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Redaktøren er gået i roughen. 
Den var også usædvanlig høj i år
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Københavns Golf Klub har et klubblad, og 
det er faktisk noget, som mange af vore 
gæster bemærker og misunder os. For i 
rigtigt mange klubber er klubbladet sparet 
væk, og nyheder og information formidles 
gennem klubbernes hjemmesider eller/og 
nyhedsbreve. I KGK har bestyrelsen dog 
den mening, at klub nr 1, Nordeuropas 
ældste klub, skal have råd til et klubblad.
I sagens natur er nyhedsbreve en langt 
hurtigere måde til at nå medlemmerne 
og give dem aktuel information. Kontoret 
laver en rigtig fin nyhedsformidling med 
deres ugentlige mails om hvad der skal ske 
i den kommende uge i klubben. 
Klubbladet har derfor en anden funktion, 
nemlig at bevare klubbens historie og 
sørge for, at også kommende generationer 
kan slå op i arkiverne og læse om svundne 
tider. Vi kan aldrig være topaktuelle, så vi 
forsøger at bringe andre former for artik-
ler.
Det nummer, som I sidder og læser, har 
været længe undervejs, og artikler er fak-
tisk løbende blevet skiftet ud efterhånden 
som andet og mere aktuelt stof har trængt 
sig på. Andet stof måtte simpelthen vige 
for formandsskift og ny direktør. Denne 
gang har vi derfor valgt bl.a. at lade en del 
stof om klubbens turneringer udgå – så 
vindere vil forgæves lede efter deres bil-
lede i dette nummer – men det kommer så 
i forårsnummeret. Andre artikler af mere 
generel art, som f.eks. regelstof, er også 
skudt til næste nummer.

Efterårets nummer er altså gået hen og 
blevet et julenummer, så redaktionen vil 
benytte lejligheden til at ønske medlem-
mer en rigtig glædelig jul, et godt nytår og 
et på gensyn til en dejlig golfsæson i 2015.

Fra redaktøren

Nyhedsbreve eller klubblad?
Af Mari Anne Woll



       

Direktør Christian Tage Nyvang Hansen
”Min drøm er at få gjort min passion for golf til mit arbejde”

Af Peter Mogensen

Begyndelsen
Christian Tage var 10 år da han, sammen 
med sin far Claus, fik sin første golfun-
dervisning på driving rangen i KGK. På 
det tredje forsøg fløj bolden i en flot blød 
kurve ud på rangen – Christian var hoo-
ked på golf. Senere hen samme vinter blev 
det bl.a. til træning i et omklædningsrum i 
HIK’s tennisafdeling, da golfen havde bidt 
sig fast og derfor skulle forbedres hurtigst 
muligt.

Spiller og leder
Som junior blev han medlem af KGK med 
det samme og sammen med en flok jævn-
aldrende drenge og piger slog han bolde 
på driving range i timevis og hyggede sig 
gevaldigt til de ugentlige torsdagsmatcher. 
Allerede som 16-årig fik Chr. Tage sin 
debut på herrernes 2. Hold, hvor han 
trofast har kæmpet sig op og ned igen-
nem divisionerne. I 2010 blev Christian 
spillende holdleder, men stoppede som 
elitespiller og holdleder for 2 år siden da 
der skulle gøres plads til de nye og stærke 
juniorer. Som tak for indsatsen som hold-
leder, havde spillerne købt en flot desig-
nerlampe, hvilket var meget rørende og 
en flot gestus.

Igennem årene har handicappet været 
nede i 2.2 dengang Christian var turne-
ringsaktiv, men nu er det krøbet op på 
4.1.
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Som den eneste i KGK har Christian Tage 
været indehaver af Sir Alan Johnstone, 
Midsommer skålen og Stokkerup pokalen 
SAMTIDIGT i sensommeren 2001. Des-
uden har Chr. Tage været aktiv i sportsko-
mitéen samt været én af arrangørerne til 
vores Pro-am turnering Royal Copenha-
gen Invitational – også kaldet RCI.

Andre sportsgrene
Golf er dog ikke den eneste sport som Chr. 
Tage dyrker. Han har også været en habil 
tennisspiller for Skovshoved (SIF), da han 
har spillet i Serie 2 (5. Division). Ja, man 



kan sige at en lang række sportsgrene har 
vakt interesse igennem årene, hvilket bl.a. 
har betydet deltagelse i Swedish Open 
i racketlon (Bordtennis - badminton – 
squash og tennis). 

Uddannelse og arbejde
På den uddannelsesmæssige front blev 
Cand. Merc uddannelsen i kommunika-
tion og ledelse færdiggjort i 2006, hvoref-
ter Chr. Tage begyndte at søge forskellige 
stillinger. I mellemtiden arbejdede han 
i vores Pro Shop for Klas, hvor der blev 
solgt golfudstyr, tøj og sko.
Allerede 3 måneder senere i 2006, fik 
han job som Financial Controller i det 
amerikansk børsnoterede selskab, LiqTech 
A/S, der producerer dieselpartikelfiltre og 
væskefiltre. I 2010 blev Chr. Tage udnævnt 
til Produktionschef i samme firma med 
ansvar for 25 personer.

I 2015 er tiden inde til at forfølge 
drømmen om golf som arbejde.
Som direktør i KGK vil Chr. Tage være 
meget synlig. Både på kontoret, på dri-
ving rangen og på banen. Hans natur er 
at være positiv og udadvendt. Egenskaber 
der er arvet hjemmefra hvor begge foræl-
dre igennem hele deres liv har arbejdet i 
servicefag.
Da Chr. Tage skal komme med et par 
udtalelser om sit nye job i klubben, er der 
ingen tøven i stemmen:

”KGK har været min klub siden barn-
domsårene”

”Jeg vil bidrage til at gøre klubben endnu 
bedre”

”KGK er måske verdens smukkeste 
arbejdsplads – uanset hvilket tidspunkt 
på året vi befinder os.”

”Medlemmerne i KGK kommer til at være 
endnu mere stolte af deres klub.”

Det er ikke fordi at KGK ikke fungerer 
fint og at medlemmerne ikke er glade for 
klubben, men Chr. Tage ønsker kun at 
gøre det endnu bedre.

