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EN AF DANMARKS SMUKKESTE GOLFBANER
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Rungsted Golf Klub er en eksklusiv golfklub med en unik placering i ene-

stående natur og med et originalt og fremragende banedesign. Vi har en 

lokalt forankret medlemskreds, der fortrinsvis bor i Nordsjælland. Vi er en af 

landets ældste klubber med mere end 80 års traditioner og en familieklub, 

med mange navne der går igen gennem adskillige generationer. Et tegn 

på at klubben i mange år har været i stand til at holde et højt niveau til en 

pris, der afspejler kvaliteten. Klubben er et yndet fristed for medlemmerne – 

sporten, kulturen, naturoplevelsen og det sociale samvær er drivkræfterne. 

Vores medlemskreds holdes på et niveau, der sikrer, at det altid er muligt at 

komme ud at spille, og junior kan selv komme til golftræning med toget til 

Rungsted Kyst Station – vores genbo.

Vi har foruden en af Danmarks smukkeste golfbaner, et fast bemandet 

shop- og kontorområde, to PGA-pro’er, en af landets bedste golfrestauran-

ter og en drivingrange med kvalitetsbolde. 

En helt unik feature i Rungsted er klubbens TrackMan Range, der giver alle 

spillere mulighed for at få feedback på træningen med den helt unikke tek-

nologi. Det nyder særligt klubbens dygtige elitespillere og mange juniorer 

godt af – men også de 700 øvrige medlemmer er glade for daglig adgang 

til TrackMan Range.

I denne brochure kan du læse om, hvad der i øvrigt karakteriserer Rungsted 

Golf Klub.
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I MIDTEN AF 1930’ERNE UDVANDREDE EN KREDS AF 
KØBENHAVNS GOLF KLUBS MEDLEMMER FRA GOLFKLUBBEN 
I DYREHAVEN, STIFTEDE RUNGSTED GOLF KLUB OG ANLAGDE 
EN 18 HULLERS GOLFBANE EFTER TEGNINGER AF DEN 
ENGELSKE ARKITEKT C.A. MACKENZIE.
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KLUBBENS HISTORIE
Golfbanen og klubhuset ser i dag stort set ud som ved indvielsen i  september 

1937. I de første mange år indtog RGK en fremtrædende plads i den  danske 

golfverden – dels som vært for en række nationale og internationale begiven-

heder og dels som leverandør af nogle af landets dygtigste golfspillere. Også 

inden for dansk golfs mere officielle organer har klubben sat sit præg på ud-

viklingen. Formanden for Dansk Golf Union kom 30 år i træk fra Rungsted. 

I begyndelsen af 1970’erne omlagde klubben en række huller, hvilket skab-

te plads omkring klubhuset til den skønne træningsbane og puttinggreen. 

Senere er banens anlæg løbende blevet justeret i takt med tidens krav og 

golfspillets udvikling. Nye teesteder er blevet etableret, og omfattende ple-

je af områderne mellem hullerne har beriget naturoplevelsen. En vellykket 

omlægning af 15. hul har fx gjort det smukke par 3-hul endnu smukkere, og 

justeringer af 1. og 18. hul samt forlængelse af 3. og 11. hul stiller nu spillerne 

over for nye udfordringer. I 2014 anlagdes en Pitch & Putt-bane med seks 

huller på den nordlige del af drivingrangen.

Samtidig har klubhuset først gennemgået en udbygning og de senere år 

en flot renovering, så det i dag lever op til de kvalitetskrav, der stilles til et 

moderne klubhus – alt sammen gennemført med stor respekt for husets 

oprindelige arkitektoniske udtryk.

I 2019 er klubben værter for en stor international turnering, når EM for  senior 

herrerhold afvikles i Rungsted.



MEDLEMSKAB
I Rungsted Golf Klub sker der en gradvis fornyelse i medlemskredsen, når 

mangeårige medlemmer naturligt falder fra. Det levner løbende plads til 

nye medlemmer, og vi tilbyder mange forskellige former for medlemskab. 

Er man interesseret i medlemskab, kontaktes administrationen – enten ved 

personligt fremmøde eller pr. telefon. Vi vil meget gerne yde differentieret 

rådgivning ift. de individuelle spørgsmål, som potentielle nye medlemmer 

har.

