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En væsentlig del af 
bestyrelsens arbejde 
i disse år og måne-

der går ud på at manøv-
rere klubben bedst muligt 
gennem krisens – forhå-
bentlig – sidste krampe-
trækninger.

Et vigtigt element i 
dette arbejde er natur-
ligvis at forsøge at finde 
ideer til, hvordan vores 
klub kan blive – endnu! 
– mere tiltrækkende for 
nuværende og potentielle 
medlemmer.

I denne sammenhæng 
har vi konstateret, at 
klubben i nogen tid har 
oplevet en uhensigtsmæs-
sig afgang af yngre med-
lemmer, når disse har nået 
den alder, hvor de skulle 
til at betale et delindskud. 
Der er i vid udstrækning 
tale om børn af eksiste-
rende medlemmer.

For at forsøge at 
modvirke denne tendens, 
har bestyrelsen besluttet, 
at indskudsstrukturen for 
juniorer og yngre med-
lemmer ændres, så stør-
relsen af indskuddet gøres 
afhængigt af medlemmets 
alder på det tidspunkt, 
vedkommende er blevet 

medlem af klubben.

Sådan vil de fremtidige 
regler blive:

•	 Juniorer indtil 14 år 
(alderen i optagelses-
året) betaler det 
halve af normalt 
indskud.

•	 Juniorer, der optages 
i alderen 15-18 år 
betaler 60 pct. af 
normalt indskud.

•	 Juniorer, der optages 
i alderen 19-21 år, 
betaler 80 pct. af 
normalt indskud.

Den allerede eksiste-
rende ”afbetalingsord-
ning” vil fortsat gælde, og 
der indføres en tilsvaren-
de overgangsordning for 
allerede optagne juniorer:

•	 Resterende delind-
skud for juniorer, 
oprindeligt optaget i 
alderen op til 14 år, 
reduceres til 50 pct.

•	 Resterende delind-
skud for juniorer, 
oprindeligt optaget i 
alderen 15-18 år, re-
duceres til 60 pct.

•	 Resterende delind-
skud for juniorer, 
oprindeligt optaget i 

alderen 19-21 år, re-
duceres til 80 pct.

Ligeledes, som et led i 
bestræbelserne på at gøre 
vores klub mere attraktiv, 
har bestyrelsen besluttet 
at forlænge den gældende 
forsøgsordning, så det 
også i 2014 bliver muligt 
for et medlem at medtage 
tre gæster til gæstegreen-
fee, hvis alle fire spiller i 
samme bold. 

Gæstegreenfee vil fra 
2014 være 425,- kr. pr. 
runde.

Bestyrelsen

Bestyrelsen orienterer
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Kontingent 2014

A-medlem kr.  9.750,-
22-25 år kr.  6.050,-
Junior til 21 år kr.  2.875,-
Flex 15-21 år kr. 1.350,-
Flex 22-25 år kr. 2.500,-
Flex Udenøs kr.  4.300,-
Flex Hverdag 80+ kr. 6.050,-

Passiv Junior kr.  850,-
Passiv 22-25 år kr. 1.550,-
Passiv II kr. 2.675,-
Passiv I kr. 2.150,-

Årsgreenfee kr.  20.000,-

Indskud Senior kr. 40.000,-
Indskud Junior 10-14 år kr. 20.000,-
Indskud Junior 15-18 år kr. 24.000,-
Indskud Junior 19-21 år kr. 32.000,-

Supplerende oplysninger

Åbningstider
Vinter: (1. november til 31. marts) 
Dørene er åbne fra kl. 10:00 til 16:00. 
Medlemmer har adgang til huset med 
RGK/DGU medlemskort fra kl. 07:00 til 
22:30.

Sommer: (1. april til 31. oktober)  
Dørene er åbne fra kl. 08:00 til 19:00. 
Medlemmer har adgang til huset med 
RGK/DGU medlemskort fra kl. 06:00 til 
22:30.

Supplerende priser
DGU erstatningskort          kr. 150,-

Reservationsgebyr ved mere end tre 
fortløbende starttider
Privatarrangementer kr. 50,- pr. spiller + 
greenfee.
Erhvervsarrangementer kr. 150,- pr. 
deltager + greenfee.

Skabsleje 2014

Type  40 cm 50 cm 60 cm 100 cm 
Overskab kr. 525,- 625,- 725,- -
Underskab kr. 725,- 825,- 925,- -
Underskab m/el kr. - - 1.150.- 1.550,-
P-plads el-scooter kr.     3.275,-
El-stik opladning kr. - - - - 300,-
Omklædningsrum box kr. - - - - 425,-
Omklædningsrum skab kr. - - - - 725,-

Kanonstarter 2014

Kanonstart max. 80 spillere kr. 66.250,- excl. moms
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Vinterarbejder på banen:

MERE DRÆNING OG
 SPÆNDENDE NYHED

Opmærksomme 
medlemmer vil 
have bemærket, 

at der gennem de senere 
år er gennemført flere 
større dræningsarbejder 
på banen. Disse projekter 
har medvirket stærkt til, 
at flere af de sædvanlige 
”vandhuller” på runden 
har været tålelige at 
spille – selv efter kraftige 
regnskyl.

Men baneudvalget er 
ikke tilfreds endnu. Derfor 
står der stadig ”dræning” 
i toppen af to-do listen på 
opslagstavlen i greenkee-
pergården.

”Vi skal i vinterens løb 
have gjort dræningsarbej-
derne på hullerne 4, 8 og 
9 færdige”, siger forman-
den for baneudvalget 
Tom Ahrenst. ”Det skal 
først og fremmest gøre 
banen optimal i løbet af 
den normale sæson, men 
et andet formål er fortsat 
at gøre banen spilbar en 
større del af året, så med-
lemmerne ikke så tidligt 
behøver at sætte køllerne 
i garagen”.

Det er de kendte sår-
bare fairways på hullerne 
8 og 9, der skal drænes 
yderligere – og så er turen 
kommet til hele området 
til højre på fjerde fairway 
foran de to bunkere – et 
af de steder, hvor svaner 
får lyst til at slå sig ned og 
bygge rede, når somme-
rens første store regnskyl 
er ovre.

Også en række bun-
kerkanter rundt om på 
banen vil blive hjemsøgt 
af en kærlig hånd, og så vil 
det løbende arbejde med 
oprydning og vedligehol-
delse af skovområder blive 
fortsat. 

Der skal også etableres 
et hegn af en eller anden 
art for enden af trænings-
banen, fordi der forsvin-
der for mange bolde ind i 
junglen bagved.

Pitch- and putt 
bane

”Og så går vi i gang 
med at realisere nogle 
planer om forbedring af 
vores trænings-faciliteter”, 
siger Tom Ahrenst.

”Hvad går de ud på?”

”Detaljerne er ikke 
helt på plads endnu, men 
der vil under alle om-
stændigheder blive udlagt 
nye udslagsmåtter, og 
bunkeren ude i hjørnet 
vil blive forbedret, så den 
i højere grad kommer til 
at ligne de bunkers, der 
er på banen. Det vil gøre 
træningsarbejdet mere 
relevant”

”Andet?”

”Så har vi faktisk netop 
besluttet at anlægge fem 
ekstra greens ude i 
hjørnet af træningsbanen, 
så vi i realiteten får en lille 
picth- and putt bane. Vi 
skal lige være helt sikre på, 
at det kan gøres sikker-
hedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt – men jeg forventer, at 
projektet bliver sat i gang, 
så det er færdigt til starten 
af næste sæson. Også 
dette vil øge medlem-
mernes muligheder for 
relevant træning”, slutter 
Tom Ahrenst.

Jøp
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Ydelse,nydelse og sjov

www.danceacademy.biz - mail@danceacademy.biz - 4557 0551

BØRNEDANS - VILD MED DANS HOLD - BRUDEVALS

INDENDØRS GOLFUNDER- 
VISNING MED MIKE TULLOCH,  
PROFESSIONEL TRÆNER  
I RUNGSTED GOLF KLUB 

Vi afholder igen i år indendørs golfundervisning 
under Mike’s kyndige øje. Få optaget og se dit 
sving på TV/Ipad og bliv bedre til at putte og 
chippe, inden sæsonen starter. 
Max. 6 deltagere pr. hold.

 
Undervisningen foregår i ugerne 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 12: 

Hold I  Mandag kl. 11.00 - 12.30

 

 

Pris for et hold: 1.400,- kr. pr. person
            

 Tilmelding venligst pr. mail til  
mail@danceacademy.biz - tel. 45 57 05 51  
eller direkte til Mike Tulloch i Rungsted Golfklub

SE HVORDAN DET FOREGÅR WWW.DANCEACADEMY.BIZ

Hold II Tirsdag kl.   9.30 - 11.00

Hold III Tirsdag kl. 11.30 - 13.00

Pris for to hold: 1.300,- kr. pr. person pr. hold
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MYSTERIET OM DEN
FORSVUNDNE BÆNK

Et eller andet sted 
mellem Rønne og 
Hadsund sidder 

der – måske netop mens 
disse linjer læses – en træt 
vandringsmand og genvin-
der pusten på en fornem 
teaktræsbænk med navnet 
Hans Grønfeldt skåret ind 
i ryglænet.

Måske lægger den 
mødige vandrer slet ikke 
mærke til navnet. Eller 
også gør han - for hvem 
kan ikke huske Hans 
Grønfeldt? Men måske 
undrer han sig trods alt en 
anelse over, at dén bænk 
med dét navn står lige 
netop dér.

Det er der også andre, 
der gør – altså undrer sig.

For bænkens place-
ring – uanset hvor den 
måtte befinde sig – er et 
mysterium. Et mysterium 
af den slags, der får en til 
at tænke på de gode mol-
boer og deres eksisten-
tielle meriter.

Flink fyr 
er ikke nok

Historien er følgende:

På et tidspunkt i foråret 

henvendte Mogens 
Kofmann sig til klubbens 
bestyrelse og fortalte, at 
en gruppe gamle ven-
ner i anledning af hans 
snarlige 75-års fødselsdag 
gerne ville hædre vort 
mangeårige medlem Hans 
Grønfeldt med en bænk til 
opstilling et sted på banen.   

En sådan henven-
delse har en helt præcis 
kommandovej gennem 
systemet: Den går først 
til et højtideligt Bænke-
udvalg, som med grundlag 
i et sæt slidsomt udtænkte 
og nedfældede kriterier 
overvejer anmodningen 
for derefter at sende en 
indstilling og ja eller nej 
videre til klubbens besty-
relse.

Vi skal ikke her komme 
nærmere ind på Bænke-
udvalgets kriterier (som 
om ønskeligt kan rekvi-
reres fra kontoret). Det 
kan dog fremhæves, at 
det ikke er tilstrækkeligt 
at have været en flink fyr. 
Hvis dét var nok, kunne 
vores udmærkede bane 
jo hurtigt komme til at 
ligne en DSB-ventesal fra 

dengang, etaten stadig 
bekymrede sig om sine 
kunders komfort.

