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Kiropraktoren og paraplyholderne kan du 
læse om andetsteds i denne udgave af Par 
Excellence, men godt 70 frivillige var det an-
tal klubmedlemmer, en tredjedel af dem ju-
niorer, der ugen igennem ydede assistance af 
den uvurderlige slags, der var nødvendig for, 
at arrangementet kunne finde sted.
De syv underbukser købte juniorudvalgsfor-
mand Louise Kistrup – efter at have fået op-
lyst størrelse – til den spanske spiller, der hav-
de husket alt muligt andet til hele ugen, men 
altså ikke lige sine…
Og de to logosweatre – ja, det var dem, ugens 
to hole-in-ones belønnedes med. D’herrer 
pletskydere – en tjekke på 15. og en hollæn-
der på 6., sidstnævnte sendte bolden direkte i 
hul – tog gladeligt imod ved lørdagens afslut-
tende præmieoverrækkelse.
Men sweatrene var noget, Mette Bundgaard 
og Anders Møller fra administrationen fandt 

på til lejligheden – repræsentanten fra Euro-
pean Golf Association (EGA) nikkede bare og 
lod forstå, at han så det som endnu et eksem-
pel på, hvordan værtsklubben blev ved med 
at overraske.
Klubbens egentlige planlægning i samarbej-
de med DGU gik i gang for cirka et år siden. 
Og 13. maj i år meldte EGA sig på banen med 
en liste over ting, der skulle bringes i orden 
forud for et arrangement, der omfattede hold 
fra 22 nationer, som hver stillede med seks 
mand 50 år eller derover plus holdkaptajn. 
Alene logistikken med at få cirka 150 mand 
kørt til og fra lufthavnen og ikke mindst frem 
og tilbage mellem RGK og Hotel Marina i 
Vedbæk, hvor klubben havde sørget for ind-
kvartering, var noget af en opgave, fortæller 
Mette Bundgaard. 
Enkelte sørgede dog for sig selv: Ugen igen-
nem bemærkede man flere vans på p-plad-

Én kiropraktor, to logosweatre, syv underbukser, godt 
70 frivillige, 90 paraplyholdere – det var nogle af de 
’varer’, klubben leverede, i løbet af EM for senior-herre-
hold, da mesterskabet blev afviklet på banen i dagene 
1.-7. september.

RGK leverede varen
Af Jan Frimodt 

Foto: Michael Leidersdorff
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sen end normalt, som fx dén fra Sportlycée i 
Luxembourg. 
I de sidste to uger inden mesterskabet kunne 
Mette og Anders ikke længere holde arbejdet 
med forberedelserne inden for deres normale 
arbejdstid. 
I selve EM-ugen arbejdede de begge to mindst 
10 timer hver dag. I restauranten havde Jonas 
indkaldt ekstrapersonale. Mens Barry og gre-
enkeeperstaben satte banen knivskarpt op, 
et arbejde, der naturligvis også havde krævet 
forberedelse i ugerne op til.
Indsatsen gik ikke ubemærket hen. Hans 
Stenderup var kaptajn for det danske hold. 
Han skrev efterfølgende i en email til admi-
nistrationen, at ingen af de cirka 25 europa-
mesterskaber, han selv havde deltaget i, var 
arrangeret så flot. Og at Rungsted havde vist 
Golfeuropa, hvordan det skal gøres.

Den ældste af de danske spillere, 60-årige 
Hans Peter Jacobsen, var tidligere på lands-
holdet med folk som Anders Sørensen og 
Steen Tinning.
Han skrev i en email, at klubbens evne til at af-
vikle et sådant mesterskab havde givet gen-
lyd hos mange lande og var uden sidestykke i 
forhold til, hvad han ellers havde oplevet ude 
i verden. Hans email sluttede: ”Det danske EM 
hold kunne med lidt held havde fået guldet, 
men som plaster på såret er det rart at vide, 
at I og resten af Rungsted Golf Klub tog den 
flotteste pris af alle.”
Det kan godt være, at EM for senior-herre-
hold var et amatørmesterskab, men klubbens 
håndtering – den var professionel.

Det danske hold marcherer ind, sådan da: Forrest Bjørn 
Nørgaard, derefter Tony Jensen, Hans Peter Jacobsen, Søren 
Lauritsen, Henrik Daugaard og Michael Flindt. 