Rungsted Golf Klub benytter det meget traditionsrige proponentsystem, 

hvor en ansøgning om medlemskab skal indeholde anbefalinger fra to 

 eksisterende medlemmer (proponenter) i klubben. Proponenterne bidrager 

– foruden at anbefale et nyt RGK-medlem – til at introducere klubben og 

øvrige medlemmer til det nye medlem, som de kan mødes, træne og spille 

med. Det giver en god start i klubben til gavn for både de nyindtrædende 

medlemmer og den eksisterende medlemskreds.

Kender man ikke umiddelbart nogen medlemmer i klubben, vil en ansøg-

ning blive fulgt af en personlig introduktion til klubben gennem et interview 

med en fra klubbens medlemsudvalg.

Er man ikke allerede golfspiller, kan man gennem et prøvemedlemskab blive 

introduceret til klubben og spillet, inden beslutningen om evt. medlemskab 

skal træffes.
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GÆSTER
Greenfeespillere er meget velkomne i Rungsted Golf Klub, og der er altid frie 

træningsbolde, baneguide og gratis brug af trolley inkluderet i greenfee’en.

Greenfeespil på Rungsteds bane forudsætter aktivt medlemskab af en 

anerkendt og registreret golfklub. Medlemskort/handicapkort eller anden 

form for spilletilladelse skal fremvises ved betaling af greenfee – og/eller på 

 anmodning fra banekontrollen. Adgang til banen inkl. handicapbegrænsninger 

kan ses på klubbens hjemmeside.

RECEPTIONEN
I receptionen betjenes medlemmer og gæster alle ugens dage i sæsonen og 

i de fleste hverdage uden for sæsonen.

Receptionen er administration, shopbetjening, greenfee, sekretariat og 

 meget mere. Det er her, at alle henvendelser sker for både medlemmer og 

gæster.

Booking og bekræftelse af tee off og træning hos pro’erne, betaling af green-

fee og træning samt køb af shopvarer og fornødenheder til at tage med på 

banen sker i receptionen – vi vil altid gøre vores bedste for at imøde komme 

enhver henvendelse.



GENNEM DE SENESTE TI ÅR ER EN STOR DEL AF BANENS TEESTEDER, 
BUNKERS OG GREEN SURROUNDINGS BLEVET RENOVERET. 

REDESIGN AF BANEN FORETAGES ALTID MED INPIRATION FRA DYGTIGE 
BANEARKITEKTER, OG ARBEJDET PÅGÅR UDEN FOR SÆSONEN, SÅ SPILLERNE 
KUN OPLEVER DE FÆRDIGE FORBEDRINGER.
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BANEN
Rungsted Golf Klub ligger i et naturskønt område med et rigt dyreliv. Banen 

ligger i et varieret terræn med mange træer, buske, søer og vandløb – alt 

placeret på en måde, der gør en runde til en naturoplevelse såvel som en 

spændende golfoplevelse. 

Banen er anlagt efter tegninger af Charles Atkinson MacKenzie – bror til 

den nok lidt mere kendte banedesigner Alister MacKenzie, der blandt andet 

stod bag Augusta National.

De første ni huller byder med sine to par 3-huller og syv par 4-huller på ud-

fordringer for enhver golfspiller. Banens sidste ni huller opfattes som noget 

lettere – både fordi det er her, man finder par 5-hullerne, og fordi flere af par 

4-hullerne er korte. Man skal dog passe på med at lade sig lokke af hullernes 

tilsyneladende lethed, da flere af dem kræver præcise placeringer af udsla-

get. Specielt banens fire sidste huller er kendt, elsket og frygtet af mange.

Banens 15. hul, et par-3 hul, hvor rhododendronerne blomstrer i maj/juni, 

er en smuk naturoplevelse og banens signaturhul. Hullet er kort, men en sø 

kort af en stor green med to plateauer er en udfordring for mange.

God fornøjelse på banen.



TRÆN MED TRACKMAN RANGE
På drivingrangen er der 27 udslagssteder, hvoraf tre er overdækkede. På 

15 af udslagsstederne er der mulighed for at benytte det unikke TrackMan 

Range, som giver værdifuld feedback på bl.a. slagets længde samt boldens 

spin og flugt. Systemet er frit tilgængeligt for medlemmerne i Rungsted, der 

– som den ene af blot to danske klubber – har TrackMan Range.

Der er altid bolde i høj kvalitet til rådighed, så medlemmer og gæster får en 

god oplevelse, når der sigtes efter de fire targetgreens eller pitches mod de 

nære mål inden for 100 meter.