Man skal have ydet no-
get særligt over for klub-
ben – og dét har Hans. På 
mange felter. Så det blev 
til et ja – og i lyset af sagen 
om en aktuel toppolitikers 
problemer med at forkla-
re, hvordan han ser forskel 
på egne og andres penge, 
er det nok på sin plads 
at understrege, at reglen 
er, at de bænkindstillende 
venner i sådanne tilfælde 
betaler både for bænk 
og navneudskæring plus 
oven i købet kr. 2.000,- 
beregnet for vedligehold 
af bænken i de ti år, den 
er garanteret opstilling i 
klubben. Denne regel blev 
naturligvis fulgt. 

Og så startede farcen.

Rod i proceduren

På dette tidspunkt i 
forløbet går sagen over 
til at blive et projekt for 
klubbens administration, 
som straks gik i aktion. En 
bænk af den sædvanlige 
standard blev indkøbt, 
og besked givet til sælger 
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om, at det nye navn som 
sædvanlig skulle snittes af 
den af klubben så mange 
gange tidligere benyttede 
dygtige træskærer på 
Bornholm. 

Og så skulle dén bold 
have været i hul.

Men nej. Bænksælgeren 
havde fået ny ejer, som 
åbenbart ikke var helt for-
trolig med tidligere tiders 
procedurer. Så i stedet for 
blot at lirke en enkelt sta-
ver af bænkeryggen fri og 
sende den med posten til 
Bornholm, så indskibede 
sælgeren hele bænken 
med fragtmand, færge og 
det hele til Rønne.

Rygtet vil vide, at 
bænken nåede fint frem 
og fik sit navn skåret. 
Men på hjemvejen gik det 
galt. Bænken forsvandt 
simpelthen – og det er 
derfor, man ikke kan 
komme den øjeblikkelige 
position nærmere end et 
sted mellem Rønne og 
Hadsund, som var fragt-
mandens hjemby. 

Konsekvensen af Mol-
boeventyret med bænken 
blev, at der i hast måtte 
indkøbes endnu en bænk, 
som ved selve fødsels-
dagsoverrækkelsen i klub-
bens restaurant var ka-

mufleret med Dannebrog 
og flankeret af et halvt 
hundrede fødselsdags-
gæster. Mogens Kofmann 
motiverede bænken, og 
Jens Bom underholdt 
undervejs med anekdoter 
fra sin og Grønfeldts fælles 
fortid i Danmarks Radio. 

Efterfølgende blev 
udskæringsprocessen 
gentaget – denne gang 
mere effektivt, så bænken 

faktisk i ubeskadiget stand 
nåede tilbage til klubben. 
Her indviede Hans den 
langt om længe på pladsen 
mellem anden green 
og tredje tee. Og som 
bestyrelsens repræsen-
tant Klavs Pfeiffer ved den 
lejlighed sagde:

”Det pynter da!”

Jøp

Hans Grønfeldt på sin nye bænk mellem 2. green og 3. teested
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Juniorteamet har haft en 
rigtig travl sæson 2013!

Men vi har også haft tid til at 
have det rigtig sjovt

Vi lagde flittigt ud 
fra start år 2013 
- med vintertræ-

ning – løb og golf.

Motivation & 
Inspiration

I marts afholdt vi en 
spændende Motivati-
ons- & Inspirationsaften, 
hvor vi fik besøg af Iben 
Tinning. Hun har jo en 
masse erfaring og en lang 
golfkarriere, og kunne 
give spændende ”fif” til 
juniorerne.

”Spillebule”

Juniorerne har de 
seneste 2 vintre haft en 
aften med fælles spisning 
og ”Spillebule” – der 
spilles bordtennis, putte-
konkurrence, kort, musik, 
bordbillard og meget an-
det – en sjov aften – med 
max hygge.

Påsketræningslejr

Det blev påske – og 
ingen påske uden en På-
sketræningslejr. Der kom 
for alvor gang i de sociale 
relationer efter vinteren, 
og der blev slået en masse 
gode golfslag, samt spillet 
match. Desuden blev der 
flittigt samlet ”æg” på 
RGK’s range.

Sæsonen 2013 
skudt i gang

Sæson 2013 blev for 
alvor skudt i gang d. 7. 
april – med Junior Åb-
ningsmatch – match og 
frokost.

Træningen gik i gang – 

og 70 juniorer har trænet 
rigtig flittigt over hele 
sæsonen.

Desuden tog vi hul på 
en ny Fredags Tour – en 
turnering, som juniorerne 
er blevet rigtig glade for. 
Der er fælles spisning, 
sjov og hygge efter de 18 
huller er spillet, og alle 
scorekort er indleveret. 
Selv juniorernes forældre 
kan slet ikke holde sig væk 
de aftener – det er bare 
så hyggeligt.

Derudover har flere af 
juniorerne deltaget i vores 
klubturneringer, samt 
turneringer rundt omkring 
i landet – og leveret flotte 
resultater – tillykke med 
jeres flid og fine indsats! 
Bliv ved – I bliver hele 
tiden bedre.

Lock-out – ikke så 
skidt endda

Som bekendt blev 
skolelærernes lock-out 
en realitet 2. april. Nogle 
elever havde ganske få 

Iben Tinning deler ud af sine erfarin-
ger som professionel golfspiller
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timer, andre slet ingen 
undervisning. De fleste 
forældre arbejdede. Så vi 
greb muligheden, og sta-
blede løb- og golftræning, 
samt golfmatch på benene 
i en fart……stor succes – 
mange mødte op – i hele 
3 uger, og det satte endnu 
mere gang i de mange 
gode relationer blandt 
juniorerne. Måske var det 
ikke godt, at de ikke fik 
undervisning, – men de fik 
altså noget andet – rigtigt 
godt med sig.

Juniorugen er et hit

Vores traditionsrige 
Junioruge – er et hit!

I år deltog mere end 60 
børn – i et aldersspænd 
fra 7-18 år – fuldkommen 
problemfrit. En fornøjelse 
at se, hvordan alle hjælper 
og passer på hinanden.

Der bliver trænet, spil-
let og konkurreret for fuld 
udblæsning, og der bliver 
lavet flotte resultater.

Rungsted Callaway 
Junior Cup

U22 Ranglisteturnerin-
gen, Rungsted Callaway 
Junior Cup – blev spillet 
på Rungsted.

En stor dag, som forløb 
rigtig fint. Desværre kan vi 
ikke prale af egne spilleres 

resultater – men de kom-
mer stærkt igen.

DGU Talentkurser 

Flere af vore flittige, 
dygtige juniorer – både 
drenge og piger – har 
været af sted på Talent-
kurser i løbet af sæsonen 
– de har lært en masse af 
det, og vi vil følge det op i 
kommende sæson.

Efterårsferie træ-
ningslejr

I efterårsferien snuppe-
de vi lige muligheden for 
mere løbe- og golftræning 
og spillede da også match 
hver dag. Nogle fantasti-
ske, milde – efterårsdage 
med friske, glade juniorer.

Alle de glade deltagere fra JuniorUgen , der havde en herlig uge med bl.a. 
overnatning på driving range

fortsættes side 12
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Sverige, Abbekås

I september måned 
drog 20 juniorer med 4 
voksne til Sverige, Abbe-
kås. Golftræning, golf-
match, hygge og sjov fra 
tidlig morgen til sen aften. 
En tur, som vi meget hå-
ber, at kunne tilbyde igen i 
kommende sæson. Vi var 
så heldige at få økonomisk 
støtte fra en sponsor til 
denne fantastiske tur – og 
vi siger en kæmpe tak!

Afslutning 2013

Sæsonen blev sluttet 
flot af med en Afslutnings-
match – hvor der blev 

spillet 9 huller four-
some. Fælles frokost – og 
præmieoverrækkelse for 
sæsonen og for dagens 
match. MEN i juniorteam-
et slutter vi faktisk aldrig 
sæsonen.

Aabrink & 
Joachim B.

En sen-efterårs aften 
var vi i godt selskab med 
Karsten Aabrink og Joa-
chim B. Hansen. Karsten 
og Joachim kom og for-
talte juniorerne om hver 
deres karriere, og om 
hvordan det er, når ens 
sport også er ens arbejde, 
om motivationen for - og 

ønsket om, at blive en 
af verdens bedste spil-
lere…….en rigtig spæn-
dende aften, med en helt 
masse gode input, som 
har skabt sund grobund 
for refleksion.

Tak til...

Vi vil gerne rette en 
stor tak for alle de positive 
tilkendelser, vi får for vores 
arbejde. Vi vil specielt 
gerne rette en stor tak til 
dem, som økonomisk har 
støttet juniorerne, samt 
dem som har sponsoreret 
juniorpræmier o.l. Uden 
jeres hjælp er det simpelt-
hen ikke muligt at gen-
nemføre de aktiviteter, vi 
ønsker. Vi vil gerne skabe 
de bedste rammer for, at 
udvikle juniorerne - både 
sportsligt og socialt.

Vi er nået langt – men 
vi ved, at vi kan nå endnu 

Der trænes flittigt på Abbekås træningsanlæg

En oplagt Joachim B. fortalte om sin 
karriere til juniorerne



December. 2013 13

længere, og I kan blive 
endnu bedre  – så vi har 
lagt planer for 2014, og 
glæder os til endnu en 

god, sportslig og social 
sæson.

Mange hilsener fra
Juniorudvalget

Sponsor for 
 juniorerne

Skulle du være interes-
seret i at støtte juniorar-
bejdet for 2014, hører vi 
meget gerne fra dig.

Ønsker du at være fri-
villig hjælper til junioraktivi-
teter over sæsonen, hører 
vi ligeledes gerne fra dig.

På forhånd tak!

Juniorudvalget 

De yngste juniorer var yderst tilfredse efter en uge med træning og masser af 
spil på banen.
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Personen bag  
tegningerne i  

klubhuset.  
Hvem er de.  

Hvem var de?
Vi forsøger på  
bedste vis at  

fortælle historien 
om profilerne i  
Rungsted Golf 

Klub. De fleste er 
ikke mere, men  
enkelte er - hel-

digvis - stadig 
blandt os. Som 
noget særligt 

kommer de ikke 
til orde. Vi ”spid-
der” dem kærligt, 

set fra Sebbers 
sidelinie.

Af Søren Sebber

Otto Bojesen

Otto Bojesen er 
æresmedlem af 
R.G.K.

Otto Bojesen kan stu-
deres i Erik Stærks streg i 
galleriet, hvor han er sam-
men med en god ven, H. 
C. Nørgaard. Det er O.B. 
til højre, piberygende.

Boje var civilingeniør 
og tilbragte efter ind-
gået ægteskab med sin 
svenske Datti, de første år 
i Sverige, hvor han lærte 
at spille golf på Göteborgs 
golfbane og her blev han 
involveret i golfbaners 
problemer.

