”Den dag glemmer jeg aldrig! Og at følge især 
Tiger Woods var som en kickstart for mig”, for-

”Jeg er ret vild med at være her”
Ny klubsekretær:



6

PAR EXCELLENCE
1/202212. maj 2022

tæller Susanne. Med nogle års pause med andre 
interesser som løb og cykelløb og en rygopera-
tion har hun siden da været – og er igen i dag - 
medlem af Nivå Golfklub. Her kæmper hun sig for 
tiden ned i handicap med målet om at opnå de 17, 
som var hendes bedste før pausen.
En del af DCB’s opgaver blev i 2004 overtaget 
af Wonderful Copenhagen, og Susanne flyttede 
med. Siden var det designvirksomhederne Royal 
Copenhagen, Menu og Rosendahl, der fik glæde 
af hendes markedsførings-kompetencer, inden 
hun skiftede til jobbet som eventchef i Dansk Ar-
kitektur Center og nu senest til RGK.    

Medlemmerne skal føle sig hjemme 
”Min ’mission’ og mit ønske med jobbet her i 
klubben er, at medlemmerne skal føle sig ægte 
hjemme, og at vores gæster føler sig vel modta-
get”, siger Susanne Jönsson, der bor i Hørsholm 
sammen med sin Morten Saabye, der efter en 

årrække også i mødebranchen er havnefoged i 
Hornbæk. ”Vores årshjul er identiske med tryk på 
i sommersæsonen og tid til bl.a. skiløb om vinte-
ren, så det kunne ikke passe bedre.”

Susanne, 53 år, er mor til tvillingepigerne Frede-
rikke og Amalie, snart 21 år, begge studerende og 
flyttet hjemmefra og bor med deres kærester, og 
’dele-bonusmor’ til Mortens drenge på 12 og 14 år. 
Det giver Susanne tid til at dyrke sine øvrige inte-
resser, som ud over golfen omfatter et studiefor-
løb i kommunikation på Cph. Business Academy. 
Desuden frivilligt arbejde som bestyrelsesmed-
lem i DGI Nordsjælland og aktiv i fonden Make a 
Wish, der forsøder tilværelsen for børn og unge 
med livstruende sygdomme ved at hjælpe med 
at opfylde deres særlige ønsker.

”At mærke den forskel, vi er med til at gøre for 
dem, er ubeskriveligt”, siger hun.

Af: Lars Blicher-Hansen
Fotos: Jørgen Jessen
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Course Managers rapport
Greens
Vores greens er, på nær. 13. og desværre putting-
greenen, kommet gennem vinteren med relativt 
godt græsdække. Den sygdom, som vi i større el-
ler mindre grad oplever på alle greens, regenerer 
meget langsomt, selvom vi har gødet dem i uge 
15 og igen for nyligt i uge 18.
Temperaturerne har være meget lave og med 
frost næsten hver nat/dag helt op til slutningen 
af   uge 17. Væksten på greens kommer nu lang-
somt, men indtil væksten begynder for alvor, vil 
det tage tid at få et ensartet heldækkende græs-
tæppe.

Normalt ville der være planlagt større luftning af 
greens i løbet af marts som forberedelse til for-
årets vækst. Men da tid og vejr ikke har været 
med os, vil vi i stedet udføre propning (hollow 
coring) senere på sæsonen. Greens har desperat 

brug for at blive proppet, så vi kan fjerne en del 
af filtlaget (thatch) og hjælpe med rodudvikling 
og næringsstof- og fugtbevægelse. Der er afsat 
tid i uge 27, hvorefter greens i en periode vil være 
lidt under normal standard, men med topdres-
sing, vanding og varme, vil hullerne relativt hur-
tigt lukke sig igen.

Oversåning og topdressing er planlagt til hver 
tredje uge gennem sæsonen. Vi startede i begyn-
delsen af   uge 17, vi planlægger at udføre proces-
sen igen i uge 20 og hver tredje uge derefter.

Gennem vinteren og i min første periode i klub-
ben blev greens klippet i 6 mm. Hver uge har vi 
reduceret klippehøjden med 0,5 mm, og på nu-
værende tidspunkt har vi nået sommerhøjderne 
på 3 mm. 
Det er blevet bemærket, at greens er langsom-

1/202212. maj 2022
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mere om eftermiddagen, og det er helt korrekt, 
da vi har med naturen at gøre. På nuværende 
tidspunkt forsøger jeg at få græsset til at gro 
for at genoprette skaderne fra vinteren og ud-
fylde sygdomsarrene – det giver mærkbar vækst 
i løbet af dagen, og dermed lidt langsommere 
greens om eftermiddagen. Jeg håber, at skader-
ne på greens er genoprettet inden udgangen af   
måneden. Når processen er afsluttet, kan vi an-
vende vækstregulatorer for at bremse og næsten 
stoppe væksten og give en mere jævn speed på 
spilleoverfladen i løbet af dagen.