Gennem tiden som medlem, leder og spil-
ler i klubben har Chr. Tage haft et langt 
venskab og positiv kommunikation med 
Klas og Richard. Senest i sommeren 2013, 
da Christian og hans hustru Eva, holdt 
deres bryllup i restauranten, hvor Richard 
viste sit repertoire. Christian forventer 
at kende resten af personalet i løbet af 
ganske kort tid og glæder sig samtidigt 
utroligt meget til at starte i stillingen pr. 
1.1.2015.
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Frem til næste generalforsamling er den 
vigtigste, store opgave for Bestyrelsen 
naturligvis at finde en ny formandskandi-
dat, som er villig til at påtage sig opgaven 
og som favner bredt blandt medlem-
merne.
Bestyrelsen beklager, at Hans Ole Voigt 
har valgt med øjeblikkelig virkning at træ-
de tilbage som formand for Københavns 
Golf Klub, og takker ham for indsatsen 
gennem snart fire år. 
Bestyrelsens målsætning og arbejde med 
at gennemføre projekterne fortsætter 
imidlertid uændret. Bestyrelsen forventer 
således at kunne færdiggøre og frem-
lægge Hans Oles Voigts grundidé omkring 
en ny greenkeepergård på generalforsam-
lingen. Projektet vil betyde, at vi kan have 
alt vores kørende materiale under fast tag 
og ikke som i dag under pressenninger og 
billige pavilliontelte. Det bliver også muligt 
at installere en lift til vores maskiner, 
så arbejdsforholdene for greenkeeperne 
forbedres væsentligt. Vi vil også få mere 
plads, f.eks. til en slibemaskine, så vi selv 
kan slibe vores klippeled.
Bestyrelsen arbejder ligeledes på at kunne 
opfylde målsætningen: ”KGK’s bane er i 
top 20 i Danmark i 2016”. Det mål skal 
være med til at fastholde KGK som en 
attraktiv klub til  glæde for medlemmerne, 
og vil desuden betyde, at vi fortsat kan 
have den venteliste, som er med til at give 
os et bedre økonomisk råderum. Vi vil 
også meget gerne være med til at ændre 
opfattelsen af banen, således at der bliver 

talt mindre om roughen og i stedet skabt 
større fokus på en fantastisk naturople-
velse med tilsvarende flotte teesteder, 
fairways og greens. Det er vores intention 
at opnå synlige forbedringer i kraft af en 
stærk indsats på det område i 2015.
Bestyrelsen vil prioritere opgaverne såle-
des, at vi hele tiden har overblik over 
økonomi og ressourcer. Bygningen af 
greenkeepernes værksted/materielgård 
samt den øgede investering på banen har 
førstepriroitet. De mange ideer, som hus-
komiteen har om forbedringer i omklæd-
ningsrummene og klubhus, må så for-
mentlig vente til 2016, hvor vi vi har et 
endeligt overblik over de faktiske omkost-
ninger af greenkeepergården. Vi må indtil 
da glæde os over de nye toiletter, reno-
veringen af hallen samt udskiftningen af 
vinduerne i restauranten, der har fjernet 
træk og sparet os penge til opvamrning. 
Men skulle der vise sig oplagte muligheder 
omkring klubhuset i 2015, vil Bestyrelsen 
naturligvis investere i disse.
Dette er bare nogle af de opgaver, som 
Bestyrelsen arbejder på  i den kommende 
periode. Derudover skal vi bruge en del 
tid på budget 2015, regnskab, sponsorar-
bejde og på at forberede den kommende 
generalforsamling. 

Bestyrelsen ser frem til at byde Christian 
Tage Hansen velkommen i begyndelsen 
af januar, således at vi trygt kan overdrage 
en del af det praktiske arbejde til vores 
nye direktør.

Fra bestyrelsen

Tiden frem til næste generalforsamling
af Ole Harmsen



Sidste år havde vi for første gang en 
”Banens dag”, hvor frivillige mødte op og 
blev udstyret med skruetrækkere, så de 
kunne fjerne ukrudt rundt om greens og 
på teesteder. Det er langsommeligt arbej-
de og der var ikke mødt specielt mange 
op, så det blev kun til 1, 17. og 18. green.
I år var der derfor udtænkt en ny model, 
så deltagerne i Copenhagen Best Ball, 

hosted by Richard, mødte op en times tid 
før turneringen den 16. august. Der var 
gunstart, så man skulle simpelthen ordne 
greensomgivelser nærmest det teested, 
hvor man skulle starte fra. Der blev arbej-
det ihærdigt, og adskillige fik ømme knæ 
og rygge før start! Men høsten var stor!

Medlemmerne hjælper til
AF Mari Anne Woll
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Interview med og præsentation af Ina
Af Mari Anne Woll

miteen.
Ina er 54 år og har haft sin daglige gang 
i klubben og i Dyrehaven, siden familien 
Andersen i 1969 flyttede ind i Spring-
forbi Porthus. Lillebror Jan var den første 
der fandt vej til klubben, som nærmest 
var hans legeplads. Allerede som 6-årig 
hjalp han Sprinter med at samle bolde på 
driving-range og blev belønnet med cho-
kolade. Ina blev officielt medlem i 1972 
samtidigt med Jan og begge fik naturligvis 
træning af Sprinter. Ina og Jan fik også 
deres første rigtige job på dette tidspunkt 
som flaglæggere. Hver aften cyklede de 
rundt til alle greens og lagde flagene ned 
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Hvis man deltager i klubbens turneringer, 
kender man godt Ina og behøver ikke 
nærmere præsentation, men vi gør det 
alligevel til ære for alle de andre.
Ina blev i september det nyeste medlem 
i bestyrelsen, da Carsten Jensen grun-
det øget arbejdspres valgte at træde ud. 
Bestyrelsen har ifølge klubbens love (§11, 
2) lov til at supplere sig selv med et nyt 
medlem indtil næste generalforsamling og 
opfordrede derfor Ina til at træde til. Ina 
har ikke fået nye arbejdsområder, men 
fortsætter som formand for Turnerings- 
og handicapkomiteen og som menigt 
medlem i Elitekomiteen og i Aktivitetsko-



egocentrisk - sport. 
Nu holder Ina sig i form med fit-
ness og ved at løbe i Dyrehaven. 