Familien flyttede til 
Rungsted i 1958, blev 
vel modtaget i R.G.K. og 
snart blev O.B. medlem af 
bestyrelsen og naturligvis 
af banekomiteen.

Professionelt var O.B. 
ansat i Christani  & Niel-
sen og her medvirkede 
han til opførelsen af bl.a. 
Farøbroerne, tunnelen 
under Limfjorden og 
tunnelen under Guldborg-
sund  m.m. At han så rigt 
facetteret kunne virke i sin 
fritid for R.G.K. vidner om 

en kolossal arbejdsindsats 
og en stedse inspireret 
koncentrationsevne.

Den bane vi kender 
i dag er resultatet af en 
resolut indgriben fra O.B’s 
side, da Hørsholm kom-
mune i 1960’erne mente 
det nødvendigt at lægge 
en vej gennem vores golf-
bane. ”Hvad udad tabes 
skal indad vindes” mente 
også O.B. og ved at leje 
jord – det nuværende 2. 
og 3. hul, overkom han 

genialt i samarbejde med 
H.Chr. Olrik, omlægningen 
af i alt 1., 2., 3. hul samt 6., 
7., 9. og 10. hul.

Senere opgav igen 
Hørsholm kommune tan-
ken om at lade en vej føre 
igennem vores golfbane!

Otto Bojesen fremstod 
altid som en nobel, lidt 
reserveret gentleman, 
engelsk i snittet og med 
en lun, højt udviklet sans 
for humor. Han var et 
underholdende selskabs-
menneske, sang meget 
smukt, dansede frem-
ragende, et alsidigt og 
musisk menneske, som 
naturligvis også påtog sig 
opgaven at holde festtalen 
til R.G.K’s 50 års jubilæum 
i 1987. Elegant, storslået 
og vittigt, favnede han ved 
den lejlighed den jublende, 
fyldte sal og vandt alles 
hjerter.

Efter sin pensionering 
designede O.B. først Skjold-
næsholms golfbane og siden 
Hørsholms golfbane.

Da O.B. fyldte 70 
skænkede en taknemmelig 
medlemskreds en bænk.
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Otto Bojesen til højre sammen med H.C. Nørgaard til venstre
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Samarbejde giver sunde og 
økologiske lam!

Vi er meget glade 
for vores sam-
arbejde med 

Langelinielam, som leverer 
får til afgræsning af banens 
roughområder. Et sam-
arbejde der både styrker 
medlemmers og gæsters 
mulighed for en rigere na-
turoplevelse på banen, og 
desuden har den positive 
effekt, at det gavner vores 
principper for bæredygtig 
pleje af golfbanen.

Et spin-off fra dette 

samarbejde er også, at der 
altså produceres nogle 
rigtigt lækre lam, som er 
særdeles velsmagende, da 
de har græsset på klub-
bens økologiske arealer.

Skulle klubbens med-

lemmer have lyst til at 
”smage på sagerne” kan 
man bestille lammekød 
ved at kontakte produ-
centen på www.langelinie-
lam.dk eller telefon 61 78 
47 43.

Bestilling af lam
Lammene er slagtet under ordnede forhold hos et statskontrolleret slagteri.
Lammene har en størrelse på ca. 15-20 kg for hele lam.

Parteringsmuligheder:

Hele lam. Pris kr. 75,- pr. kg. Vælg udskæring:

1.	 1/1 ryg, 2 køller, 2 bove, hals flækket på langs, ribben, slag og indmad
2.	 ½ ryg, ½ ryg skåret i koteletter, 2 køller, 2 bove, hals flækket på langs, ribben, slag og 

indmad.
3.	 1/1 ryg skåret i koteletter, 2 køller, 2 bove, hals i koteletter, ribben, slag og indmad.

Halve lam. Pris kr. 85,- pr. kg. Vælg udskæring:

4.	 ½ ryg, 1 kølle, 1 bov, ½ hals flækket på langs, ribben, slag og noget indmad.
5.	 ½ ryg i koteletter, 1 kølle, 1 bov, ½ hals flækket på langs, ribben, slag og 

noget indmad.

Hakket lam. Pris kr. 90,- pr. kg. Pakkes i poser á 500 gr.

Leveres ofte frosset.
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EDC Poul Erik Bech E x c l u s i v E
Danmarks EnEstE lanDsDækkEnDE liEbhavErmæglEr

lands dækkende liebhavermagasin

Eksklusiv præsentation i butikken

markant liebhaverannoncering

landsdækkende netværk af specialister

Finn Jensen
Afd.leder, statsaut. ejendm. 

Valuar, HA, HD, MDE
Tlf. 70 216 216 • E-mail: fje@edc.dk
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Fin afslutning på sæsonen 
- Vintergreensome og 
præmieoverrækkelse

Årets sidste turne-
ring blev afholdt 
den 27. oktober. 

Afslutningsmatchen, der 
som sædvanlig var en 
greensome stableford, 
havde samlet 56 delta-
gere, der var begunstiget 
af et flot efterårsvejr.  Det 
var perfekt timet - da 
sidste bold var nået til hul 
18, begyndte det at regne, 
så næsten alle nåede 
tørskoede rundt.

Turneringen blev 
vundet af Claus og Anders 
Preetzmann med 42 
stablefordpoint, tæt fulgt 
af Tobias og Adam Birck 
Kristensen med 41 point.

Den sidste turnerings-
dag er også dagen for 
præmieuddeling for både 
Klubmesterskaberne  og 
årets gennemgående 
turneringer - Dr. Ale-
xandrines Vandrepokal, 
Giftbægeret, Paradis Poka-
len, Kirsebær Pokalen og 
Efterårsfourball’en.

Der var derfor dækket 
et imponerende præmie-
bord af præmieudvalget 
- Antonieta Philipson, Jane 
Lignell og Kirsten Stærk. 
De tradtionsrige poka-
ler, de flotte runner-up 
præmier og præmierne til 
dagens vindere dannede 
en perfekt ramme for den 
fortjente hyldest til årets 

Turneringsudvalgsformand Niels 
Holger Hansen byder velkommen til 
årets sidste præmieoverrækkelse

klubmestre og de øvrige 
vindere. En stor del af da-
gens matchdeltagere var 
tilstede og gjorde præmie-
overrækkelsen til en festlig 
begivenhed - det var rart 
at se så mange! Og kun få 
præmier måtte se langt 
efter sin ikke-tilstedevæ-
rende ejermand....

De glade vindere af årets sidste tur-
nering Claus og Anders Preetzmann 

Vinder af Paradis Pokalen Charlotte 
Hornemann og Kirsebær Pokalen Per 
Krogh-Hansen
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Til venstre vinderen af 
Efterårsfourball’en Ulrik 
Høyer Hansen, dog 
uden makkeren Hans 
Lauesen

Runner up blev
Jens Holm Boye og 
Niels Tjellesen

Til højre vinderen af Dr. 
Alexandrine’s Vandrepokal 

Jørn Zenon Styczen

Runner up blev
Christoffer Olrik

Sidste år ved denne 
tid måtte Tur-
neringsudvalget 

erkende, at den faldende 
deltagelse i klubbens 
turneringer gennem de 
sidste mange år på en 
eller anden måde måtte 
vendes.

Uden at forfalde til de-
taljerede statistikker, kan 
det ganske kort siges: det 
lykkedes IKKE, desværre. 
Selv om Rungsted-ugen 
holdt skansen, havde vi 
alligevel ca 10% lavere del-
tagelse i 2013 end i 2012. 

Men det er jo nok et 
faktum, at “den gamle 
garde” efterhånden ikke 

Hvordan gik det så med tur-
neringsdeltagelsen i 2013?

er helt så ivrige deltagere 
som de var for 10-20 år 
siden - og håbet om, 
at nye grupper af mere 
aktive medlemmer ville 
gøre sig mere gældende 
i turneringslivet, er ikke 
blevet indfriet endnu. Men 
et generationsskifte tager 
selvfølgelig sin tid, og der 
er utvivlsomt større krav 
fra arbejdslivet i dag end 
dengang. Tid er blevet 
en knap ressource, og 
konkurrencen om op-
mærksomheden er blevet 
heftig. 

For nu at understrege, 
at det ikke er fortvivlelse 
altsammen: Mike’s match 
samlede flere delta-

gere end i 2012, den åbne 
familiematch havde 78 
deltagere ligesom i 2012 
og scramble-turneringen, 
der i 2012 blev flyttet til 
Rungsted-ugen som Royal 
Sponsor Scramble, kunne 
samle 60 deltagere i år 
mod kun 20 i 2012. 

Et andet tiltag, der kan 
siges at være en succes, er 
beslutningen om at arran-
gere en U22 Junior Rang-
listeturnering - Rungsted 
Callaway Junior Cup. Her 
deltog 70 af landets bed-
ste junior/ungdomsspillere 
til 2 x 18 hullers slagspil 
den 6. august. Vindere 
blev Eva Fabricius-Bjerre 

fortsættes side 20



20 Nummer 2

fra Københavns Golf Klub 
og Markus Helligkilde fra 
Smørum Golfklub.

Turneringen var meget 
vellykket, og vi har derfor 
allerede givet tilsagn om at 
afholde en junior rangliste-
turnering igen i 2014. Den 
afvikles på samme tid som 
i år - hvilket bliver tirsdag 
den 5. august.

Rungsted-ugen

I 2013 blev Rungsted-
ugen afholdt onsdag-søn-
dag i stedet for som hidtil 
mandag til lørdag. Med 
omlægningen af Rungsted-
ugen kunne den åbne Æg-
teskabsturnering afvikles 
fredag-søndag, således at 
der kun skulle afsættes 1 
og ikke som hidtil 3 hver-
dage til at deltage. Faldet 
i antal deltagere blev da 
også bremset, og vi havde 
24 deltagere mod 18 i 
2012. Det gik måske så 
ud over Golf Uge Cup’en, 
der ellers havde rimelig 
deltagelse de forgående 
år - den måtte desværre 
aflyses. Men vi prøver igen 
i 2014, hvor vi på grund 
af hjemmekampe i DGU 
Danmarksturneringen er 
nødt til at flytte Rungsted-
ugen en uge, således at 
den løber fra onsdag den 
30. juli til søndag den 3. 
august.

Endelig havde vi forsøgt 
at lave fourball’en til en 
slags invitationsturnering, 
hvor klubmedlemmer 
kunne invitere en gæst, 
der enten allerede står på 
venteliste eller som seriøst 
overvejer at blive medlem. 
Det var ingen succes - 
propositionerne var nok 
for indviklede. Af de 26 
deltagere var kun 4 fra an-
dre klubber, så næste år vil 
vi nok lave en helt almin-
delig invitationsturnering, 
hvor klubmedlemmers 
gæster får en glimrende 
(og billig!) lejlighed til at 
spille vores bane og nyde 
vores faciliteter.