Shapingen af   greens, som enkelte medlemmer 
har kommenteret, var blevet ændret en lille smu-
le. Formålet var at mindske slid og belastning 
på de arealer, som lå tæt på kanter og særligt 
ovenfor bunkers. Efter lidt drøftelser er dette i 
de fleste tilfælde ført tilbage til de oprindelige 
grænser; flere greens er faktisk nu blevet skubbet 
ud mod sprinklerne, så de er tilbage, hvor de var 
designet til at være. Hvis der opstår øget slid i de 
kommende uger, vil jeg forsøge at beskytte disse 
områder for at fremme et bedre og mere ensar-
tet græsdække.

Approaches
Forgreens er, på de fleste huller, blevet udvidet. 
De er nu alle 25 meter fra fronten af   greens. På de 
forgreens, hvor der er en naturlig grænse foran 
greenen, fx åerne på 13. og 14. hul, er forgreenen 
blevet udvidet yderligere for at forbedre kvalite-
ten og for at undgå, at vi skal have fairwayklip-
perne ind på de trange områder. 

I de kommende uger vil jeg arbejde på at for-
længe forgreenen på 5. hul ned til åen og på 17. 
hul ned til den naturlige grænse ved åen. Ændrin-
gerne gennemføres med henblik på at forbedre 
græskvaliteten tættere på greens.

Gødningsplanen for forgreens følger planen for 
greens og skal sikre, at vi opnår de spilleoverflader, 
vi ønsker.

Teestederne
Teestederne er desværre i dårlig stand, og vi kan 
ikke se, at vinteren har hjulpet på kvaliteten.  Mos 
og ukrudt, sammen med ormene, er ude af kontrol 
på alle teesteder, og det er blandt mine hoved- 
prioriteter at få det løst denne sæson. 
De er blevet gødet, men endnu er der ikke sket 

meget. Vi holdt dem, for at beskytte dem, lukket 
så længe som muligt op til påske. Men nu er de 
helt åbne, og sliddet kommer hurtigt. Især par 
3-hullerne bliver slidt i et alarmerende tempo. Vi 
reparerer divots en gang ugentligt med frø for at 
fremme en jævn overflade, men pga. tørken har 
der ikke meget vækst eller sågar spiring.

Fairways
Vores fairways viser, ligesom teestederne, kun 
små tegn på vækst. Klippehøjderne er reduceret 
fra vinterens 20 mm ned til nu 14 mm. 
Vi ville normalt have gødet fairways nu for at 
fremme væksten, men uden regn i de forgangne 
seks uger (al den tid jeg har været i Rungsted), 
er timingen ikke rigtig. Når vejret slår om, og der 
kommer fugt i jorden, kommer vi hurtigt ud med 
gødningen.

Pga. tørken venter vi med at topdresse   fairways. 
Min plan er at topdresse fairways massivt sidst 
på sæsonen og derefter vertidræne (lave huller 
i jorden), og så presse sandet ned i jorden for at 
flytte det fra overfladen ned i rodzonen.

Bunkers
Bunkerne i Rungsted er mig en gåde. Når de er 
meget tørre, bliver de nærmest uspillelige, men 
når de er fugtige (og ikke for våde), bliver de 
gode og spilbare. Vi har brugt en del tid på at få 
bunkerriven (den bunkermaskine man sidder på) 
til at kunne køre, men nu fungerer den perfekt og 
efterlader både vådt og tørt sand meget glat og 
ensartet. 

Der er også brugt tid på at flytte sandet fra bun-
kernes bagkanter til midten for at gøre sandet 
mere jævnt på tværs af bunkeren.
På 8. og 9. hul flytter bunkerens bund sig, og det-
te skal løses i fremtiden for at reducere forure-
ningen af   sandet fra den naturlige bund neden-
under. Med udgangspunkt i dette, vil jeg i god 
tid drøfte med bestyrelsen, hvordan vi finder en 
løsning på ALLE bunkerne i fremtiden.

Semirough og rough
Vi klipper et smalt bælte ”second cut” mellem 
fairway og semirough. Second cut er formet til 
at ”spejle fairways”, og klippehøjden er sat til 32 
mm. Områderne skal indarbejde fairways og gre-
enbunkers for at bevare kontinuiteten i shapin-
gen af banen og banens linjer.

1/202212. maj 2022



9

PAR EXCELLENCE
1/202212. maj 2022

Semiroughen bliver nu klippet to gange ugent-
ligt. De store Baroness roughlippere er for  
nærværende indstillet til 64 mm, som er den 
dobbelte højde af semiroughen for at forbedre 
banens definitioner. Når væksten for alvor tager 
fat evaluerer vi højderne.