Som golfspiller er Ina stadigt meget 
aktiv med et handicap, der med åre-
ne har sneget sig fra 6,0 op på 10,7.  
Som ung spillede Ina på klubbens elite-
hold, men gjorde dog come back i 2010, 
da hun spillede foursome med Amanda på 
dameholdet. Parret kan bryste sig af, at de 
er ubesejret.
Ellers er det mest som frivillig i klubben vi 
kender Ina. Det begyndte i det små som 
hjælper for mor Mona ved Ugeturnerin-
gen fra starten af 80erne, derefter mere 
officielt med Turneringskomiteen fra 1993 
og Sportskomiteen fra 2000. Og endelig 
som en meget afholdt og respekteret 
holdkaptajn for vores damer siden 1999. 
For Ina betyder golfånden alt. ”Det er fint 
med fornyelse, men vi må ikke glemme 
traditionerne, Vi er golfklub nummer 1, 
og det forpligter. Vi må ikke stivne, men 
vi skal holde ånd og traditioner i hævd. 
Det er vigtigt at skole de nye medlem-
mer, så de kender golfreglerne såvel som 
etikettereglerne, så de ved, hvordan de 
skal opføre sig på banen. Til glæde for 
sig selv og alle andre”, siger Ina med et 
stort smil. For hendes hjerte banker vir-
keligt for vores klub og for golfsporten. 

ude i roughkanten, så dyrene ikke skulle 
føle sig fristet til at bruge dem som legetøj. 
Forældrene Mona og Peer blev medlem-
mer i 1973, lokket af børnene. Siden blev 
de begge en institution i klubben. 
Men Ina spillede ikke kun golf. Samme år 
hvor hun begyndte på golfen, begyndte 
hun at spille fodbold i Taarbæk IF, det 

første år på et drengehold, men 11 år på 
pige/dameholdet. Fodboldklubben, som 
holder til på Sletten, er sammen med KGK 
de eneste sportsklubber, som har anlæg i 
Dyrehaven. Fodboldspillet har fyldt rigtigt 
meget i Inas liv, da hun har været fodbold-
træner for junior-dameholdet samt hold-
leder i Brede Boldklub for et herrehold. 
Desuden har hun været stadionspeaker 
på Vedbæk Stadion. Hele familien Ander-
sen har altid syntes, at det var vigtigt, at 
man også dyrkede en holdsport, så man 
kunne lære holdånd, for golfsporten er jo 
en meget individualistisk - for ikke at sige 
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Ina på dameholdet i sit comeback. 
Her sammen med Amanda. 



En meget lang sæson er ved at gå på 
hæld.
Det store samtaleemne i denne sæson har 
for klubmedlem som gæstespiller været: 
”Rough”! Den har været fæl i år. Masser 
af regn i starten af maj og derefter varme 
gjorde, at roughen eksploderede og holdt 
sig tyk og boldædende frem til midten af 
september. Som alle medlemmer ved er 
roughen en konstant, da den er fredet som 
et umisteligt overdrev. Vi har i to sæsoner 
klippet vores semirough i en højere højde 
for at genere en bremseeffekt på bolden 
inden den triller ud i roughen. Ideen er 
god nok, men svær at få effekt af når vi 
har tørre somre som de sidste to. Græsset 
bliver simpelthen ikke tykt nok.
Hørsholm Golf har i to sæsoner eksperi-
menteret med at afbrænde rough for at 
fjerne plantemateriale og derved skabe en 
tyndere og mere varieret rough. Denne 
ide er Skoven ikke fuldstændigt afvisende 

        Banen

Banen – siden sidst
”Uf for en rough!”
Af chefgreenkeeper Martin Nilsson

overfor og dette spor forfølges denne 
vinter. Et eksperiment kunne måske etab-
leres. Over tid ville en afbrænding af roug-
hen for os skabe en tyndere, men stadig 
høj rough. For Skoven ville en afbrænding 
skabe større arealer med frisk græs som 
hjortene elsker.

Projekt Kløver.
Kløver på greens og greensomgivelser er 
også blevet et samtaleemne på terras-
sen. Det er snart mere end 15 år siden, at 
der er blevet sprøjtet med ukrudtsmiddel 
på golfbanen. Det sætter et aftryk. Der 

er masser af kløver på vores fairways og 
semirough. Siden banens renovering har 
kløveren også bredt sig ind over teesteder, 
greensomgivelser og pletvist på greens. 
På andre baner betyder blomstrende klø-
ver, at bolden kan være svær at finde. 
Det problem har vi ikke, da hjortene altid 
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Smukt ser det ud, men roughen er fæl

kløveren sprøjtes med jernsulfat



spiser blomsterne først. Hos os er proble-
met med ukrudt visuelt men værre endnu 
at den over tid degenerere kvaliteten af 
tørven. 
Kløver er forholdsvist let at slå ihjel med 
ukrudtsmidler, men i Dyrehaven må vi 
ikke anvende disse midler. Så må vi finde 
alternative metoder. Biologisk nedbryde-
lige ukrudtsmidler er blevet undersøgt, 
men strander ved at de skal være god-
kendt til økologisk drift. I forsommeren 
kom jeg så på den ide, at vi skulle prøve at 
svide kløveren med regelmæssige doser af 
jernsulfat. Jernsulfat anvender vi i forvejen 
som et forsurende middel til at hæmme 
udviklingen af svamp i efteråret. Paral-
lellen kommer fra brænding af ukrudt i 
flisebelægninger hvor man igennem en 
periode stresser planten med brandskader 
indtil den til sidst er så svækket at den 
opgiver livet.
Denne ide har min kollega Martin Hjort 
så udført i praksis på 16. green. Da vi 
skal finde en koncentration, der skader 
kløveren og ikke græsset, har Martin 
etableret forsøgsfelter i omgivelser og 
på green med forskellige koncentratio-
ner af jernsulfat. Mange medlemmer har 
spurgt til disse og nysgerrigt fuldt med. 
Forsøgene er gennemført med ca. 10 
dages interval igennem sensommeren og 
efteråret. Vores umiddelbare konklusion 
er, at kløveren lider og forsvinder og at vi 
godt kan finde en dosis hvor græsset ikke 
går ud. Dette er et meget positivt resultat 
og det er besluttet, at vi skal igennem en 
4 til 6 ugers periode i forsommeren skal 
sprøjte kløver på greens og greensomgi-
velser med jernsulfat. Derefter skal vi se 
om svækkelsen er kraftig nok til at holde 
kløveren ude resten af sæsonen. Om vi 
har en vinderstrategi vil vi ikke love, men 
greenkeeperne er positive.