Alt i alt må turne-
ringsudvalget derfor igen 
i tænkeboksen for at 
overveje, om vi kan gøre 
det endnu mere attraktivt 
at deltage i klubbens mat-
cher - en oplagt mulighed 
kunne være at få flere 
turneringer støttet aktivt 
af velvillige sponsorer. For-
håbentlig er de mørkeste 
skyer over den generelle 
finansielle situation ved 
at trække lidt bort, så det 
kan måske være grundlag 
for lidt optimisme her...!

Til sidst vil vi gerne 
komme med en op-
fordring. Utrolig meget 
af klubbens arbejde er 

afhængig af frivillige og 
ulønnede ledere - junior-
ledere, turneringsledere, 
bane- og starterservice, 
sponsoransvarlige m.m.m. 
Det gælder for alle 
klubber - helt aktuelle 
tal fra DGU viser, at det 
gennemsnitlige antal af 
“ulønnede ledere” i de 
188 danske golfklubber 
er 53,4. Vi er ikke helt der 
endnu i RGK, og vi kan i 
høj grad bruge flere, der 
vil give en hånd med, ikke 
mindst i forbindelse med 
turneringerne.

Bestyrelsen har beslut-
tet at gennemføre en 
medlemsundersøgelse, 
hvor vi bl.a. vil kortlægge 
klubmedlemmernes lyst til 
at deltage i frivilligt arbej-
de, så når spørgeskemaet 
rammer jeres postkasse, 
vil vi være meget glade, 
hvis I vil have ulejligheden 
med at svare tilbage.

Niels Holger Hansen
Fmd. f. Turneringsudv.
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”EN DIAMANT ER EN GOD INVESTERING,
MEN KUN HVIS MAN FÅR DEN TIL DEN RIGTIGE PRIS”

11
26

8 
/ 

Det hele startede med en passion, som blev 

til en smuk rejse. I 30 år havde Klaus Rygaard 

guldsmedje på det afrikanske kontinent. Her 

lærte han alt om diamanter på tætteste hold 

– i minerne, blandt cutterne, sliberne og

gennem de internationale diamanthandlere 

fra Antwerpen. I dag er Klaus Rygaard Ure 

og smykker anerkendt og respekteret i den

 internationale diamantverden – ikke kun for 

altid at have de mest eksklusive diamanter 

– men også for den livslange erfaring samt 

uvurderlige service. Diamanterne importeres 

direkte fra udvalgte diamantsliberier – og 

fra eget værksted skabes der smykker med 

diamanter. Alle diamanterne kommer 

naturligvis med certifi kat.

HØRSHOLM MIDTPUNKT · TLF. 4557 1034 · WWW.KLAUS-RYGAARD.DK

VI HAR ALTID ET STORT UDVALG AF DIAMANTER I BUTIKKEN

            Some times
 to
    remember

11268_rungsted_golf_diamanter.indd   1 15/09/09   9:27:59
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Klubmestre 2013

Slagspil Junior Drenge 
Daniel Molin

Runner up 
Ulrik Bæk Jørgensen

Hulspil & Slagspil Junior Piger 
Cecilie Schwarz-Rosman

Runner up 
Hulspil Cecilie Eldrup-Jørgensen 

Slagspil Sofie Tjellesen

Hulspil Junior Drenge 
Ben Tomlinson

Runner up 
Simon Selchau

Hulspil Herrer 
Frederik Asbjørn

Runner up 
Ulrik Bæk Jørgenen

Hulspil Herrer 
Jørn Zenon Styczen

Runner up 
Frederik Asbjørn

Hulspil & Slagspil Damer 
Camilla Faaborg-Andersen

Runner up 
Lisbet Rossé 
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Klubmestre 2013

Hulspil Senior Herrer 
Klaus Eldrup-Jørgensen

Runner up 
Per Hollesen

Hulspil Senior Damer
Birthe Bjerrum

Runner up 
Helle Rørbæk

Hulspil Veteran Damer 
Jette Bjerrum

Runner up 
Bente Flindt Sørensen

Slagspil Senior Herrer 
Hans Chr. Colov

Runner up 
Klaus Eldrup-Jørgensen

Slagspil Senior Damer
Tove Palsby

Runner up 
Helle Rørbæk

Slagspil Veteran Damer 
Bente Flindt Sørensen

Runner up 
Jette Bjerrum

Slagspil Veteran Herrer
Hans Werdelin

(Også Runner up Hulspil Veteran Herrer)

Runner up 
Flemming Schmidt

(Også Klubmester Hulspil Veteran Herrer)
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Oliver Suhr til Asien?
Jeg har længe drømt 

om at forsøge mig på 
Asian Tour’en. Touren har 
vokset sig kæmpestor, og 
har besøg af European 
Tour flere gange i løbet af 
sæsonen.

Det er en vej mod 
toppen, og jeg er sikker 
på at det kan hjælpe mig 
endnu et skridt videre 
mod mit mål – som stadig 
er Europa Tour. Derfor vil 
jeg, hvis økonomien ræk-
ker, forsøge at kvalificere 
mig til Asian Tour i 2014. 
Tourens Q-school stage 1, 
spilles i Hua Hin i Thai-
land i slutningen af januar. 
Klarer jeg mig videre der 
og ender i top-40 i finalen, 
kan jeg se frem mod en 
sæson på Asian Tour. Jeg 
ser det som en kæmpe-
fordel at komme afsted og 
holde mig skarp allerede 
fra januar. Jeg vil kunne 
spille og træne hårdt i 
ugerne op til kvalifika-
tionen og forhåbentligt 
blande mig i toppen.

Mange i min situation 
havde nok givet op for 
længst, men jeg kan fort-
sat mærke god udvikling, 
og har 100% troen på at 
jeg kan hamle op med de 
bedste!

Drømmen om Asian 
Tour er selvfølgelig en stor 
økonomisk belastning. En-
try fee er USD 2.000,00, 
og med fly, billeje, kost 
og logi, løber det op i 20-
25.000,00 kr.

Jeg håber at kunne få 
økonomisk hjælp til at 

udleve drømmen, og alle 
bidrag vil hjælpe mig et 
skridt videre.

Skulle nogen være 
interesseret i at støtte, 
eller bare høre mere, 
kan jeg fanges på tele-
fon 22163244 eller mail: 
oliver@oliversuhr.dk. I kan 
også tjekke min blog på 
www.oliversuhr.dk
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RUNGSTED HAVN 48
JÆGERSBORG ALLÉ 37
TORVEHALLERNE KBH

DAGENS FRISKE FISK
OG SKALDYR FRA 
FISKERIKAJEN

tlf. 45 76 55 20 • info@fiskerikajen.dk 
www.fiskerikajen.dk
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DA EN AF GOLFENS SANDE 
VÆRDIER KOM I SPIL

”Man kan 
lige så 
godt 

rose en mand for ikke at 
røve en bank som rose 
ham for at spille golf efter 
reglerne”.

Ovenstående må være 
det mest kendte citat 
inden for golfsporten.  
Ordene blev sagt af den 
første rigtige megastar,  
amatørspilleren Bobby 
Jones, som anlagde den 
nu så berømte golfbane 
Augusta National i Ge-
orgia og i 1934 inviterede 
en større gruppe venner 
blandt de professionelle 
golfspillere til at indvie ba-
nen med en lille turnering.  
Det var starten til den nu 
så prestigefyldte major 
turnering The Masters.

Bobby Jones var advo-
kat, (og vandt som amatør 
alle fire såkaldte majors!) 
og hans bemærkning faldt, 
da han i en diskussion om 
golfreglerne ville pointere, 
hvor vigtigt det er for gol-
fens ”sjæl”, at alle spillere 
ubetinget lever op til det 
for golfen helt eneståen-
de, at ”man er sin egen 

dommer”.

For at sige det diploma-
tisk, så er denne grundlov 
i golfsporten i de seneste 
årtier kommet noget 
under pres. Forstået på 
den måde, at efterhånden 
kun et fåtal af verdens 
golfspillere har sat sig så 
godt ind i spillets meget 
komplicerede og detail-
rige regler, at de reelt er 
i stand til at være deres 
egne dommere. Nogle 
spillere gider ikke, andre 
evner det ikke – og det er 
undertegnedes påstand, 
at et større og større 
flertal er ligeglade.

Golf skal være enkelt 
og sjovt – ikke et skoleridt 
i juridiske spidsfindigheder!

Uberettiget præmie

Med denne baggrund 
dukker der så med mel-
lemrum historier op, som 
bliver kommenteret på 
en måde, som minder om 
ros til en potentiel bank-
røver, som efter nøjere 
eftertanke beslutter sig for 
at bruge hævekort i stedet 
for revolver.

Her er en af dem:

Den 6. august i år 
spillede 70 elite-juniorer 
Callaway Cup på vores 
bane i Rungsted. Turnerin-
gen blev vundet af Marcus 
Helligkilde fra Smørum, 
som gik de 36 huller i 
seks under par. Flot – og 
tillykke med dét!

Nr. fire i turneringen 
blev Sixten Stemann 
Jensen fra Hjortespring. 
Præmien var en dejlig 
wedge fra Callaway. Så 
vidt, så godt.

Dagen efter stod 
Sixten med wedgen i 
hånd på vores kontor. 
Jens og Claus troede, at 
han – som præmisserne 
var – ønskede at bytte 
sin præmie til noget, han 
havde mere brug for.

Men nej!

Sixten var kommet 
tilbage for at aflevere sin 
præmie, fordi han havde 
fundet ud af, at han havde 
vundet den uberettiget.

Natlige tanker

Forklaringen var, at Six-
ten – som så mange andre 
gode golfspillere – da han 
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var kommet i seng om 
aftenen i hovedet havde 
gennemgået sine runder 
slag for slag for at forsøge 
at finde frem til, hvad der 
havde været godt, og hvad 
der havde været skidt.

I denne analyse blev 
han pludselig opmærksom 
på, at han og hans markør 
muligvis havde fortolket 
en golfregel forkert, da 
han havde foretaget et 
drop på 15. hul. Natlige 
nærstudier af regelbogen 
overbeviste ham om, 
at han havde fortolket 
forkert, og at han derfor 
skulle have idømt sig selv 
straf. Det havde han ikke 
gjort, og derfor havde han 
afleveret et forkert score-
kort – og han burde være 
diskvalificeret.

Denne viden kunne 
han ikke leve med – og 
det var derfor, han dagen 
efter mødte op for at 
levere sin præmie tilbage.

Her er det, billedspro-
get med bankrøveriet 
kommer ind i billedet. For 
Sixten – som jo havde 
fået scorekortet accep-
teret og underskrevet af 
sin markør – kunne jo 
sagtens have ladet som in-
genting og bare sat sin nye 
wedge i bag’en. Ingen ville 
nogensinde have opdaget 

noget.

Men Sixten Stemann 
Jensen har åbenbart i sin 
hjemmeklub, Hjortespring 
Golf Klub, fået en grundig 
indføring i både ånden 
og bogstaven i golfreg-
lerne – og forstået dem! 
Tillykke med dét. Du vil få 
et meget tilfredsstillende 
golfliv!  Respekt!