Formand Eldrup gennemgår sin velkomsttale. 
The Lady in Red er Mette Bundgaard, th. Lars 
Svensson.

Masser af frivillige Rungsted-juniorer var på plads i hele EM-ugen. 
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EM-ugen havde det ekstra krydderi, 
at én af de seks danske spillere var 
fra arrangørklubben. Manden med 
kunstnernavnet, Bjørn Nørgaard, gik 
i mesterskabets slagspildel i sam-
menlagt 142 slag, næstbedste score 
blandt alle landes deltagere. 

Siden har jeg fornøjelsen af at følge Bjørn i 
hulspildelen. Torsdag er modstanderen Spa-
nien, danskerne vinder 5-0. Alle danskere og 
spaniere har flag på bag’en, men på en grå 
dag lyser spanierne ekstra op med deres 
rød-gule paraplyer.
Også regntøjet kommer frem, og helt galt går 
det, da tordensignalet lyder. Bjørns single er 
på 15. hul og må tilbage til jernbanetunnelen 
for at søge ly sammen med adskillige andre. 
Her er stemningen dog god, bl.a. går Rung-
steds Nicolai Petri rundt med kaffekande og 
krus.
Efter en lille halv times tid er spillet i gang 
igen. Bjørn driver ud med en konservativ hy-
brid på både 16. og 17. hul.  
På 17. fairway ligger Rafael Burgos således 20 
meter længere fremme, men spanierens wed-
ge ender alligevel dobbelt så langt fra flaget 
som Bjørn, der har to putts for at vinde med 2 
& 1. Hans 4’er er vist nok den 17. par på runden.
Fredag tabte Danmark i semifinalen 2-3 til Ir-

land. Lørdag gælder det kampen om 3.-plad-
sen, mod Skotland. Bjørn har også her en af 
sine sønner med som caddie.   
Hver gang, hans modstander Stewart Hen-
derson slår, laver skotten en slags dansetrin 
med venstre fod. Først løfter han hælen i til-
bagesvinget – ikke unormalt for herrer over 
50 – men siden åbner han hele foden i tilsla-
get. Det må være svært at kontrollere.
Bjørns sving, derimod, sidder i skabet: Ube-
sværet kropsdrejning, fin timing i tilslaget, 
flot finish. Det skader heller ikke, at være så 
veltrimmet i en alder af 56 – ikke alle EM-del-
tageres bælteregion ligner Bjørns, så har jeg 
ikke sagt for meget.
Henderson kæmper sig, trods dansefod, til-
bage fra 3 ned, men må give hånd på 17. gre-
en, Bjørn vinder 2 & 1.   
Det er ikke nok for Danmark. Kl. 18.55 er hold-
matchen slut på en sensommeraften, hvor so-
lens lave stråler sætter hele skovpartiet på 4. 
hul i brand. 
Hans Peter Jacobsen er i omspil mod Graham 
Bell. HP måtte se skotten lave eagle på 5. hul 
(Bell: ”First bit of luck I’ve had all week!”) og 
var 3 ned efter ni huller, men altså lige efter 18 
huller. Og efter 19, 20 og 21 huller.
Langt ude over Øresund et sted hænger en 
regnbue, da Bell vinder 22. hul og sikrer Skot-
land bronze.

Kunstner 
på banen

Hjemmebanespilleren Bjørn Nørgaard 
med sin landsholdsbag. 

Af Jan Frimodt 
Foto: Michael Leidersdorff
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Øjeblikke fra EM-ugen

En slovensk spiller måtte have sig lidt 
tobak under åbningsceremonien.

”Noooooo!”: Skotlands Moultrie misser et kort putt for sejren i single 
mod Danmarks Jensen, og de må videre til 20. hul, hvor danskeren vandt. 

Si senor: 
Ingen tvivl om hvor 
denne herre var fra.
 

Sekretariatet måtte købe paraplyholdere til i 
alt 90 vogne, som villige gør det selv-mænd 
skruede på. 60 af holderne sidder nu på klub-
bens egne vogne (th.). 