 

Klubben har i år taget fat i den første fulde 
sæson på ”Golfspilleren i Centrum”.  
For gæstespillere er den største udfordring 
at banen ikke ligner andre baner. Der er 
rough over det hele, ingen hjælpsom skilt-
ning, ingen skraldespande, intet vand og 
ingen bænke. Det er en speciel oplevelse 
at spille vores bane og den skiller vandene. 
Enten elsker spilleren denne type golfople-
velse eller så hader de det.
Vi ved alle, at vores beliggenhed sætter 
naturlige begrænsninger for i hvor høj 
grad vi kan komme den moderne gæste-
spiller i møde. 
Vi fået lov af Skoven til at opstille flere 
”next tee” sten på banen og til at trimme 
roughen væk rundt om disse så det er 
mere synlige. Det betyder, at greenkee-
perne nu har opsat sten ved alle greens og 
alle de steder hvor man kan blive i tvivl om 
hvordan man nu kommer videre. Nogle 
placeringer virker måske overflødige, men 
tanken er at vores gæst skal føle sig tryg 

hele vejen rundt og derved ikke at komme 
i en situation hvor de går forkert. Stenene 
har ikke fået malet pile på sig endnu fordi 
vi ønsker at en stenhugger skal hugge pil 
og tal ind i stenene. Det vil se pænere ud 
og være nemmere at vedligeholde. 
Nordisk mesterskab i golf for greenkee-
pere.

En typisk efterårsmorgen: hakkende krager



I nogle gyldne septemberdage blev der på 
dansk grund afholdt golfmesterskab mel-
lem de nordiske greenkeeperforeninger. 
Hornbæk og Hørsholm lagde baner til den 
første dag, mens Købehavns var finaleda-
gens bane. Old timers var så venlige, at 
starte på 10. hul så greenkeeperne kunne 
komme afsted i en semigunstart. Høj sol, 
22 grader og ingen vind var de gunstige 
forhold. Norge førte stort sammenlagt 

inden tee-off, men om det var manglen 
på søvn efter besøg i Københavns natteliv 
eller de mange fotogene hjorte på banen, 
der gjorde at de kollapsede vides ikke, 
men Danmark indhentede dem og vandt 
med 1 points. Den store vandrepokal står 
nu i klubhuset. Der var masser af roser 
for hurtige og faste greens og skøn natur. 
Herligt.
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       Banen fortsat

Sammenfatning af 2014’s kvalitetsmålinger på greens

Banekomiteen og Chefgreenkeeperen har siden konsulentvirksomheden STRI’s første besøg 
i 2012 gennemført kvalitetsmålinger på greens. Mens 2012 var et prøveår blev indsatsen 
mere systematisk i 2013 og udvidet med truenessmålinger i 2014. Måleperioden for 2014 
er udvidet betragteligt så den nu strækker sig til udgangen af oktober i stedet for midten 
af september. Måling af fugtighed på greens er også en parameter i vores kvalitetssikring 
selvom den ikke i første omgang har betydning for spiloplevelsen. Fugtighedsmålinger er 
udeladt af denne sammenfatning.
Vores fælles målsætning er også blevet mere veldefineret og skærpet i takt med, at vi har 
fået et validt datagrundlag.

Måling af hastighed på greens:
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 5 8 12 17 18 put Gns. Målsætning 
2013 283 276 284  256  274,75 259 eller mere 
2014 288 286 292 276 270 280 282 259 eller mere 
difference 5 10 8  14  7,25  
Pct. forbedring 1,8 % 3,6 % 2,8 %  5,5 %  2,6 %  

 

Måling af greenhastighed hurtigere end 8,5 fod (259 cm) 

 Antal 
målinger 

Antal målinger 
indenfor 

Antal målinger 
indenfor i pct. 

Målsætning 

2013 81 72 88 % Ingen  
2014 153 132 86 % 85 % 

 

Forskel i greenshastigheder på tværs af greens: 

Forskel i hastighed 
(max 30,4 cm) 

Antal målinger Antal målinger 
indenfor 

Antal målinger 
indenfor i pct. 

Målsætning 

2013 22 13 59 % Ingen 
2014 27 17 63 % 85% 
 

VI har i et tidligere klubblad beskrevet hvordan vi måler trueness. Kort fortalt måler vi hvor mange ud af 10 

bolde som løber i hul fra en skinne. Målingerne er meget påvirkelige af vind, hvorfor disse ikke bliver udført 

i stærk blæst. Målsætningen er at mindst 8 af boldene går i hul. 
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Resultatet for 2014 viser, at der er sket forbedringer indenfor alle parametre selvom vi ikke 
opfylder alle vores målsætninger. Vores målsætning om en gennemsnitshastighed i måle-
perioden på 8,5 fod nås fint og vi når også akkurat vores mål om, at 85 % af alle vores 
målinger ligger over de 8,5 fod.
Sværest er det stadigt, at opnå en ensartethed på tværs af de målte greens med en afvigelse 
på mindre en 1 fod (30,4 cm). Bottomline er, at få 12. og 18 green til at ligne hinanden 
mere hvilket er en udfordring. På trods af, at målsætningen ikke er nået, så har et bevidst 
arbejde fra greenkeepernes side med at differentiere plejen i mellem de greens vi måler på 
bragt 12. og 18. meget tættere på hinanden end de har været før og hvis man ser bort fra 
perioder med vådt vejr, prikning af greens eller dage hvor greens tromlen har været defekt 
så har vi nu redskaberne til at få dem meget tæt på hinanden.
Banekomiteen og greenkeeperne vil fortsætte arbejdet med at tilpasse plejen så vi også i 
næste sæson vil se forbedringer på ensartetheden på greens.

Ole Harmsen, konstitueret formand og medlem af banekomiteen
Martin Nilsson, Chefgreenkeeper



Det er ikke så tit, vi oplever en hole-in-
one ved turneringer, men den 31. maj 
ved årets åbne Generationsturnering spil-
lede Anders Cold, Søllerød gk, hul 16 i ét 
slag. Vidunderslaget blev udført med en 

3-kølle. Anders har spillet golf i ca. 20 år 
og har faktisk tidligere lavet hole-in-one, 
nemlig i Portugal for ca. 8 år siden. Det 
var også et par 3 hul og dengang var det 
med et 7 jern. 
KGK har ikke som så mange andre klubber 
en hole-in-one tavle, for som tidligere for-
mand Terkel Lund-Nielsen plejede at sige, 
så er der ingen grund til at belønne held. 
Og en hole-in-one regnes nemlig i golf-
verden for et resultat af held og lykketræf 
og ikke af dygtighed. Dette kan ses af reg-
lerne for præmierne for hole-in-one. Det 
sker jo, at f.eks. en bil udsættes som præ-
mie for en hole-in-one. Og det er faktisk 

helt i orden i flg golfsportens amatørreg-
ler. Man mister ikke sin amatørstatus ved 
at tage imod bilen. Derimod er det noget 
helt andet, hvis man vinder bilen gennem 
dygtighed. Nogle klubber havde lavet det 
koncept, at en hole-in-one udløste retten 
til at deltage i en puttekonkurrence med 
en bil som præmie. Men den går altså 
ikke. Her mister man sin amatørstatus, 
hvis man tager i mod præmien, for her er 
det et spørgsmål om dygtighed.
 