Der er desuden en indspilsgreen og en stor, flot puttinggreen – og i 2014 

blev der anlagt en seks hullers Pitch & Putt-bane, hvor medlemmer træner 

deres short game.

Klubben råder over to PGA pro’er, som sikrer optimal adgang til undervisning. 
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SPONSORMULIGHEDER
Rungsted Golf Klub regnes som en af landets mest eksklusive golfklubber, 

og et sponsorat i Rungsted Golf Klub henvender sig til en købestærk og 

eftertragtet målgruppe, som sponsorerne bliver eksponeret for.

Rungsted Golf Klub tilbyder en række forskellige muligheder for sponsorater - 

eksempelvis banereklamer ved de enkelte huller, turneringssponsor, sponsor 

for vores juniorhold og klubhold eller som sponsor af vores Pitch & Putt-bane.

Som sponsor i Rungsted bliver man inviteret til to årlige sponsorarrange-

menter og møder derigennem klubbens øvrige sponsorer.

COMPANY DAY 
Vælger et firma at invitere kunder, ansatte eller potentielle kunder til Rung-

sted, kan vi love en god oplevelse. Vi har stor erfaring i at sætte kunden 

i centrum og garanterer, at arrangøren føler sig 100% tryg gennem hele 

processen og på dagen kan slappe af og være der med og for sine gæster.

Vi leverer gerne en full service pakke fra morgen til aften med lækker forplej-

ning, boldpyramider på rangen, champagne i servicevogne og flot præmie-

bord – men mindre kan også gøre det, så det kan også være et arrangement 

med fokus på eksklusiv nærhed – altid skræddersyet efter kundernes behov.



ELITE- OG REGIONSGOLF
Rungsted Golf Klubs sportsudvalg skal tiltrække, udvikle og fastholde talen-

ter gennem et systematisk og struktureret bredde- og elitearbejde. I mange 

år har Rungsted været kendt for at præge toppen af dansk golf og levere 

landsholdsspillere til DGUs landshold. Dette har i nogle år været lidt under 

fordums niveau, men nu peger pilen igen i den rigtige retning med en  række 

store talenter i klubben og samtidig senior- og veteranhold i den bedste række.

Målet er derfor, at RGK igen skal være blandt Danmarks førende golf klubber 

målt på sportslige resultater for hold såvel som individuelt samt i udviklings-

arbejdet med unge spillere.

Rungsted Golf Klub ønsker at udvikle sine egne spillere fra begynder til 

eliteniveau – i tæt samarbejde med klubbens Pro Team. Klubben er bevidst 

om, at bredden skaber eliten, og at RGK derfor skal have differentierede 

tilbud – tilpasset forskellige niveauer, aldersgrupper og ambitioner. 

Rungsted Golf Klub har elitehold for alle aldre fra Superveteraner (+70) ned 

til juniorer.

I regionsgolf, der er mere breddeorienteret, er Rungsted hvert år repræ-

senteret i A-, B- og C-rækken. Regionsgolf er en god måde at møde andre 

golfspillere og samtidig prøve sit golfniveau af under turneringsforhold, der 

som regel får det bedste spil frem.
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KLUBBER-I-KLUBBEN 
Fællesskabet og det sociale i golfspillet er højt prioriteret i Rungsted Golf 

Klub, hvilket blandt andet kommer til udtryk i de velfungerende og meget 

aktive klubber-i-klubben.

Klubber-i-klubben spiller en vigtig rolle for sammenholdet og muligheden 

for spil med andre, der også nyder en runde golf i vores smukke omgivelser, 

uden at det sportslige konkurrenceelement er glemt.

Klubber-i-klubben er samtidig med til at give gode muligheder for både nye 

og etablerede golfere til at blive integreret og føle sig hjemme i Rungsted 

Golf Klub.

Listen over klubber-i-klubben, deres spilletider, handicapregler m.m. findes 

altid på bagsiden af årets trykte turneringsprogram og på klubbens hjemme-

side. 

Rungsted Golf Klub har to dameklubber: Trekroner torsdag morgen for de 

damer, der ikke arbejder og Ladybirds torsdag sen eftermiddag for de yngre, 

erhvervsaktive damer. Og tre herreklubber: Seniorherrerne (onsdag formid-

dag) for de ældste herrer, Løverne onsdag over middag for de herrer, der 

kan spille efter frokost og lægger stor vægt på det sociale element og Kron-

hjortene torsdag efter middag for de yngre, erhvervsaktive herrer.
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RESTAURANTEN
Rungsted Golf Klub er så heldig at kunne bryste sig af at have en af landets 

bedste golfrestauranter. I og udenfor golfverdenen er klubben kendt for at 

levere et sikkert, højt niveau – såvel på service som på madens kvalitet.