Men hvad var det så, 
Sixten havde gjort forkert, 
da han droppede på 15. 
hul?

Det svære drop

Det er en – næsten – 
lige så interessant historie, 
for fejlen er af en karakter, 
så vores egen træner Mike 
Tulloch er enig i, at den 
samme fejl begås af vore 
egne medlemmer adskil-
lige gange hver eneste dag 

året rundt.

”Selv jeg, som nok 
mener, at jeg har sat mig 
grundigt ind i golfreglerne, 
fortolkede længe reglerne 
forkert i nøjagtigt den 
nævnte situation”, siger 
Mike.

Og her kommer situa-
tionen:

Sixten slog sin bold 
over vandet og ind på 
green i venstre side – men 
bolden havde så meget 
backspinn, at den skruede 

tilbage og ned i vandet 
ude til venstre.

Her kommer et lille 
sidespring. For nylig talte 
jeg med en af klubbens 
flerfoldige Danmarks-
mestre om netop denne 
situation (fordi jeg selv 
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kort forinden havde stået i 
den). I samtalen havde jeg 
udtrykt undren over, at 
der hverken er gule eller 
røde pæle (eller plader i 
jorden) på 15. hul, så man 
på stedet kan få en klas-
sificering af hazarden.

”Vi bryder os ikke 
meget om pæle på banen 
– hverken røde eller 
gule – og det står jo på 
scorekortet, hvad man 
skal gøre”, sagde han.

Og hvad står der så på 
scorekortet? Der står:

”På 3., 6. og 15. hul 
danner vandspejlet haza-
rdgrænsen. (gul hazard)”.

Det var, hvad der stod 
på scorekortet den dag, 
Rungsted Callaway Junior 
Cup blev spillet. Men 
indtil foråret 2013 var den 
afsluttende parentes ikke 
engang med.

Logikken svigtede

Men selv om Sixten 
Stemann Jensen havde 
læst de lokale regler på 
scorekortet, kom han i 
situationen til at droppe 
forkert, og hans markør 
gjorde ingen indsigelser. 
Og her taler vi altså om to 
elitespillere.

Sixten droppede på 
kanten af søen i venstre 

side – dér hvor bolden var 
trillet ned i vandet. For-
mentlig ud fra den umid-
delbart logiske tankegang, 
at når en hazard løber 
parallelt med spilleretnin-
gen, så er det en parallel 
hazard!

Men nej! Vi har valgt 
at gøre hele hazarden gul 
– uanset hvilken vej den 
løber i forhold til spilleret-
ningen. Så derfor må man 
ikke droppe, som Sixten 
gjorde. Efter golf-reglerne 
skulle han have droppet 
på den anden side af søen 
på linjen mellem flaget og 
stedet, hvor bolden var 
trillet i vandet. Derved 
ville han være endt helt 
ovre nær buskadset til 
venstre på hullet – og der-
fra havde det nok været 
lidt sværere at spille ind 
tæt på flaget.

Redaktionen udlover 
en god flaske rødvin til 
dét medlem, som kan 
dokumentere, at han no-
gensinde selv har eller har 
set en medspiller udføre 
et sådant korrekt drop på 
15. hul!

Service for med-
lemmerne

Det kan ikke være 
rigtigt, at vi på banen i 
Rungsted skal have et hul, 

hvor golfreglerne hver 
eneste dag bliver tilsidesat.

Selvfølgelig kan man 
hævde, at det er spillernes 
pligt at sætte sig så grun-
digt ind i reglerne, at de 
også kan tackle problemet 
på Rungsteds 15. hul.

Men man kunne også 
anlægge dét synspunkt, at 
når selv ikke egne med-
lemmers regelkendskab 
ligger på dette niveau, 
så kunne man som en 
service over for dem 
på én eller anden måde 
hugge den aktuelle regel 
ud i granit, så den fik en 
chance for at blive over-
holdt.

I virkeligheden ville det 
ikke være så svært. Man 
kunne på scorekortet og 
– hvis man ville yde rigtig 
god service – på et skilt 
på teestedet skrive én af 
to ting:

1.	 Ender bolden i van-
det, skal den sættes 
i spil på den dertil 
indrettede og marke-
rede dropzone.

2.	 Hele søen er – ikke 
en gul – men en rød 
hazard.

Og hvis man skøn-
nede det opportunt, 
kunne man detaljere 
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forskellen på droppereg-
lerne i forhold til, hvis hele 
hazarden fortsat havde 
været gul.

For at undgå for mange 
diskussioner i de små 
hjem: I en rød hazard må 
man droppe to køllelæng-
der fra dét sted, bolden 
er trillet i vandet – bare 
ikke nærmere hullet. 
Derved vil man altid – 
som i dag – skulle droppe 
bag søen, hvis man har 
duffet den direkte ned, 
mens man, hvis bolden er 
trillet i fra den anden side 
af søen, skulle droppe på 

kanten af søen, bare ikke 
nærmere hullet.

Det var måske et par 
tanker, som bestyrelsen 
kunne arbejde lidt med 
hen over vinteren, så vi 
alle fra næste sæson ville 
have bedre mulighed for 
at skramle os korrekt 
gennem 15. hul?

Golfens sande  
værdier

Selv om nogle måske 
synes, det lyder gammel-
dags, så er de normer, vi i 
dag kalder ”Golfens sande 
værdier” stadig helt cen-

trale. Det er i realiteten 
dem, der adskiller golfen 
fra alle andre idrætsgrene.

Hvis værdier som fair 
play, hensyn til andre 
og nøje overholdelse 
af de regler, som man 
skal udøve selvdømme 
over, forsvinder helt ud 
af golfen, forsvinder også 
charmen.

Og så kan vi lige så 
godt droppe anstrengel-
serne og gå direkte til 
fadøllen!

Jøp

Klubberne i klubben
Seniorklubben:

ÅRET VAR EN 
FLOT BUKET 

MED NOGLE FÅ 
TORNE

På Seniorklubbens 
generalforsamling 
med ca. 40 del-

tagere startede den nye 
formand for bestyrelsen 
– eller komiteen, som den 
rettelig kaldes – Henrik 
Trautner, sin beretning 

med at ære mindet om 
de fire medlemmer, som 
i løbet af sæsonen var 
afgået ved døden: Flem-
ming Stadil, Poul Eldrup-
Jørgensen, Helge Hassel 
og Åge Grysgård.

Henrik Trautner 
var blevet ny formand, 
da komiteen i løbet af 
sommeren byttede lidt 
om på rollerne, så den 
mangeårige formand 
Sven Pedersen overgik til 
at være menigt medlem 
af bestyrelsen. Ved det 
efterfølgende valg trådte 

Sven helt ud af bestyrel-
sen, blev behørigt takket 
og hyldet for sin indsats og 
i bestyrelsen erstattet af 
Flemming Pfingstl.

Henrik Trautners 
beretning formede sig 
som en flot buket med 
nogle få torne. Trods tre 
regnaflysninger havde sæ-
sonen været god, præget 
af det gode vejr og det 
lige så gode humør blandt 
matchdeltagerne. Dog 
kunne han godt tænke 
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tilfælde havde fået uventet 
mange tilmeldinger til en 
gunstartturnering med 
gæster.

Begge ”torne” formo-
des at være filet perma-
nent af efter opbyggelige, 
kammeratlige samtaler 
med administrationen.

Formanden omtalte 
også den årligt tilbage-
vendende match mod 
seniorerne fra Køben-
havns Golfklub (som vi 
tabte med ét point!), og 
han takkede sponsorerne 
CPM Invest og SuperBest 
for flot støtte til sæsonens 
præmieborde.

Poul Carpentier oprid-
sede Superligaens mest 
interessante meriter, og 
Palle Daell Bjerrum blev 
hyldet som årets spiller, 
fordi han i ti tællende star-
ter have opnået i alt 335 
points. Flot! Tore Dinesen  
blev hyldet som vinder af 
årets hulspilturnering.

I den efterfølgende 
debat blev bestyrelsen 
opfordret til at stramme 
lidt op på det sportslige 
indhold i matchen mod 
København, ligesom den 
blev bedt om at foranle-
dige, at der for fremtiden 
ikke bliver prikket greens 
midt under seniorernes 

sig, at der blev lidt flere 
deltagere til matcherne, 
ligesom han også ønskede 
sig nogle flere medlem-
mer end de nuværende 
godt 70.

Formanden var glad 
for, at de tidligere pro-
blemer med starttiderne 
nu var næsten løst. Han 
håbede, at det i løbet af 
vinteren kunne lykkes at 
nå det sidste lille nøk og 
forhandle sig tilbage til de 
helt oprindelige starttider 
mellem kl. 10 og 12.

Henrik Trautner 
takkede baneudvalg og 
greenkeeperstab for en 
meget flot bane sæsonen 
igennem.

Helligdag eller ej?

Blandt ”tornene” i buket-
ten var en skidt oplevelse 
med, at administrationen 
– uden at give senior-
lubben besked – havde 
ophøjet 5. juni til hellig-
dag og følgelig inddraget 
Seniorklubbens starttider. 
Seniorformanden var ikke 
enig i denne udlægning af 
almanakken, ligesom han 
heller ikke var enig i den 
anden disposition, som 
med meget kort varsel 
ændrede Seniorklubbens 
starttider, fordi herreklub-
ben Løverne ved et andet 

afslutningsmatch.

Det virker en anelse 
generende at have maski-
ner kørende på greens, 
mens man spiller ind og 
putter – og den sportslige 
værdi af en match bliver 
stærkt forringet, når nogle 
spillere skal spille på prik-
lede greens, mens andre 
ikke skal.

Formanden lovede at 
tage sidstnævnte emne op 
med klubbens bestyrelse.

Den efterfølgende 
sildeanretning, forlorne 
skildpadde og kaffe med 
nøddehorn hørtes der 
ingen klager over.

Seniorklubben
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BANG & OLUFSEN VEDBÆK 
Vedbæk Stationsvej 13, 2950 Vedbæk
Tlf: 45 89 11 24, vedbaek@beostores.com

* Tilbuddet gælder ét tv i bytte pr. BeoVision 11 i en begrænset periode. Energiklasse C

Køb BeoVision 11 nu og få 10.000 kr. for dit gamle tv.

Lad tv’et matche dit hjem, og oplev glæden ved suveræne lyd- og billedoplevelser. Den kraftfulde højttaler 
fylder rummet med sublim lyd, uanset om du ser film via Apple TV, lytter til musik fra den integrerede 
Spotify-funktion eller bladrer igennem Smart TV’ets muligheder. Alt sammen styres af én enkelt fjernbetjening. 
BeoVision 11 fås i 40”, 46” og 55”.

Oplev BeoVision 11 - Gå til bang-olufsen.com/offer

Få 10.000 kr.*
for dit gamle tv – uanset 

mærke.  