Whisky-sponsor søges
Der er tradition for, at spilleren giver en 
omgang i klubhuset, hvilket kan blive 
ganske dyrt, så det er faktisk muligt at 
tegne en hole-in-one forsikring! Men i 
KGK behøver man ikke at frygte for øko-
nomisk ruin, for vi har de sidste mange 
år haft en hole-in-one sponsor, nem-
lig Ballantines Whisky, men whisky’en 
skal nydes på stedet og må ikke tages 
med hjem.  Desværre har vi lige mistet 
denne sponsor, så hvis en læser selv har 
lyst eller kender en anden, der har lyst 
til at overtage sponsoratet, hører spon-
sorkomiteen sikkert meget gerne fra jer. 

Holes-in-one i KGK
Vi har altså ikke denne tavle, så det er 
ikke muligt præcist at sige, hvor tit der 
laves hole-in-one på vores bane. Sidste 
år lavede Puk Lyng Thomsen (Frederiks-
havn GK) hole-in-one på 18. hul i semi-
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Hole-in-one
Af Mari Anne Woll

Anders Cold med whiskyen og bolden i 
hånden



Hole-in-one på par 4 hul
Som oftest er det på par 3 huller, der laves 
hole-in-one, men Morten Findsen Schou 
lavede en spektakulær hole-in-one på hul 
2 for nogle år siden. 
Og i år slog Steen Mogensen i hul med 
1 slag på hul 9. Også flot, men man 
kan drille ham med, at det jo var ned ad 
bakke…..

Richard er nok den, der har bedst styr på 
klubbens holes-in-one, for der skal afleve-
res en kopi af scorekortet for at det kan 
udløse whisky-præmien. Så takket være 
ham ved jeg, at der ud over de allerede 
omtalte i år er lavet yderligere 2 holes-in-
one: 31.3. Vibe Bondesen på hul 16 og 
26.8. Nikolai Becker Steffen på hul 12.

Hvis der er andre 
medlemmer, der 
kan bryste sig af 
hole-in one eller 
har haft en sjov 
oplevelse omkring 
emnet, så vil 
redaktionen rigtigt 
gerne høre om det. 

finalen ved Junior DM for at kvalificere 
sig til finalen. Jeg ved, at medlem nr 146 
Jørgen Frigast for år tilbage i samme 
sæson lavede hole-in-one på to forskel-
lige huller: 12. (det gamle 8.) og 18. Han 
kunne slet ikke få armene ned. Hans 
kone, Ellen, belønnede indsatsen med 
et hole-in-one slips fra Bdr. Andersen. 
 
At det ikke er nødvendigt at være lavhan-
dicapper for at lave vidunderslaget kan 
Anette Harmsen og Lillan Nielsen tale 
med om. Anette har lavet 2 holes-in-one, 
bl.a. på hul 18 ved Åben Damedag for et 
par år siden, og senest på hul 12 i en ven-
skabsmatch mod Lunds Akademiska. Det 
er hård nyser i en hulspilsmatch! Lillans 
hole-in-one skete på hul 16 i Vallensbæk. 
Man skulle tro, at hvis man prøvede til-
strækkeligt mange gange, så måtte der 
da ryge en bold i koppen. Så for nogle år 
siden udstyrede vi Amanda Moltke-Leth, 
klubbens foreløbigt eneste kvindelige 
golfpro, med en spand bolde og stillede 
hende ud på 16. tee. Men nej, ingen hole 
in one den dag. Den kom dog nogle år 
senere på 18. hul i en divisionsturnering.

Afsked med golf manager Anders Møller
”1 – 2 -3”, sagde formanden i sin afskeds-
tale for Anders ved receptionen den 29. 
august. Alle så lettere forundret ud, men 
forklaringen fulgte heldigvis: I 1 og 2/3 år 
var Anders den daglige leder af KGK, så 
blev han fristet af nye udfordringer i Royal 
Golf Center, Amager. Klubben sagde far-
vel over et glas vin og snacks og ønsker 
Anders held og lykke i den nye stilling.

Afsked med Anders
Af Mari Anne Woll



Gennem de sidste par år er der dukket 
mange nye ansigter op i KGK - og i alle 
aldersgrupper. Nogle lærer man at kende 
ved klubbens matcher, andre falder man 
måske mere tilfældigt i snak med hen ad 
vejen. Vi ”gamle”, trives vel godt i klub-
ben for størstedelens vedkommende, men 
hvordan har de ”nye” det?  Eremitagen 
har talt med 5 af dem.

Junior:
Oskar Sølver, 15 år, hcp. 9,8.

Går i 9 klasse på Ordrup Skole. 
Er på sin tredje sæson i KGK.  Blev i år nr.1 
på juniorklubbens Order of Merit-liste og 
i U16-rækken.
”Jeg har spillet golf i snart 5 år. Det 
startede med, at jeg tog med min far på 
golfbanen i weekenderne og sommerfe-
rien i Odsherreds Golf Klub, da vi har et 
sommerhus i nærheden. Jeg blev hurtigt 
grebet af spillet, og det er jo svært, men 
jeg kan godt lide store udfordringer. Så 
kan jeg godt lide, at det er en individuel 
sport. Jeg dyrker ikke andre sportsgrene, 
men er med i den fælles træning, som 
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Ny i klubben
100 nye ansigter på 2 år
Af Anette Suhr

Oskar Sølver: Jeg kan godt lide store udfor-
dringer

Viola dyrker også karate

juniorafdelingen arrangerer om vinteren. 
Jeg valgte KGK, fordi vi bor lige i nærhe-
den, og kom ind med det samme, da jeg 
bestod optagelsesprøven.” 
Hvad synes du om klublivet? 
”Det synes jeg fungerer godt. Jeg har 
aldrig mødt nogen sure mennesker, og det 
er hyggeligt, at man kan sidde og spise 
eller drikke en sodavand efter matchen.”
Hvad kunne gøres bedre?
”En vandpost ude på banen, men det er 
vistnok ønsketænkning.”

