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RGK medlemmer indtager 
Ryder Cup banen

Sæsonen gik på hæld
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Vi sagde farvel til sommertid, satte havemøb-
lerne tilbage, og uret blev også sat en time tilba-
ge. Søndag morgen 30. oktober kl. 10.00 var et 
passende (eller mageligt) starttidspunkt for en 
gunstart. 

NordicGolfers.com var igen i år sponsor for af-
slutningsmatchen, der traditionen tro blev spillet 
som en Greensome. Banen havde fået ekstra  
opmærksomhed og med udfordrende pindpla-
ceringer kastede de 52 tilmeldte par sig ud i 
kampen om de flotte præmier.

NordicGolfers.com havde igen lovet det vindende 
par et golfophold på et skønt hotel på Tenerife 
inkl. greenfee.

Også denne gang var afslutningsmatchen et til-
løbsstykke, og banen var fyldt til bristepunktet. 
Det var et skarpt felt – et felt, der rummede alt 
fra handicap +4,5 til 30,3. Der blev kæmpet bravt 

for at vinde den flotte førstepræmie samt de  
øvrige præmier fra dagens sponsor.

Under de for årstiden usædvanligt gode forhold 
var der ingen tvivl om, at for at vinde skulle man 
op omkring 40 point. Efter godt fire timer tik-
kede resultaterne ind, og det stod klart, at Seb-
ber-parret, Tine der har spillet sin 4. sæson og 
Ulrik, der kunne spille golf, før han kunne gå, var 
vindere med 41 point - trods en streg på 3. hul. 
Stærkt forfulgt af runner-up holdet Jonas Hvid-
bro Wismann (junior) og Murugasan Nielsen 
med 40 point og en ærgerlig streg på 15. hul.

På terrassen ventede Maria og Sally og et hold 
af hjælpere med friskt grillede pølser og kartof-
felsalat. Køen var lang, alle var sultne, men ingen 
gik vist sultne hjem. I det skønne solskin og 15-16 
grader var sensommerstemningen helt i top, og 
alle de gode undskyldninger og historier om hvis 
og hvis understregede kun, det gode liv i RGK.

SÆSONEN GIK PÅ HÆLD 
I STRÅLENDE SOL



PAR EXCELLENCE

3

Da maden var fordøjet, var Formanden for Tur-
neringsudvalget, Preben Iversen, klar i den sto-
re pejsestue til præmieoverrækkelse – først for  
dagens match og derefter for klubmesterskaber 
og gennemgående turneringer. 

En stor tak til vores sponsor NordicGolfers.com 
og et kæmpe tillykke til dagens vindere Tine og 
Ulrik Sebber med den flotte sejr (vi glæder os til 
at høre om og se billeder fra turen til Tenerife…).

Tak for i år.

3/202218. november 2022

3. plads Oliver Suhr og Paul Lenzberg

4. plads Anders Møller og  Mads Ryum Larsen2. plads Murugasan Nielsen og Jonas H. Wismann

1. plads Ulrick Sebber og Tine Sebber



4

PAR EXCELLENCE
3/202218. november 2022

Rungsted Golf Klubs sponsorer har stor betyd-
ning for klubben, og der skal igen i år lyde en 
stor tak for de firmaer og privatpersoner, der år 
efter år yder et ekstra bidrag til klubbens øko-
nomi.

Træningsbolde, varmelamper, markiser, vogne og 
tøj til eliten er nogle af de sponserede goder, som 
RGKs medlemmer nyder godt af og hertil kommer 
en lang række sponsorer, der yder et bidrag og får 
deres navn på teestedsskiltene på et hul.

Alle sponsorer yder et vigtigt bidrag, og RGKs øko-
nomi ville ikke være den samme uden sponsorerne. 
Derfor afholdes der - som en lille tak for støtten - 
hvert år i første halvdel af september RGK spons-
ordag. Dagen starter med lækker morgenmad ef-
terfulgt af 18 hullers golfmatch (både individuel og 

hold), stor frokost i restauranten og præmieover-
rækkelse.

I 2022 var sponsordagen fredag 9. september. Der 
var lidt mandefald op til dagen, idet nogle havde 
spottet, at vejrudsigten lovede regn – masser af 
regn… Heldigvis trodsede 32 sponsorer/gæster vejr-
udsigten og mødte op til sponsordagen med godt 
humør og ikke mindst troen på opholdsvejr. 

Og sørme om de ikke fik de sidste 14-15 huller i tør-
vejr og endda muligheden for en øl på terrassen ef-
ter runden. Solen tittede frem, og dagen udviklede 
sig til en rigtig fin golfdag for de fremmødte.

Holdmatchen spilles som en match med to ud af fire 
tællende scores. Og det viste sig, at det betalte sig 
at være grundig og give sig god tid, idet det sidste 
hold på terrassen med spillere fra Lunar Bank og 

Sponsordag 2022



5

PAR EXCELLENCE
3/202218. november 2022 

Investering & Tryghed vandt suverænt med impo-
nerende 96 point.

Vi glæder os til 2023 og håber, at alle vil fortsætte 
deres sponsorater og nye vil komme til, bl.a. er der 
ledige hulsponsorater, og det ville være fantastisk 

igen at have sponsorskilte på alle hullerne. Hvis du 
overvejer et sponsorat, så tag fat i Anders på kon-
toret.

STOR tak skal lyde til alle klubbens sponsorer.

Tirsdag 8. november blev der afholdt den årlige middag, hvor bestyrelsen takker alle de frivillige, 
som er inviteret sammen med deres partner. Der blev nydt en god middag i hyggelige omgivelser 
med ild i pejsen. 
 