BEOVISION 11 – ENKEL OG STILFULD
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Starten på sæso-
nen blev en smule 
forsinket på grund af 

det ualmindelige regntunge 
og dårlige vejr i april, men 
da vi først kom i gang, fik 
vi til gengæld det flotteste 
vejr i mange år. Og med 
en Indian Summer, som 
gav mange af os mulighed 
for at mødes og spille et 
godt stykke ind i efteråret 
efter vores sæsonafslutning 
i september, kan vi vist ikke 
forlange mere.

Resultaterne er naturlig-
vis vigtige, og det gode vejr 
- eller var det tiden, som 
blev brugt på træningsba-
nen – var årsagen  til, at 
flere medlemmer gik ned i 
handicap. Tillykke med det. 
Måske det også er de fine 
præmier til de dygtige, der 
skærper konkurrencen?

Igen i år har vi haft 

hyggelige middage efter 
matcherne. Noget vi i Halv 
Fire prioriterer højt. Det 
er derfor dejligt at se, at så 
mange har lyst til at være 
med omkring bordet til en 
snak om andet end golf, 
mens vi spiser mad og får 
et glas vin og måske en 
kop kaffe.

I den forgangne sæson 
har vi også fejret vores 
20 års fødselsdag. I den 
anledning arrangerede vi 
en invitationsmatch, og 
den blev så vellykket, at vi i 
næste sæson vil forsøge at 
arrangere en enkelt eller 
to-tre af slagsen.

Også i år var vi på ud-
flugt, og endnu en gang gik 
den til Hornbæk Golfklub, 
hvor vi har været et par 
gange tidligere med stor 
succes. Den spektakulære 
bane er en af landets læng-
ste, og med sine levende 
hegn, bakker, søer og 
vandløb også en af landets 
sværeste. Banen var i 
god stand og noget af en 
udfordring for mange af os, 
men alle pengene værd. 

Vi tør godt anfale andre 
at tage turen til Hornbæk, 
som i 2011 blev rated 
som den 9. bedste bane i 
landet. Vi følte os meget 
velkomne, også i restau-
ranten, hvor de med smil 

Godt nytår 
- og på gensyn

 i 2014

og høj service gjorde alt 
for, at vi skulle føle os godt 
tilpas.

Nye medlemmer og 
gæster er velkomne

I sæsonen 2014 har vi 
besluttet, at et medlem af 
Halv Fire må tage en gæst 
med om torsdagen, forud-
sat at  vedkommende er 
medlem i Rungsted Golf 
Klub i forvejen. 

Efter flere år uden 
forhøjelse af kontingentet 
vil et medlemskab i vores 
klub nu koste 300 kr. En 
forhøjelse på 50 kr., som 
alle på generalforsamlingen 
stemte for. 

Der er også kommet 
nye ansigter til i besty-
relsen. Dorthe Bjerre-
Petersen og Helle Vensby 
er klar til at yde en indsats 
for, at vi kan mødes om 
torsdagen og spille med 
hinanden. Bestyrelsen 
konstituerer sig først i det 
nye år.

Har du lyst til at spille 
med om torsdagen, er du 
meget velkommen. De 
300 kr. er givet godt ud.

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul, et godt 
nytår og på gensyn i april 
2014.

HalvFire’s bestyrelse
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LadyBirds

Ja, så blev det torsdag 
igen. Der skal spilles 
golf med Ladybirds. 

Tilslutningen er stor, vejret 
er strålende, menuvalg 
fra restauranten er fint, så 
stemningen er i top. Alt 
tegner lovende. Vi har haft 
mentaltræner på, som har 
lært os, hvordan vi uden 
en væsentlig indsats kan 
spille fantastisk golf – det 
havde han selv præsteret. 
Hvis vi mod forventning 
skulle opleve frustration, 
så klares det let med 
voldsomme blæs i lom-
metørklædet eller kække 
sving med armene, som 
hårdt klaskes mod krop-
pen. Dernæst indtages en 
næsten zen-agtig mental 
positur, som sikrer den 
helt store harmoni og ba-
lance. Ikke nok med det, 
så har Jannik sikret, at vi er 
helt skarpe på reglerne og 
Mike har gennemført fæl-
les træningsseancer, hvor 
han tålmodigt har forsikret 

En Ladybirds 
tilbageblik på 

sommeren

os om, at vi faktisk ER 
gode til golf.

Ergo, jeg er klar – helt 
klar!

Så er det, at der på før-
ste tee langsomt begynder 
at ske, det som ikke skulle 
ske. Drivet ryger i bun-
keren! Men vi har lært, at 
vi skal se positivt på det, 
så jeg glædes højlydt ved 
tanken om at få lov at 
forsøge mig med et langt 
bunkerslag. Ja, langt blev 
det jo ikke, men heldigvis 
nåede det ikke ned i åen. 
Det står mig nu klart, at 
jeg faktisk har lært noget – 
hvilken fornøjelse at ligge 
godt og sikkert i roughen. 
Jeg når ind på green og 
der er jeg også heldig! Al 
den opvarmning, som 
jeg ikke nåede på putting 
green, ja den klarer jeg 
her på første hul. Det lyk-
kes virkelig at få afprøvet 
greenhastigheden – helt 
uden brug af stimpmeter. 
Det er klaret i praksis. 
Golf er skønt. Tænk, her 
kommer jeg i strålende 
humør og får lov til at se 
alle dele af banen. Ikke no-
get med blot at gå direkte 
ud ad fairway. Nej, her 
skal hele banen opleves.

Jeg skal spare jer fra de 
næste mange huller, hvor 
jeg dog også lærer noget 

nyt: Tre vandrette streger 
i træk hedder en Adidas – 
det er da nyttig viden?! 

Jo, golf er virkelig en 
herlig sport. Man ankom-
mer i strålende humør, 
er i godt selskab, får frisk 
luft, lidt motion og så 
lykkes det alligevel på 
relativ kort tid at få lagt 
en markant dæmper på 
det gode humør – trods 
alle intentioner om positiv 
tænkning og diverse gode 
fif fra vores kompetente 
trænere.

Her er det så, at 
”Ladybirds-after-play” 
virker som det helt rigtige 
alternativ til de foregå-
ende godt 3 ½ time på 
banen. Sidde under 
varmelamperne og spise 
god mad i selskab med en 
humørfyldt gruppe piger. 
Der går ikke lang tid, så er 
dagens score faktisk glemt 
og troen på en fremtidige 
storslået golfindsats er 
genoprettet.

Ja, ja, tænker jeg. Her 
troede jeg, at jeg skulle 
ned i handicap i dag, men 
det blev ikke til noget. 
Men næste gang, så er 
den der. Det er helt sik-
kert! 

LadyBirds’s bestyrelse
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Onsdagsherrerne

LØVERNE

Forrygende år for Løverne

Der har været gang 
i aktiviteterne hos 
Løverne i 2013.

Takket været en række 
nye sponsorer har vi kun-
net krydre vores onsdage 
med både flotte præmier 
og spændende arrange-
menter. Læs mere herom 
på Løvernes hjemmeside: 
www.rungstedloever.dk

Biler på banen

Løvesponsor Formula 
Automobile kunne den 1. 
maj glæde ikke bare Løver, 
men alle med bare den 
mindste smule sans for bi-
lers skønhed, ved at rulle 
både en Ferrari California 
og en Maserati Quattro-
porte op foran klubhuset 
– under behørig presse-
dækning af Ugebladet.

Løve Henrik Holm havde i behørig 
respekt iført sig et passende antræk

Og den 12. juni havde 
vi en Ferrari 458 Spider 
og en Maserati Granca-
brio til ydmyg beskuelse 
– for de fleste af os er 
sådanne køretøjer alligevel 
lidt uden for rækkevidde. 
Men smukke er de – som 
det kan ses på billederne:

Til venstre Ferrari 
458 Spider

Til højre Maserati 
Grancabrio

Match mod 
Kokkedal

Vi har været rigtig 
mange på banen – næsten 
fuldt hus hver onsdag – 
og den store sportslige 
aktivitet har også afspejlet 
sig fornemt i vores årligt 
tilbagevendende match 
den 29. maj mod Kok-
kedals Herreklub, som i år 
foregik på hjemmebane i 
RGK. 

Løverne vandt over-
bevisende: 780 mod 733 
stablefordpoint for de 25 
bedste spillere på begge 
sider. For første gang 
i mands minde måtte 
Løverne etablere venteli-
ste – overvældende med 
denne store interesse ! Vi 
var begunstiget af herligt 
vejr, og stemningen på 
banen var i top, hvilket 
utvivlsomt blev båret frem 
af power-break’et efter 9. 
(øl & pølser).

Løverne genvandt ikke 
alene den traditionelle 
putter, der blev udstedt 
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af Kokkedal’s Christian 
Carstensen for 19 år siden 
som evigt vandrende 
præmie, men vi vandt 
sandelig også håneret-
ten! Den blev dog ikke 
misbrugt (særlig meget...) 
og dagen endte som 
traditionen byder med en 
hyggelig og særdeles festlig 
middag, hvor Restauran-
ten  diskede op med en 
superb menu. Der var 
musikalsk undeholdning 
af ”The Lion Duo” med 
Erling på tenorsax og Len-
nart på flygel. Vi og vores 
Kokkedalvenner dystede 
herefter videre på slag- og 
andre sange under kyndig 
direktion af Maestro Len-
nart på flygel.

Næste år mødes vi i 
Kokkedal til putterens 20-
års jubilæumsmatch.

På billedet overrækker formanden 
for Kokkedal-herrerne Niels Helmer 
Petersen putteren til Løve-formand 
Niels Holger Hansen

Match mod 
Barsebäck.

Årets dyst mod Barse-
bäcks Herreklub udkæm-
pedes i Barsebäck den 
21. august, hvor vi spillede 
Donald Steel-banen. Nu 
ville jeg jo ønske vi kunne 
juble tilsvarende som over 
vores sejr over Kokkedal 
– men det ville jo forud-
sætte, vi havde vundet. 
Og det gjorde vi ikke, selv 
om vi kæmpede tappert 
og med et godt resultat!

Vi dystede mod bar-
sebäck’erne første gang 
i 2006, i begyndelsen 2 
gange om året, men de 
senere år kun en enkelt 
gang. Denne gang var så 
13. gang vi mødtes, og det 
var ikke lykkens gang for 
Løverne. 

Vi måtte se os besejret 
med 731 point mod 632 
for de 21 bedste spillere 
på begge sider. Men trods 
nederlaget kan vi dog 
bryste os af et gennemsnit 
på 30,1 point pr. spiller 
PÅ UDEBANE – meget 
flot sammenlignet med 
Kokkedal-matchen hvor 
vi spillede til 31,2! At så 
vores svenske venner 
spillede til forrygende 34,8 
i snit er jo næsten umen-
neskeligt!