Junior: 
Viola Kruse, 8 år, hcp. 71 
Går i 3 klasse på Lyngby Private Skole 
Har været medlem siden 2013. Blev bed-
ste pige i E-rækken i år.
”Jeg så min bror spille golf og synes det 
så sjovt ud. Han er 16 år og har handicap 
7,5. Han spiller i Hørsholm. Engang læste 
mine forældre en artikel i den lokale i avis, 
hvor der stod, at de manglede piger her i 
klubben. Så jeg søgte ind og blev optaget 



samme år. 
Jeg spiller fast hver torsdag og træner hver 
søndag, og nogle gange i ugens løb.”
Viola synes det er sjovt at være medlem i 
KGK og har allerede fået flere venner. Èn 
af dem kendte hun i forvejen fra skolen. 
Hun går også til karate, en sportsgren hun 
synes har mange lighedspunkter med golf, 
bl.a. i bevægelserne og koncentrationen. 
Hvad synes du kunne gøres bedre i KGK?
”En overdækket Driving range, så man 
kunne træne når det regnede og hele 
vinteren, men det kan vist ikke lade sig 
gøre”, siger Viola.
Hendes far spiller også golf. Og både han 
og hendes bror står på ventelisten til KGK

Senior
Anette Brock, 63 år, hcp. 18,9
Sygeplejerske, nu på efterløn. Har spillet 
golf i 7 år, de sidste 3 i KGK. Er medlem af 
Tirsdagsklubben og står på reservelisten til 
regionsmatcherne næste år.
”Jeg startede i Odsherred, fordi vi har 
sommerhus i Rørvig. Det var lidt af et 
tilfælde, jeg begyndte at spille golf. Min 
mand og jeg har tit talt om, hvad vi skulle 
lave, når vi nu blev halvgamle. Så en dag 
kørte vi forbi Odsherred Golf Klub for at 
bestille en prøvetime. Men pro’en, Preben 
Daa lånte mig straks et jern, så jeg lige 
kunne prøve og slå et par slag først. Det 
sagde bare Klik med det samme og jeg 
suste op i butikken og købte et begyn-
dersæt. Jeg har aldrig dyrket nogen idræt 
før, men jeg blev hooked på golf med det 
samme.
Jeg er stadig medlem i Odsherred, men 

valgte at blive medlem i KGK, fordi vi bor 
tæt ved.” 
Hvordan trives du i klubben?
”Jeg er blevet så godt modtaget af alle 
vegne. Det lyder måske lidt sukkersødt, 
men det er jeg virkeligt. Jeg kendte et 
par medlemmer i forvejen, men har mødt 
en masse nye, bl.a. via Tirsdagsklubben. 
Jeg skriver mig bare på listen, hvor der er 
ledigt, og jeg er blevet taget godt imod 
hver gang.”

Anette Brock: Jeg blev hooked på golf med 
det samme.



Mandagsgolf: 
Liza Jessen, 48 år, hcp. 30,5
Center Manager, medlem af KGK siden 

marts i år.
”Jeg har spillet golf i mine unge år. Mine 
forældre blev medlemer i Holbæk og 
syntes også, at min bror og jeg skulle 
være med. Så dér spillede jeg indtil jeg 
som 19-årig flyttede til København for at 
læse.”
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Hvad fik dig til at tage spillet op igen?
”Det var min far, der sagde, jeg måske 
skulle begynde at tænke på, at når jeg 
blev gammel, var det godt at kunne gå ud 
og spille golf. De sidste 3 år har jeg været 
medlem af Læsø Golf Klub, fordi jeg ofte 
kommer der om sommeren. Så da jeg 
for nogle år siden, via mine vinterbade-
venner i Charlottenlund, hørte, at nu var 
ventelisten åben i KGK, skrev jeg mig på. 
Dels fordi jeg kan cykle til klubben, og så 
ligger den jo et ret skønt sted.
Jeg har været rimelig aktiv fra starten, bl. 
a. om mandagen til kaninmatcherne. Har 
også spillet Midtvejsturnering og Copen-
hagen Best Ball Hosted by Richard, lige-
som jeg har meldt mig til Efterårsmatchen 
og Cross Country. Men ellers spiller jeg 
mest 9 huller. Jeg vidste jo på forhånd, at 
golf tager tid, så jeg besluttede hellere at 
spille 9 huller 3 gange om ugen, end 18 
huller én gang.” 
Trives du i klubben?
”Ja, jeg må sige, at jeg er blevet godt 
modtaget. Der bliver taget godt hånd om 
os om mandagen, og da jeg første gang 
var ude og spille, gik jeg ind i restauran-
ten, hvor jeg faldt i snak med en dame i 
baren. Og mens jeg ventede bød hun på 
kaffe.  
Jeg kender en del herude via min vinter-
badning, men det er nu ikke dem, jeg har 
spillet mest med. Jeg skriver mig ofte på 

Ny i klubben (fortsat)

Liza Jessen:  Jeg skriver mig ofte på en tid, 
selvom jeg ikke kender de andre.



Hans Just: Jeg synes der er en 
god stemning i KGK

en tid uden at kende de andre tilmeldte 
spillere i forvejen, og det fungerer godt.” 
Veteran:
Hans Just, 70 år, hcp. 5. 
Landmand i 30 år og har siden haft for-
skellige firmaer.
” Jeg startede som 13-14-årig i Rungsted 
Golf Klub, hvor min mor var medlem, og 
vandt min første turnering i 1957, så det 
gik ikke så dårligt. I 1969 flyttede jeg til 
Vejle og blev så medlem af Silkeborg Golf 
Klub, fordi der endnu ikke var nogen klub 
i Vejle. Men da Vejle åbnede i 1972, blev 
jeg medlem der og var det i store træk i 
43 år.” 
Hvad fik dig til at melde dig ind i KGK?
”For det første fordi jeg kendte den fra 
gamle dage og havde spillet mange tur-
neringer herude på Eremitagen. Så er min 
svigersøn og min nevø medlem, og da jeg 
nu bor i Hellerup, kan jeg cykle frem og 
tilbage.
I Vejle var jeg med i mange udvalg. Har 
bl.a. stået for eliteholdene på forskellige 
planer i mange år, så da jeg blev medlem 
her, talte jeg med Klas og Anders og sag-
de, at hvis de havde brug for mig, så stil-
lede jeg gerne op. På den måde blev jeg 
hurtigt en del af veteranholdet. Derudover 
spiller jeg tirsdag eftermiddag og med Old 
Boys om fredagen.” 
Trives du i klubben?
Ja, man har taget ualmindeligt pænt imod 
mig. Jeg synes der er en god ånd og stem-
ning, og jeg har selvfølgelig haft det held, 
at jeg hurtigt kom på veteranholdet og 
her lærte nogen at kende. Men hele stem-

ningen i KGK er god, både i klubhuset og 
ude på banen.”
Er der noget der kunne gøres bedre?
”Kunne man dog bare forhindre, at roug-
hen vokser så hurtigt. Jeg kan huske 
banen fra gamle dage, men må sige, at 
den er blevet meget, meget sværere. Det 
er selvfølgelig først og fremmest på grund 
af roughen, men også omkring greens er 
det blevet sværere. Men det er jo ens for 
alle.” 