TAK til alle klubbens frivillige – uden jer ville RGK ikke være det samme. 
Husk at vi altid kan bruge flere frivillige, hvis du skulle have lyst og tid til at give en hånd med.
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RGK medlemmer indtager 
Ryder Cup banen Marco Simone.

Rungsted Ryders i Rom

Når Europas og USA’s bedste professionelle 
golfspillere tørner sammen til den legendariske  
Ryder Cup om knapt et år – nærmere betegnet 
fra 29. sept til 1. okt 2023 – på Marco Simone Golf 
& Country Club i de bløde bakker mellem Rom og 
Tivoli, vil 16 af Rungsted Golfklubs medlemmer, 
enten foran TV’et eller som tilskuer på banen, til-
bagelænet kunne konstatere: 

”Been there – done that”.   

Under fælles betegnelsen ”Rungsted Ryders” 
afviklede de fra 7.- 10. oktober 2022 deres egen 
”RR Ryder Cup” hvor 8 spillere fra ”Team 1937”, 
Rungsted GK’s start år, mødte 8 spillere fra ”Team 
Mackenzie”, navnet på den skotske arkitekt bag 
RGK’s højt værdsatte banedesign.  Turneringen 
blev muliggjort da Covid havde udsat den offi-

cielle Ryder Cup fra 2022 til 2023 og der derfor 
var plads i kalenderen på det imponerende an-
læg, hvor man bla. fra 17. tee kan spotte kuplen 
på Peterskirken i Rom blot 20 km borte. Banen, 
som de sidste år har hostet Italian Open og bl.a. 
haft Nicolai Højgaard som vinder, er privat ejet 
af modedronningen Laura Biagiotti. Ms. Biagiotti 
bor selv midt i anlægget på et mindre slot fra 
1200 tallet, hvorfra banen har sit navn. 

Efter en udtagelsesmatch i strålende vejr og 
efterfølgende lodtrækning på RGK i juni 2022 
havde de to holdkaptajner og vice kaptajner for 
”1937” og ”MacKenzie” forud for afrejsen til Itali-
en, arrangeret en række Team building aktivite-
ter og begge hold ankom da også til Leonardo 
DaVinci lufthavnen i Fuicimo iført officielt team 
outfit.  

3/202218. november 2022
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Efter prøverunde, indkvartering på banens ene-
ste hotel samt festlig velkomstdinner fredag  
aften, gik det løs med Fourballs lørdag og Four-
somes og Singles søndag. Et besøg i den ”Une-
sco verdensarv” beskyttede cardinal by Tivoli, 
blev det også til. Interesserede kunne over week-
enden følge slagets gang på Golfbox, hvor en 
beta version af et Ryder Cup livescore system 
blev testet. 

Resultatet af matcherne blev at ”Team 1937”, efter 
megen spænding og en episode der allerede er 
gået over i turneringens folklore som ”Skandalen 
på hul 18.”, vandt 8,5-7,5. Det vindende hold blev 
efterfølgende om aftenen fejret ved en middag 
i klubhusets restaurant, med en udlånt kæmpe 
pokal, taler samt indgraverede champagneglas. 

I den opløftede stemning lige efter den spæn-
dende afgørelse udfordrede ”Team Mackenzie” 

til en ”Rungsted Ryders Rematch” i september 
2023” – en kastet golfhandske ”Team 1937” fluks 
accepterede. 

En lille fotokollage fra turneringen og forberedel-
serne kan ses her – resultaterne kan nærstuderes 
på Golfbox.

Rungsted Ryders har for øvrigt ikke været ene 
om gerne at ville teste banen forud for Ryder 
Cup. Siden offentliggørelsen af banens sta-
tus som Ryder Cup host, er solgt over 18.000  
greenfee billetter til internationale gæster og 
klubbens medlemmer er i weekender afskåret fra 
at booke starttid før kl. 17.00 for at imødekomme 
efterspørgslen og ”malke medens koen er varm”.  
Nok ikke en modus vivendi der var gået upåtalt 
hen i RGK.

HH

3/202218. november 2022
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Efterårsfourball 
Vinder: Niels Bock-Pedersen og Paul Halberg

Dronning Alexandrine
Vinder: Michael Kemp

Efterårsfourball 
Runner up: Michael Kemp og Oliver Buck Kemp

Dronning Alexandrine
Runner up: Paul Halberg

Giftbægeret
Vinder: Maren Binau og Finn Nielsen

Giftbægeret
Runner up: Ulrick og Tine Sebber

Kirsebærpokalen
Vinder: Henrik Ørum

Kirsebærpokalen
Runner up: Per Krogh-Hansen

Paradispokalen
Vinder: Mads Ryum

Gennemgående turneringer
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Klubmester Foursome
Vinder: Hans Christian Henriksen og Christian Kemp 

Klubmester Hulspil Senior
Vinder: Jakob Bernhoft

Klubmester Hulspil Herrer
Vinder: Ulrik Bæk Jørgensen

Klubmester Hulspil Veteran
Vinder: Per Hollesen

Klubmestre 2022
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Klubmestre 2022

Klubmester Hulspil Superveteran
Vinder: Hans Stenderup

Klubmester Slagspil Junior
Vinder: Christian Leidersdorff

Klubmester Slagspil Senior
Vinder: Bjørn Nørgaard

Klubmester Hulspil Senior Damer
Vinder: Charlotte Horneman Lassen

Klubmester Slagspil Herrer
Vinder: Ulrik Bæk Jørgensen

Klubmester Slagspil Veteran og Superveteran 
Vinder: Hans-Henrik Hjorth Larsen