Arrangørerne Jørgen Kemp fra 
Løverne og Kalle Bergström fra 
Barsebäck’s Herrer

Løvernes 
Invitational

Årets sidste store 
begivenhed - Løvernes 
Invitational - blev afholdt 
4. september. Vi havde 
fuldt hus med 80 delta-
gere – 40 Løver og 40 
gæster.  Alle sejl var sat – 
morgenmad, kanonstart, 
fælles frokost, masser 
af præmier og her IKKE 
MINDST: En Fiat 500 som 
hole-in-one præmie på 
hul 6, sponseret af Benny 
Djarlo Automobiler!

Dagens sponsorer var i 
øvrigt Formula Automobi-
le og Krone Golf Tours og 
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nogle af vores andre gode 
sponsorer var med som 
gæster – alt i alt noget, 
der satte sit præg på en 
del af præmierne !!

Til sidst et par få ord 
om de nye aktiviteter, der 
er sat i gang i 2013. De 

senere år har været lidt 
sørgmodige og med ringe 
deltagelse i især vores sær-
arrangementer. Denne 
udvikling ville vi gerne 
vende, og bestyrelsen har 
derfor sat en række nye 
initiativer i værk. Der er 
lavet en hjemmeside med 
det formål at kommuni-
kere bedre om Løvernes 

aktiviteter; der er udsendt 
månedlige nyhedsbreve 
og der er ikke mindst lagt 
en stor indsats i at få bragt 
flere sponsorer på banen. 

Det er lykkedes i meget 
tilfredsstillende omfang, og 
vi må her understrege, at 

vi ikke kan takke alle vores 
sponsorer – gamle som 
nye - nok. Deres støtte er 
forudsætningen for, at vi 
kan have sjove spilledage 
med godt socialt samvær 
og rigtig gode præmier og 
flotte tilskud til vores ”sto-
re” matcher (Barsebäck, 
Kokkedal, Invitational).

Nu bliver udfordringen 
de næste år at fortsætte 
den positive udvikling, 
gøre det sjovt og attrak-
tivt at spille med i Løverne 
- måske endda kunne 
tiltrække nye medlemmer 
til klubben fra Løverne’s 
bekendtskabskreds. Det 
forudsætter, at interessen 
fra sponsorerne fasthol-
des og sikre, de fortsat 
synes de får tilstrækkelig 
eksponering og bonus for 
pengene.

Niels Holger Hansen 
Fmd. f. Løverne
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Kvalitet, service og personlighed
45 86 07 38 - Hørsholm Midtpunkt

Mr Gorm
H E R R E M O D E

•  STRIK LAMBSWOOL/CASHMERE & MERINO 
ULD, FLOTTE FARVER, FRA  ..............1.100,-

• CHINO BUKS FLERE FARVER ...........1.100,-
• SKJORTER, FRA .......................................  900,-
• BÆLTER, FRA  ............................................ 500,-
•  CREDIT CARD HOLDER OG  

PUNG I GAVEÆSKE  .............................1.000,-
• PY PANTS   ................................................. 550,-
• STRØMPER I GAVEÆSKE 4 PACK   ..... 300,-
• 2 PACK TIGHTS MANGE FRAVER   ..... 300,-

• DEREK ROSE PYJAMAS  ............................900,- 
•  SCHIESSSER PYJAMAS, 

JERSEY KVALITET V/O-HALS FRA  ........450,-
• AMBASSADOR PYJAMAS, FRA  .............450,-
•  STORT UDVALG I MORGENKÅBER  

CAWÔ, POLO RALPH LAUREN,  
AMBASSADOR FRA  ...................................699,-

•  VIYELLA SKJORTER  
80% BOMULD 20% ULD  
MANGE FLOTTE MØNSTRE  ................. 1000,-

•  ETERNA SKJORTER  
STORT UDVALG  ..........................................600,-

•  CLIPPER 100% MERINO ULD  
MASKINEVASKBAR  FLERE FARVER  
V/HALS, O/HALS,    
SLIPOVER, RULLEKRAVE,  
TURTLENECK ................................................500,-

•  ALAN PAINE OF ENGLAND STRIK 
12 FARVER, FRA ......................................... 800, -  
100% LAMBSWOOL V/HALS O/HALS,  
SLIPOVER, CARDIGAN

•  POLOS  
K & L ÆRME, MANGE VARIANTER FLOTTE 
FARVER OG DETALJER, FRA  ............... 1.200,-

•  POLOS ENSFARVEDE  
K & L ÆRME, FRA  ........................................700,-

• PY PANTS .......................................................500,-
• 3 PACK TIGHTS ............................................ 400,-
• TIGHTS BIG PONY MANGE FARVER  ....250,-

• DUNVEST ................................................... 1.500,- 
• STRIK CASHMERE/BOMULD  .................800,-
• JEANS, FRA  ...................................................800,-
• SKJORTER  ....................................................700 ,-
• STRØMPER 4 PAR I GAVEÆSKE ............200 ,-

•  ETON SKJORTER 
STORT UDVALG  .....1000,-

•  SKJORTER  
ENSFARVEDE  ............ 900,-

• JAKKE  .......................3.100,-
• CHINO BUKS  ..........1.000,-
•  STRIK MERINO,  

MANGE FARVER  ...... 900,-
• SKJORTER  .................. 800,-

NATTØJ STRIK OG SKJORTER
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Det har været en 
ualmindelig god 
sæson for Tre-

kroner damerne. Solen 
har skinnet på os næsten 
hver torsdag, fremmødet 
har været rigtig højt, og 
mange spillere er gået 
under handicap, hvilket i 
Trekroner bliver belønnet 
med en flaske champagne. 
Vore præmieoverrækkel-
ser i slutningen af måne-
den har været velbesøgte, 
næsten hver gang har vi 
kunnet afvikle disse dage 
på terrassen, samtidig 
med at vi har nydt et 

En ualmindelig 
god sæson

glas hvidvin, skænket af 
Trekroner. 

Generalforsamlingen 
blev afviklet 26. septem-
ber med 45 deltagere. 
Der var godt humør, og 
vi nød den gode mad fra 
restauranten.

Hvad vil der så ske 
næste år? Vi kan allerede 
nu fortælle, at sæso-
nen  starter 10. april. Da 
Påsken falder midt april, 
bliver der kun 2 spilledage 
i den måned. På opfor-
dring fra medlemmerne 
vil vi prøve at gennemføre 
en udflugt til en anden 
bane i nærheden. Dagen 
vil blive den 3. juli, hvor 
vi har junioruge. Vi vil 
forsøge at indhente tilbud 
på greenfee incl. frokost 
for ca. 20-24 personer, og 
tilmelding bliver bindende 
og skal forudbetales. I vil 
blive informeret herom i 
god tid.

Vi har også allerede nu 

bestemt os for en ny le-
verandør af vin. Fremover 
bliver det Holte Vinlager 
på Usserød Kongevej, der 
bliver leverandør af god 
vin til os hele sæsonen, 
hvorfor de også har lovet 
at sponsorere en af vore 
matcher.

Endelig håber vi, at 
denne lille beretning 
vil være appetitvækker 
for nye medlemmer. Vi 
tror, der er flere kvinde-
lige Rungsted Golfklub 
medlemmer, der egentlig 
godt vil være medlem 
hos os, men ikke rigtig 
ved, hvordan de skal 
komme i gang med det. 
Skulle det være tilfældet, 
er I meget velkomne til at 
kontakte vores formand 
Kirsten Stærk, 45 86 64 
80, ligesom vi vil gøre os 
umage for at arrangere 
det sådan, at I de første 
gange kommer til at spille 
sammen med et medlem 
fra bestyrelsen.

Ledige teestedskilte 
med ekstra fordele
Herre- og dameteestederne 
på hullerne 13, 16, 17 og dri-
ving range er ledige. Supplér 
din markedsføring med et 
eksklusivt indslag.
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Juletræsfest i 
Rungsted Golf Klub

15. december 2013 
 kl. 15:00

Den traditionsrige juletræsfest for klubbens medlemmer med børn 
og/eller børnebørn, afholdes søndag den 15. december kl. 15:00 

Vi får besøg af julemanden, der synger julesange, danser om jule-
træet og uddeler slikposer !! Dance Academy Laxholm arrangerer i 

år danseskole for de yngste – kom og vær med! 

Der serveres glögg, sodavand og æbleskiver til en pris á kr. 75,00 
for voksne og kr. 50,00 for børn. 

Meld jer via golfbox, eller pr. mail til administrationen. Husk at 
skrive hvor mange børn og voksne I kommer i alt.
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JØP’S HACK

FORSKELLEN MELLEM 
”MAKSIMAL” OG 

”OPTIMAL”

En golfbane bliver 
aldrig færdig. Der vil 
altid være et eller 

andet at pusle med. Altid 
et eller andet, som det til 
enhver tid siddende bane-
udvalg synes, bør ændres 
i forhold til den øjeblikke-
lige status.

Hele ideen med 
pasning, udvikling og 
vedligehold af golfbaner 
må formodes at være, at 
klubbens medlemmer til 
enhver tid skal have en 
optimal bane at spille på.

Her er ordet ”optimal” 
nøgleordet. Det bliver 
nemlig ofte forvekslet 
med ordet ”maksimal”. 
Forskellen er, at en 
golfbane i ”maksimal” ud-
formning formentlig ikke 
findes noget sted i verden. 
Det ville nemlig betyde 
en bane, hvor alle var 
hundrede procent enige 
om, at hverken layout eller 
vedligehold kunne gøres 
bedre.

En sådan bane findes 

ikke!

Benhårdt princip

Det nærmeste, man 
formentlig kommer, er 
Augusta National i Ge-
orgia, hvor en af verdens 
største golfturneringer 
hvert år spilles: US Ma-
sters. Klubbens admini-
stratorer holder benhårdt 
på princippet, at banen 
skal være lukket i tre 
måneder op til den store 
turnering. Tre måneder!

Det skal den, fordi 
klubben ønsker, at banen, 
når tv-kameraerne hvert 
år i anden uge af april 
blænder op, skal fremstå 

perfekt! ”Maksimal”! Og 
det er den nok også – den 
første dag. Men allerede 
dagen efter er niveauet 
faldet, bl.a. fordi spillerne 
allerede på dette tids-
punkt har slået et større 
antal turfs op.

Det er så dét vilkår, der 
ligger til grund for banens 
tilstand på dag to. Men 
greenkeeperne forsøger 
ikke desto mindre i løbet 
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af natten igen at gøre 
banen maksimalt god – 
men selv ikke i Georgia 
gror græsset så hurtigt, at 
hullerne på naturlig vis kan 
nå at gro sammen.

Men ved at reparere så 
godt, det kan lade sig gøre 
(bl.a. ved at komme grønt 
sand i de opslåede huller, 
så tv-seerne har svært ved 
overhovedet at se dem!), 
gør greenkeeperne dag to 
banen ”optimal” både at 
spille og se på.

Og det er forskellen: 
At gøre en golfbane bedst 
mulig under de givne 
forhold (jordbund, klima, 
pengepung m.m.) giver 
medlemmerne den op-
timale bane at spille på.