Ach du lieber: Den tyske holdkaptajn 
fik allerede mandag hekseskud.  
Sekretariatet fandt hu-hej en lokal 
kiropraktor, og så kunne tyskeren sidde 
sådan her resten af ugen.  

Rungsteds Nørgaard og Skotlands Henderson under lørdagens hold-
match om 3.-pladsen. Bjørn vandt deres single 2&1.

Isabella Kemp fik æren af at stå med 
Danmarks flag ved åbningsceremoni-
en, for hun havde nemlig fødselsdag. 
Juniorudvalgsformand Louise Kistrup 
giver gode råd.
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En hurtig snak med formanden om
klubbens situation lige nu

Morten Eldrup-Jørgensen er en glad for-
mand, da han bliver bedt om at karakterisere 
Rungsted Golf Klub’s aktuelle tilstand:

-Jeg synes, at RGK i dag fremstår sjældent 
attraktiv, og vi er inde i en meget positiv ud-
vikling, fastslår Morten Eldrup-Jørgensen.
-Vi har de sidste par år foretaget et kvalitets-
løft af både klubhuset med ny administration, 
bistro og modernisering af restauranten, som 
har givet mulighed for et bedre klubliv. Vi har 
igangsat vores fairwayprojekt med topdres-
sing og dræning af fairways, som allerede nu 
har givet os sundere fairways og en endnu 
bedre bane, og så er vores nye Course Ma-
nager, Barry Crawford ellers kommet i gang! 

Det kører godt i administration og ledelse, 
og i restauranten er vi landet på benene efter 
den tumultariske sæson sidste år. 
-Vi har netop vist klubben i fuld galla ved 
afholdelsen af European Senior Men’s Team 
Championship her i september, hvor vores 
klub og ikke mindst medarbejderne og de 
mange engagerede medlemmer har fået en 
helt overældende ros for vores værtsskab af 
European Golf Association, Dansk Golf Union, 
spillere, holdkaptajner, frivillige, m.fl. Tilbage-
meldingerne er, at alt fungerede 100 pct. hele 
ugen. Vi fik vist, at vi kan præstere det ypper-
ste, og det er godt – både udadtil og indadtil. 

En dedikeret Course Manager
Barry Crawford og hans team, afleverede en 
afsindig flot bane under meget vanskelige 
vejrbetingelser, lyder det fra en begejstret 

I fuld galla
Af: Vivian Timmermann

Vi fik vist, at vi kan 
præstere det ypperste 
som værter.
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formand, som har høje forventninger til den 
38-årige skotte.
-Barry er meget dedikeret, og så er han en 
lun og dejlig person. Med en baggrund i en 
stærk golfspillende familie i Fife-regionen 
nær St Andrews og sit imponerende CV, ken-
der han den inderste sjæl i en traditionsrig, 
gammel golfklub som vores. Vi fornemmer 
også, han føler sig ’hjemme’ hos os. 
-Han har allerede afleveret en plan over, hvad 
han synes, vi skal foretage af tiltag her og nu, 
både hvad angår spillekvaliteten og præsen-
tationen af banen. Herudover har han taget 
fat på det lange sigt, og vi har stor tiltro til, at 
der ligger mange yderligere kvalitetsløft på 
banen i tiden fremover.
  
Vi skal sikre vores kultur
Med hensyn til medlemsudviklingen har der 
de sidste par år været en positiv tilgang.
-Vi har styrket vores evne til at fastholde med-
lemmer, og der har været en øget søgning til 
RGK, understreger Morten Eldrup-Jørgen-
sen og fortsætter:
-Det er vigtigt, at der er en stærk efterspørg-
sel efter medlemskab af klubben, og vi skal 
også bruge den til at sikre vores kultur, vo-
res DNA. Vi har medlemmer i flere genera-
tioner, og vores proponentsystem er garant 
for, at nye medlemmer har gode relationer til 
klubben. Udover det, der altid ’skal være på 
plads, er kulturen, golfforståelsen, venska-
berne og stemningen afgørende for klubben.
-Det er også afgørende, at vi fortsat har ad-
gang til frit spil på banen. Vi vil gerne have 
en efterspørgsel, hvor vi har kontrol over 
medlemsudviklingen og dermed den økono-
miske udvikling i klubben. Vi er solidt foran 
den tilgang, som var forudsat, da vi i 2017 
planlagde de strategiske investeringer. Så 
økonomien er god, og vi har budgetteret 
med et pænt overskud i år.