Eghjortebillen
I slutningen af juni i år blev Stampeskoven 
i Rådvad officielt en del af Dyrehaven.
Det foregik ved en officiel indvielse med 
deltagelse af både inviterede honoratiores 
og almindelige publikummer. Natursty-
relsen gør et stort stykke arbejde for at 
beskytte sjældne arter i Danmark og bl.a. 
eghjortebillen er en af flere sjældne arter, 
som nu igen findes i Dyrehaven.
Vi har i klubblad nr. 89 i 2013 og samme 
blad nr. 91 i 2013 omtalt projektet med 
at indlemme Stampeskoven i Dyrehaven 
og samtidig udsætte den sjældne kæmpe-
bille. Området har det, billen sætter pris 

på, gamle løvtræer og lysninger. Den har 
faktisk tidligere vistnok så sent som 1970 
været at finde i området, hvorefter den 
forsvandt.
Larven lever i jorden, til den er omkring 
4-5 år, hvorefter den voksne eghjortebille 
kommer frem i midten af juni. Selvom den 
er stor - hannen kan blive op til 11 cm 
-  skal man nok være heldig for at se den, 
da den kun lever omkring 4 uger. I løbet 
af de 4 uger parrer eghjortebillerne sig og 
hunnen lægger sine æg i jorden langs en 
trærod eller under en stub.
Dette lange forløb gør, at man først i 2018 
kan udtale sig om, hvorvidt forsøget med 
at udsætte eghjortebiller i Dyrehaven er 
lykkedes.

De gamle kastanjer.
Kastanjetræerne i Dyrehaven er på retur. 
Dels har de nået en for kastanjer betrag-
telig alder, dels har kastanjemøllene været 
hård ved havens træer. Vi ser det tydeligt 
på de to store træer, som jævnlig er i vejen 
for et ellers godt drive på 18. hul. Man 
kunne blive lidt bekymret for hjortene og 
deres foderstand, da de om efteråret tager 
godt for sig af de nedfaldne kastanjer. 
Der er dog ikke grund til bekymring. Der 
er masser af foder i det nyindhegnede 
område, Stampeskoven, også til vinteren. 
Hovedparten af hjortenes vinterfoder sik-
res i forvejen ved fodring på foderplad-
serne rundt om i Dyrehaven.

        Fra skoven

Eghjortebillen og de gamle kastanier
Af Jette Vinter 
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Se din økonomi fra alle sider
I både golf og i god økonomi er det vigtigt at få alle vinkler med. Derfor sikrer vi i Nykredit, at vi kommer 

hele vejen rundt om din økonomi, og medtænker alle aspekter, når det gælder finansiering, investering 

og pension.

Ring til os – vi er klar til at rådgive dig og din virksomhed.

Nykredit København
Tlf. 44 55 43 30 • nykredit.dk
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Juniorklubmester piger
Louise Helmbæk 
Eva Fabricius, runner up

Juniorklubmester drenge
Kasper Becker Steffen
Andreas Thanning runner up

Klubmester damer
Eva Fabricius
Karin M. Jürgensen, runner up

Klubmester herrer
Joachim Jeberg
Nicklas Ladegaard, runner up

Klubmester senior damer
Ina Agerbæk
Birgitte Henrichsen, runner up

Klubmester senior herrer
Henrik Vilhelm Nielsen
Hans Ole Voigt, runner up

Klubmester veteran damer
Mari Anne Woll
Birgit Peitersen, runner up

Klubmester veteran herrer
Jens Tarp
Søren Hartmann, runner up

Nogle af de glade klubmestre:
Mari Anne Woll, Bølle, Ina Agerbæk og Joachim Jeberg



FORMANDEN
HAR ORDET
Hans Victor

ET GODT FUNDAMENT 
Ferien giver for mig tid til refleksioner. Også refleksio-
ner om KGK. En af mine tanker har været, om funda-
mentet i klubben kan holde til den stærke udvikling der
er gennemført de sidste par år. Både på banen og i
klubhusområdet.
En del af fundamentet for en god klub er at beslutningerne
baseres på et bredt flertal. Det er lykkedes. I min formands-
tid drejer det sig primært om banegenopretningen, fi-
nansieringen ved at øge antallet af aktive betalende
medlemmer til 1125 og endelig godkendelsen af byggeriet
omkring klubhusområdet. Over 90 % har hver gang stemt
ja til bestyrelsens forslag. En af forklaringerne til denne
brede opbakning er at planerne blev udviklet i dialog med
medlemmerne og forankret i arbejdsgrupper. 
En anden og måske dybere del af KGK fundamentet ligger
for mig i ”KGKs værdier og visioner”. De er ophængt i hal-
len. Til højre for indgangsdøren til restauranten. Udviklet
i den forrige formands periode. Til stadig inspiration for
mig. Der er seks kategorier: Medlemmer, Personale og Ad-
ministration, Banen, Restaurant og Køkken, Klubhus og
endelig Sporten. I det følgende har jeg udvalgt at kommen-
tere på tre af kategorierne.

PERSONALE OG ADMINISTRATION
Vi har orden i økonomien og personalet ser ud til at trives.
Trivsel målt ved personale-gennemtræk og sygefravær.
Men alting ældes – også arbejdsgange. For at skabe bedre
arbejdsforhold for administrationen, og samtidigt øge den
service medlemmerne efterspørger, er der med års mel-
lemrum brug for et administrativt serviceeftersyn. Tiden er
nu inde til et sådant serviceeftersyn. Til glæde for medlem-
merne.  Men også til glæde for medarbejderne.

BANEN
Plads på banen. Det er vist medlemmernes
nummer ét. Efter tidsbestillingen blev ind-
ført har vi stadigvæk god plads på banen. At
banen samtidigt er i en storartet tilstand, tak-
ker vi Martin og greenkeeperne for. De har
udviklet succesrige arbejdsgange for plejen,
og disse bliver nu nedfældet for eftertiden.
Vi fortsætter med ekstern rådgivning fra
vores engelske banearkitekt Tom MacKen-
zie og vores engelske græsekspert David
Stansfield. 