Generelt
Dræning er en stor udfordring, og mens jeg har 
været i RGK, er det blevet tydeligt, at der er 
mange drænledninger, der ikke fungerer. De lavt-
liggende områder på 2., 8., 9. og 10. er særligt 
bekymrende. Drænrøret fra dammen midt på 2. 
hul er blevet repareret, og den er nu nede på sit 
naturlige niveau. Dette har hjulpet til nødvendig 
udtørring af området. Afløbsrøret fra dammen er 
også blevet identificeret, og vandet flyder nu frit 
ud i dammen til højre for 2. fairway. 

Yderligere et drænrør på 2. hul er blevet identifi-
ceret, og der flyder vandet også frit, men vi ved 
endnu ikke, hvor dette kommer fra. Vandstanden 
i dammen til højre for 2. fairway er blevet sænket 
for at eventuelle drænledninger, der løber ud i 
dette område, kan bevæge sig. Vandet løber så 
herfra til 10. hul, hvor pumpen fjerner vand 24  
timer i døgnet.

Jeg tror, det vil være en fordel at grave ud og 
åbne dammen til højre for 2. for at forbedre dræ-

ningen, men også for at skabe en bedre feature 
til 2. og 8. hul. Den vil være mere ”i spil”, hvis den 
er tydelig fra de to teesteder.

Vandstandene omkring 15. hul er også en udfor-
dring, og selve søen er svær at holde fri for alger 
pga. stillestående vand. Vi har forsøgt at fjerne 
mest muligt ukrudt og alger. Dette arbejde vil 
fortsætte hele sæsonen. 

For at forbedre området og skoven til højre for 15. 
og 16. teeområder skal vandstanden i søen sæn-
kes med en pumpe, på samme måde som den vi 
har på 10. Det vil holde vandspejlet lavere i dette 
område, så dræningen kan fungere. Afløbsrøret 
til venstre for søen på 15. er højere end udløbet 
fra søen – endnu en grund til, at intet løber væk. 
Vi arbejder på sagen.

Ukrudt og orme er et generelt problem omkring 
banen, og vi er meget begrænsede med midler til 
at afhjælpe situationen. Men så snart forholdene 
er optimale, bekæmper vi udfordringerne med 
de midler, vi har til rådighed.

Jeg glæder mig til vi ses på banen.

/Roger Stillwell



Nu er det hele ved at tage form. Vi har fået en 
bredere indkørsel, flere p-pladser og rigtig man-
ge har udtrykt begejstring for det nye anlæg. 

Dog er vi ikke helt i hus endnu. Vi er nu i gang 
med at etablere fire kummer til lysmaster, som 
skal stå i hver ende af de åbne parkeringsrækker, 
og de sidste hække skal plantes.

Derudover planlægger vi, at der 16. og 17. maj 
bliver lagt ny asfalt og lavet opmærkning af 
alle pladserne. Det kræver lukning af p-plad-
sen, og er allerede adviseret i en infomail.

Desværre er vores lamper, der skal monteres 
rundt i kanten af hele p-anlægget, blevet forsin-
kede, så dem må vi tålmodigt vente på kommer i 
løbet af juni måned.

Frem mod sommerferien vil vi sætte lidt deko-
rative planter passende steder langs parkerings-
området. Så forhåbentlig er det hele færdigt til 
Skt. Hans. 
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Sidste nyt 
om parkeringsområdet
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RGK ÅBNINGSTURNERING 2022

Vindere med 44 point:
Thomas Tranberg og Chr. Søndergaard

Runner up med 44 point:
Erik Dabelsteen og Frederik Wandall

Igen var der stor tilslutning til åbningsmatchen 
i RGK, der traditionen tro var en greensome. 54 
par havde meldt sig i tide til at få en af de efter-
tragtede pladser og var klar til Greensome gunstart 
let skyet, lunt forårsvejr 24. april kl. 09.30. 

Vejret skiftede lidt undervejs men modsat den 
uforglemmelige, afbrudte åbningsturnering i 
2021, var det overvejende tørt, og med præmie-
overrækkelse på terrassen i solskin, fandt en skøn 
dag sin perfekte afslutning.
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Femtepladsen med 41 point:
Claus Tang-Holbek og Thomas Nistrup

Tættest flaget kom parrene
Lasse Balschmidt/Anders Wilhjelm

Tredjeplads med 43 point:
Morten Ladekarl og Kristine Ladekarl 

Fjerdepladsen med 42 point:
Jan Bak og Thomas Mardahl

Tættest flaget kom parrene
Katrine Horneman Lassen/Eline Horneman Lassen

Tættest flaget kom parrene
Thomas Tranberg/Christian Søndergaard 

RGK ÅBNINGSTURNERING 2022
Der var flotte præmier fra Illums Bolighus til præmiemodtagerne

1/202212. maj 2022