Menukortet består altid af spændende retter med udgangspunkt i både 

det franske og danske køkken – smørrebrød, burger og salater er altid på 

 menuen, men også håndpillede rejer og lammeculotte kan finde vej til kortet.

Lokalerne er i 2017-2019 blevet renoveret, så de nu fremstår i tidssvarende og 

indbydende stand og danner en naturlig ramme om en behagelig restaurant-

oplevelse. Ikke at forglemme har klubben den skønneste terrasse med plads til 

mere end 80 gæster, hvor man kan nyde den kolde hvidvin, en kop kaffe eller 

medlemmernes højt skattede håndmadder, mens man nyder udsigten over 

fire golfhuller og hele træningsanlægget – det bliver ganske enkelt ikke bedre.

Gennem sæsonen arrangeres grillaftener, vinsmagning, Skt. Hans og Mortens 

aften – arrangementer, som er til stor glæde for medlemmerne. Baren og  

restauranten er åben for klubbens medlemmer og greenfeegæster. Medlem-

merne kan afholde fødselsdage, middage eller andre festlige arrangementer i 

det store restaurationslokale med plads til op mod 100 gæster.

I sæsonen er restauranten åben alle ugens dage fra kl. 11.00 til 21.30.

Henvendelse direkte til restauranten i åbningstiden: +45 45 86 41 49
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JUNIORAFDELINGEN
Den overordnede målsætning er hele tiden at skabe et godt fundament for 

at udvikle dygtige, glade golfspillere. Såvel det sportslige som det sociale 

aspekt vægtes højt for at opnå størst mulig motivation hos juniorerne. 

Det er vigtigt at skabe trygge rammer, hvor juniorerne – på tværs af alder 

og køn – kan finde gode venskaber. Det skal være både sjovt og rart at 

komme i klubben, og der skal hele tiden være spændende udfordringer, 

som kan udvikle juniorernes spillemæssige færdigheder.

Rungsted Golf Klub har en række store talenter, som er bærende kræfter på 

klubbens elitehold. Disse får ekstraordinær fokus, og klubbens fastansatte 

pro har som en af sine store opgaver at være helt tæt på talentarbejdet.

Til at løfte de mange opgaver, der er med en juniorafdeling med over 100 

aktive børn og unge, har klubben et vigtigt juniorudvalg. Juniorudvalget 

arbejder 100% frivilligt i samarbejde med klubbens to pro’er, sportsudvalget 

og klubbens administration.

Det er også juniorudvalget der – sammen med primært klubpro’en – afvikler 

den faste ”Juniorugen” i skolernes første sommerferieuge. Juniorugen er 

meget populær med mere end 60 deltagende børn hvert år.



ANDRE AKTIVITETER  
Rungsted Golf Klub er meget mere end en golfklub. Rungsted Golf Klub er 

for mange medlemmer et ”home away from home”.

Rigtig mange kommer dagligt i klubben, uden at de spiller en golfrunde. Der 

skal måske trænes, hygges med veninderne over en kop kaffe eller nydes en 

frokost – eller måske skal der spilles bridge.

Der er flere bridgeklubber i Rungsted Golf Klub, og rigtig mange medlem-

mer spiller golf om sommeren og bridge om vinteren.

Lokalet på 2. sal i klubben er udstyret med bridgeborde, så der er gode for-

hold for de ambitiøse bridgeklubber.
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BELIGGENHED
Rungsted Golf Klub ligger placeret som en oase midt i et område med 

 villaer, bytorv og Rungsted Kyst Station. Det er svært at tro, at man er på 

vej til en af Danmarks smukkeste golfbaner, når man 50 meter før ankom-

sten til P-pladsen fortsat ikke har set skyggen af en golfbane.

Men fortvivl ikke – følg skiltene og drej til højre væk fra vejen og stationen 

og lad dig bjergtage af den helt specielle oplevelse det er at køre ind på 

P-pladsen og se det smukke klubhus, træningsbanen samt de fire golfhuller, 

der alle grænser op til klubhuset.

RUNGSTED 
GOLF KLUB



Vestre Stationsvej 16

DK-2960 Rungsted Kyst

Tlf. +45 45 86 34 44

info@rungstedgolfklub.dk

rungstedgolfklub.dk
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