En tidsrøver
En væsentlig del af Morten Eldrup-Jørgensen 
og den øvrige bestyrelses arbejde i disse år  

drejer sig om usikkerheden vedrørende ud-
viklingsplanen for Rungsted Kyst Stations-
område. Især Hørsholm Kommunes planer for 
vores to naboejendomme Ulvemosehuset og 
Fritidshuset.
-Vi har deltaget i utallige møder med lokal-
politikere, embedsmænd og de lokale aktø-
rer i området og i de afholdte fem borger-
møder, fortæller formanden.
-Som det ser ud nu, bevares Ulvemosehuset 
uden yderligere tilbygning, og Fritidshuset 
sættes til salg i et offentligt udbud med en 
rammegivende lokalplan for matriklen. Som 
vi har tilkendegivet over for kommunen, og 
det vi arbejder hårdt på, er, at den vil tænke 
os ind i planerne omkring Fritidshuset, så vi 
får flere parkeringspladser. Vi har bl.a. afle-
veret en af os udarbejdet plan for p-pladsen. 
I dag har vi 72 pladser til 1.000 medlemmer. 
Det er, som vi alle ved, helt utilstrækkeligt og 
problematisk for klubben.
-Vi har desuden indgivet en klage over en 48 
meter høj mobilmast, som forvaltningen har 
givet tilladelse til at opsætte i skoven bag 12. 
teested. Det er kritisabelt, at kommunen har 
undladt at sende det i høring inden. Place-
ringen er blot 200 meter fra Rungsted Lade-
gårds jorder, som er fredede, og vi har ligget 
her i 82 år. Sådan en høj mast vil skæmme 
vores smukke baneanlæg. Det er simpelthen 
en ommer.
-Vi vil fortsætte udbygningen af vores ’pro-
dukt’, så totaloplevelsen ved at komme i 
RGK stadig forbedres. Jeg fornemmer, at 
medlemmerne er positive, og det bidrager i 
sig selv til en god udvikling.

-Vi skal udnytte 
den stigende 
søgning til at 
bevare vores 
DNA, lyder det 
fra formanden.
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Han er 19 år, har hcp. +0,7, og så 
er han en af de unge elitespillere i 
’Rungsted Talenter’. 
Navnet er Mikkel Ravn Christensen.

Men hvor kommer interessen for golf fra, og 
hvordan opnår man en placering på verdens-
ranglisten som nr. 2.525 på blot syv år?
-Det var Christoffer Olrik, som jeg kender fra 
folkeskolen og spillede ishockey med, der en 
dag i 2012 tog mig med i klubben. Vi put-
tede, og jeg slog driver på træningsbanen, 
fortæller Mikkel Ravn Christensen.
-Det fascinerede mig vildt, og så blev jeg 
medlem og begyndte at træne. Og træne 
rigtig meget. Min træningsiver har jeg fra is-
hockey. Her trænede vi seriøst og hårdt for 
at blive bedre, og vi spillede mange kampe, 
så det lå helt naturligt for mig at træne fem-
seks gange om ugen, hvis ikke alle dage.
Den megen træning giver hurtigt resultat 
og også blik for at efterleve golfens sande 

værdier. I 2017 modtager Mikkel således Stig 
Backéns Juniorlegat på 1.000 kr., som går til 
en spiller, der lever op til golfens sande vær-
dier. Fx træner målrettet, er sportsligt enga-
geret og viser respekt for bane og for med- 
og modspillere.
-For mig var det en belønning, der signalere-
de, at min indsats og fremgang var på rette 
vej. Jeg kan kun opfordre andre juniorer til 
at lægge en stor indsats og koncentration 
i sporten. Det åbner op for fede oplevelser. 