Der skal være 
 balance

Derfor er kunsten i 
enhver golfklub at finde 

balancen mellem med-
lemmernes ønske om at 
spille så meget golf som 
muligt på en så god bane 
som muligt og baneudval-
gets ønske om at dyrke 
græs, afrette bunkers og 
behandle greens bedst 
muligt efter ”Håndbog i 
pasning af golfbaner”.

Det er ikke altid, det 
lykkes at finde denne 
balance. I nogle klubber 
tilgodeses medlemmernes 
ønsker i en sådan grad, at 
banen ender som et ned-
slidt vrag, som ikke lever 
op til et eneste kapitel i 
håndbogen.

I andre klubber tipper 
balancen den anden vej, 
så ”græsdyrkerne” får 
så stor indflydelse, at 
medlemmernes ønsker 
om at spille uhindret golf 
tilsidesættes i forhold til 
at få banen til konstant at 

fremstå ”optimal”.

Det kunne jo tænkes, 
at medlemmerne hellere 
vil kunne spille uhindret 85 
pct. af tiden på en bane, 
der måske godt kunne 
være en anelse bedre – 
frem for at måtte være 
henvist til kun at kunne 
spille uhindret 60 pct. af 
tiden på en bane, som til 
gengæld ligger lidt nær-
mere det maksimale.

Er en bestyrelse i tvivl 
om, hvad medlemmerne 
helst vil, er der jo altid 
den udvej at spørge dem. 
De vil formentlig vælge 
det – set med baneudval-
gets øjne – dybt useriøse 
standpunkt at sætte golf-
spil over græsdyrkning, og 
det vil selvfølgelig provo-
kere ethvert baneudvalg.

Dertil er kun at sige, 
at klubbens bane ikke 
tilhører et til enhver tid 
siddende baneudvalg men 
- medlemmerne!

Mere enkelt bli’r det 
ikke!

Jøp     
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I det sidste nr. der ud-
kom af Rungsted Golf 
klubs blad, efterlyste 

jeg information om, hvem 
de 2 gentlemen der pry-
dede forsiden i 1988 var. 
Desværre har ingen hjul-
pet mig hermed, men det 
savn lever jeg fint med.

Et langt større savn 
bliver det, at bladets 
redaktør Jørgen Eneqvist 
i en alt for ung alder afgik 
ved døden her i sommer. 
Jeg har haft den glæde 
at arbejde sammen med 
Jørgen, siden han var 
Dansk Golf Unions infor-
mationschef, og det hul 
han efterlader i klubben, 
er blandt andet årsagen til, 
at der ikke er udkommet 
noget blad siden maj. 

Men nu har vores 
dygtige medarbejdere 
i administrationen be-
sluttet, at de vil glæde 
medlemmerne med at 
udgive endnu et nummer 
af bladet her op mod jul, 
og jeg har selvsagt stillet 
mig til rådighed, med at 
samle lidt op på det der 
skete i klubben i reste-
rende del af 1988.

Det er 25 år siden
Stor tilslutning til 
klubbens matcher

I det nr. der udkom i 
juni, stod det at læse, at 
der til forårets Rodier 
match havde været 168 
deltagere. Det er meget 
langt fra den tilslutning, 
der er til klubmatcher her 
25 år senere. Matchen, 
der var en holdmatch, 
blev i øvrigt vundet af Las-
se Balschmidt, Mr. Kwang, 
Erik Schmidt og Anders 
Lassen. Og så blev der 

varmet op til årets helt 
store begivenhed; vi skulle 
i august huse en afdeling af 
Ladies European Tour, der 
var i sin spæde start.

Første European 
Tour på dansk jord

For os der fik lejlighed 
til at overvære denne 
turnering, blev det en 
uforglemmelig oplevelse, 
og en stor del af sep-
temberbladets indhold, 
handlede selvfølgelig om 
denne begivenhed. Blandt 

meget andet 
skal nævnes de 
meget rosende 
ord fra den 
internationale 
turneringsle-
delse til såvel 
bane, som de 
øvrige med-
arbejdere, og 
ikke mindst de 
mange frivil-
lige med Peter 
Palsby og Palle 
Daell Bjer-
rum i spidsen. 
Matchen blev 
vundet af bel-
giske Florence 
Descampe, en 
charmerende 
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ung dame der vist nok 
fik fordrejet hovedet på 
sin unge mandlige danske 
caddie. Han forlod i hvert 
fald landet, og rejste rundt 
i Europa som caddie for 
Mlle Descampe.

Bedste runde – en 
65’er – gik dog til Lori 
Clark, men baneformand 
Stenderup mente ikke, 
at denne score kunne 
anerkendes som ”course 
record”, da det var en 
bane, der var sat særligt 
op til denne begivenhed, 
og højst sandsynligt aldrig 
ville blive sat tilsvarende 
op igen. 

En virkelig historie fra 
de dage var den om Laura 
Davis, der allerede den 
gang var en af Europas 
bedste kvindelige spillere, 
og ikke mindst impone-
rede med sin kolosale 
længde på slagene. Til gen-
gæld forbavsede det, at 
hun ikke kunne finde ud af 
at putte på vores greens. 
Så efter adskillige mistede 
putts på en runde – og et 
tre-putt på 18. – så man 
Miss Davis målbevidst 
forlade greenen, og med 
sin putter i hånden sætte 
kurs mod skoven bag ved 
driving rangen. Da hun 
kort efter kom tilbage, 
var det uden putter, og 

hendes eneste kommen-
tar var: ”My putter and I 
have departed”. Om put-
teren virkelig var ”bundet” 
om et træ, som historien 
fortæller, eller blot var 
knækket, som der stod i 
bladet, ved jeg ikke, men 
personligt holder jeg mest 
af ”den bundne version”.

 Danmarks sidste 
Caddiemaster

Årets sidste blad stod 
i caddiemaster Werner 
Christensens tegn, i det 
Werner, efter 40 år som 
caddiemaster i en alder 
af 70 år, gik på pension. 
”Portræt af en 
institution” var 
overskriften 
på den flotte 
artikel Søren 
Sebber havde 
skrevet om 
vores me-
get afholdte 
Werner. Det 
vil føre for vidt 
at referere 
alle de pæne 
ting der blev 
skrevet i den 
anledning, men 
det vil hel-
ler ikke være 
retvisende 
at fremhæve 
enkelte ting 
frem for andre. 

Jeg vil derfor blot oplyse, 
at magen til person, skal 
man lede længe efter. 
Til orientering for ny-
ere medlemmer, blot 
den information, at det 
naturligvis er vores gamle 
caddiemaster, ”Werners 
Tallerken” er opkaldt efter. 
Skulle nogen ønske at 
læse mere om Werner 
Christensen, låner jeg 
gerne den pågældende 
artikel ud.

Har gamle klubber 
en særlig forpligti-

gelse ?

Der blev da også plads 
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til andet i bladet, blandt 
andet er interview med 
formand Torben Sønder-
gaard, der blandt mange 
andre kloge bemærknin-
ger sagde. ” Vi har vel som 
en stor og gammel klub 
en forpligtelse til at præge 
udviklingen i golfsporten”. 
Den holdning deler jeg 
100%, og kunne ønske, at 
nutidens bestyrelser var af 
samme opfattelse.

Om grøfter

Og så beskrev ba-
neformanden hvorfor 
man ville lukke grøfterne 
tværs over 
fairways på 8. 
og 10.; det var 
umuligt at få 
disse til at se 
pæne ud – de 
skred sam-
men. Nå, der 
gik jo ikke lang 
tid før grøften 
på 10. blev 
genetableret, 
og siden har 
medvirket til at 
retfærdiggøre, 
at hullet har 
indeks 2. Men 
grøften på 8. 
er aldrig blevet 
genetableret 
– og det er jeg 
taknemmelig 
for. Men en 

lille historie om grøften 
på 8. vil jeg ikke undlade 
at fortælle. Grøften gik 
fra den nuværende grøft i 
højre side lige før knæk-
ket i ”dogleg’en” til højre, 
tværs over fairway til 
skoven i venstre. Den var 
dyb men smal, og kom 
man ud på kanten, havde 
den det med at skride. Og 
faldt man først i, var det 
umuligt ved egen hjælp at 
komme op igen. Bane-
formand Stenderup lod 
derfor fremstille, det jeg 
vil kalde ”verdens længste 
fiskestænger”. De var vel 7 

–8 m lange, men natur-
ligvis også så tunge, at det 
var umuligt, for mange 
ikke så muskuløse med-
lemmer at balancere med 
dem. Jeg tror dog ikke at 
vi mistede medlemmer i 
den grøft, men en caddie 
eller to, kan godt være 
havnet i dybet.

Eliten

Helst intet skriv fra min 
side uden et stort resultat. 
Maren Binau blev Nordisk 
Mester ved på Keflavik 
banen i Island, at vinde 
de 72 hullers slagspil med 
10 slag ned til nærmeste 
konkurrent. Imponerende 
Maren ! 

Det blev da også til et 
DM for old boys til David 
Olorenshaw, hvilket er 
sjovt at tænke på, når 
vi her 25 år efter har to 
individuelle danmarksme-
ster i den kategori; Martin 
Bank for Seniorer og Hans 
Stenderup for Veteraner. 

Jan Rud 



December. 2013 45



46 Nummer 2

Administrationen orienterer
Betalingsservice

Vi vil gerne opfordre 
klubbens medlemmer til 
at tilmelde kontingent-
betalingen til Betalings-
service, da dette letter 
klubbens administration 
betragteligt. Tilmelding 
kan ske via linket på klub-
bens hjemmeside under 
menupunktet ”klub/beta-
lingsservice”.

Opdatering af 
GolfBox profil 

På seneste generalfor-
samling blev det vedtaget, 
at indkaldelsen til denne 
fremover må foregå via 
e-mails. Derfor er det me-
get vigtigt at alle e-mails 
er opdaterede på jeres 
GolfBox profil. Skulle der 
være vanskeligheder med 
at opdatere denne eller 
øvrige oplysninger (mo-

bilnr, fastnetnr., adresse 
etc.), er I meget velkomne 
til at kontakte os.

Bagmærke 2014

Fra og med 2014 
sender vi ikke længere 
bagmærket direkte til 
klubbens medlemmer 
– dette bedes venligst af-
hentet i administrationen, 
når kontingentbetaling er 
foretaget og registreret. 

Skabe i 
omklædningsrum

Skabene i klubbens 
omklædningsrum er alene 
til brug for klubbens med-
lemmer og gæster mens 
de opholder sig i klubben. 
Desværre må vi konstate-
re, at der mangler nøgler, 
der ikke er blevet sat på 
plads igen, hvilket med-
fører mangel på skabe i 
hverdagen for medlem-

I ønskes en glædelig jul
 og godt nytår

mer og gæster. Skabe som 
ikke er på udlejningslisten 
vil nu blive gennemgået og 
evt. tømt for indhold.

Administrationen
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Rungsted Golf Klub
Vestre Stationsvej 16
2960 Rungsted kyst