Udvalgt
I 2018 bliver Mikkel en af de første juniorspil-
lere i ’Rungsted Talenter’, som RGK satser på 
vil sætte klubben på det sportslige landkort 
i fremtiden. Den udvalgte kvartet er udover 
Mikkel Ravn Christensen, Anne Normann, Ul-
rik Jørgensen og Christoffer Olrik.
Tanken er at udvælge store talenter, der har 
gjort sig fortjent til at blive prioriteret, og 
inspirere dem til fortsat udvikling med en 

Målrettet, flittig og 
ambitiøs

Af: Vivian Timmermann
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Mikkel har Tiger Woods som 
favoritgolfspiller. – Hans karriere 
er helt formidabel.
Min største ambition er, at jeg 
aldrig er tilfreds med mit spil. 
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mærkbar støtte i form af hjælp til træning, 
turneringer og deltagelse i træningslejre, 
som opladning til sæsonen. Alt med det for-
mål at gøre spillerne bedre rustet til kom-
mende opgaver.

Hvad betyder det for dig, at være en af ’Rung-
sted Talenter’?
-Jamen, jeg er da stolt og glad for, at der fra 
klubbens side fokuseres på dem, der gør no-
get ud af det. Jeg har haft stort udbytte af 
vores træningslejre i hhv. Italien sidste år og 
Spanien i år. Det er også meget motiverende 
at træne med de tre andre, og udover træ-
ningen har vi det også socialt godt sammen. 
Når de andre gør det godt, bliver jeg glad på 
deres vegne, understreger Mikkel Ravn Chri-
stensen.

 

Hvad er din force?
-Generelt sigter jeg godt og slår lige. Smi-
der ingen bolde væk. Jeg kan spille med den 
samme bold en hel sæson, hvis den ellers 
kunne holde til det. Og så er jeg stabil og 
har en positiv tilgang til spillet. Mentalt bliver 
jeg aldrig sur, når jeg er på en golfbane. Jeg 
har set, hvad det kan ødelægge. Spiller jeg 
en turnering med én, der ikke kan styre sit 
temperament og bliver gnaven, så er det helt 
sikkert, at han eller hun ødelægger de næste 
par slag. Det har jeg ikke lyst til.
-Jeg forsøger at spille mit eget spil, men 
nogle gange kan det være for træls at spille 
med en, som er alt for hidsig. Jeg synes, vi 

skal udvise respekt for vores medspillere, og 
jeg kan godt finde på at sige, at det ikke er i 
orden med den opførsel.
-Min største motivation er, at jeg aldrig er til-
freds med mit spil. Golf er en sport, hvor der 
altid er plads til forbedringer, og der vil altid 
være steder, jeg kan spare et slag.

En ære at repræsentere RGK
Klubpro Jannik Bolinder har ansvaret for at 
få det optimale ud af ’Rungsted Talenter’.
-Jannik sørger for, at vi kommer til at arbejde 
med alle facetter af golfspillet. Rent teknisk 
er vi stort set på plads, men vi fokuserer me-
get på det mentale. At vi får skærpet vores 
koncentration og bruger kræfterne rigtigt 
under en runde. Vi har også arbejdet med 
course management. Hvor vi skal placere 
bolden på banen, etc. Det har vi haft stor 
gavn af, lyder det fra den unge spiller.
Mikkel Ravn Christensen har desværre været 
skadet i denne sæson, og går pt. og venter 
på en dato for at blive opereret for brok i 
lysken. Han har ikke trænet de sidste to må-
neder, og det har sat ham noget tilbage. Alli-
gevel har han vundet en turnering i Asserbo 
i sommer, og er blevet nummer to i en turne-
ring i Værebro, som tæller med på Verdens-
ranglisten, hvor han i dag rangerer som nr. 
2.525 i hans kategori.

Hvordan ser du sæsonen 2020?
-Det er lidt vanskeligt for mig på nuværen-
de tidspunkt at sige noget om, hvordan min 
golffremtid ser ud. Dels har jeg den forestå-
ende operation at forholde mig til, som jeg 
håber snart er overstået, dels er jeg i år be-
gyndt på CBS for at studere erhvervsøkono-
mi.
-Jeg vil gerne understrege, at det er en ære 
for mig at repræsentere RGK, og jeg trives 
godt her. Føler mig tryg. Udfordringen bli-
ver at strukturere min tid, så der bliver tid til 
både at studere og spille golf.
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             At der er en i flokken, der 
gør det godt, sætter mig op til 
at yde mit bedste. På den lan-
ge bane presser vi og udfordrer 
hinanden, og det ser jeg kun 
som en fordel.  

”