SPORTEN
Vi har dygtige og velorganiserede proer, og
de nye 2010 prokontrakter ser ud til at virke
efter hensigten. Klas er blevet mere invol-
veret i klublivet, og på træningssiden ikke
kun i træningen for eliten og medlemmerne,
men også for vores regional-, senior- og ve-
teranhold. 
Talenterne begynder nu at dukke op. Ud-
viklet fra grunden. Takket være vores junior-
komite´s store og vedvarende fornemme
indsats, og ikke mindst vores succesrige ju-
niortræner Nils Rørbæk. Som noget nyt vil
bestyrelsen og de involverede parter i det
kommende efterår udvikle en samlet plan
for ”Sporten i KGK”. 

FUNDAMENTET FOR KGK
Fundamentet for KGK ser ud til at være i
orden. Det er min konklusion. Så vi kan
glæde os til resten af 2010 sæsonen, og til
flere gode oplevelser i vores unikke klub. 

Hans Victor
Formand for KGK
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AFSLUTNINGSTURNERINGEN, 
Afslutningsturneringen i henholdsvis A-og B-rækken
blev igen i år afviklet på samme dag.
Der var kun 9 huller til rådighed og turneringsledelsen
havde gjort sig tanker om, hvorvidt man skulle flette, når
A-rækken ”turnede” eller lade dem holde en kort pause,
mens de sidste hold i B-rækken gik ud. 
Vejrguderne blandede sig dog på dagen og hjalp turne-
ringsledelsen med at træffe en beslutning, som 99% af
deltagerne modtog med stor glæde: regn, storm og
Eremitagen er en hidsig blanding, derfor besluttede man
at skære årets sidste turnering ned til 9 huller. Dette
afstedkom kun en enkelt indvending, men 2 timer senere
efter 9 meget våde huller var selv Marianne Strømann til-
freds med at kunne gå indenfor i varmen.

A-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Andreas Bundesen (17 points)
Tæt fulgt af 
Erik Fabrin (16 points) 
Povl Bayer Knudsen (16 points).

DET SPORTSLIGE
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Afslutningsturnering 3. oktober 2009

Preben, Victoria, Erik og Andreas
Afslutningsturneringen 2009.

B-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Victoria Høst, junior (16 points) 
Preben Henningsen (15 points)
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Igen i år lagde vi bane til ”The Open 
Danish Hickory Championship”. Sidste år 
var det første gang hickory kølle spillerne 
afholdt deres mesterskab på vores bane, 
men banen faldt i den grad i deres smag, 
så de ville gentage successen. De synes 
nemlig, at banen har det klassiske design 
og den længde, som passer til de gamle 
køller. 
36 spillere deltog, med hickory-handicap 
fra 0 til 43. Hera 30 mænd og 6 kvinder, 
danskere og udlændinge specielt fra Sveri-
ge og Tyskland, men også fra Holland. Der 
spilles slagsspil i rækker med handicap.

Brutto scores:
1..Claes Armå, Sverige: 78 slag
2. Perry Somers, PGA Australia, 83 slag
Damer netto:
1. Wilma van Rijn-Gubbels. Holland, 80 
slag
2. Britta Nord, Sverige, 81 slag
Herrer netto:
1. Boris Lietzow, Tyskland, 71 slag
2. Thomas Krantz KGK 75 slag
Fra KGK deltog desuden Carsten Jensen.

Sådan ser rigtige mænd når de spiller golf - i hvertfald når der spilles Hickory

DM i Hickory Golf, 6. september 2014
Af Mari Anne Woll
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Vores venskab med LAGK er gammelt og 
går sandsynligvis tilbage til 1936, da klub-
ben blev grundlagt. Venskabet udmønter 
sig i en årlig match mellem de to klubber, 
der på skift lægger bane til. Dels er der en 
elitematch, med foursome og singles, dels 
en venskabsmatch, der spilles som fourball 
best ball. Eliten spiller om et fad, mens der 
i venskabsmatchen dystes om en plakette.
29. juni i år var KGK i Lund, der stod flot, 
men desværre bød på heldagsregn. KGK 
vandt stort til den svenske holdkaptajn 
Lillemors fortrydelse.
Lunds Akademiska Golfklubb har en flot 
bane, der ligger i Kungsmarken, et natur-
skønt område med en del restriktioner på 

grund af fredede og sjældne vækster. Jor-
den var oprindeligt en del af ærkebiskop-
pen i Lunds besiddelser og brønden samt 
dele af fæstningsværkerne fra herregården 
Glomstorp (12.-13.årh.) kan ses langs hul 
4. Ligesom i Dyrehaven kan de gamle 
marker stadigt anes i konturerne på en del 
huller. Stenmuren, der omgav Kungsmar-
ken, er i høj grad i spil på 13. hul. Desuden 
har en del af området været skydebane og 
øvelsesområde for Syd Svenske Infanteri-
regiment (1914-1925).
KGK har en gensidig greenfee-aftale med 
Lund, som jeg hermed vil opfordre med-
lemmerne til at benytte sig af.

Lunds Akademiska Golfklubb

Lillemor, Lund Akademiske Golf Klubbs legendariske holdkaptajn, roser KGK for sejren, 
hvilket tydeligt glæder Hans Ole.
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Hovedstadsmatchen 
Af Karin, Carsten, Christian og Nils

 Igen i år blev hovedstædernes match 
afviklet. Turneringen spilles imellem Oslo, 
Helsinki, Stockholm og Københavns golf-
klubber. Turneringen har fundet sted siden 
1938 og hvert år skiftes klubberne til at 
være vært. I år var det Oslos tur og man 
må sige at de havde stillet en bane i absolut 
verdensklasse stand og design til rådighed.  
  
Sidste år tabte København efter et 
spændende omspil til Stockholm, så det 
var 4 motiverede spillere der ankom 
til banen fredag, klar til at prøvespille 
banen. Holdet bestod af Karin Jürgen-
sen, Carsten Stæhr, Christian Rosenstand 
og Nils Rørbæk. Banen er meget kupe-
ret, og med temperaturer op til 33 gra-
der var det en hård omgang efter en 
kort flyvetur nordpå. Faktisk benytte-
de Karin enhver mulighed til at besøge 
alle tændte sprinklere for at køle ned. 
  
Fredag aften blev der over en let mid-
dag trukket lod om rækkefølgen af hvem 
der skulle møde hvem. Vi startede lør-
dag morgen imod Stockholm og der var 
lagt op til et topmøde fra start. Tem-
peraturen var lige skruet lidt op og der 
var ingen vind, så udover velspillende 
modstandere, skulle man også kæmpe 
mod væskeindtagen. Matchen sluttede 
2-2, hvor Karin slog Sveriges kvindelige 
spiller, som stillede op med et hcp. på 
0. Nils vandt også sin kamp, mens de to 
andre måtte strække våben på 16 hul.  
  
Om eftermiddagen skulle vi så møde 
værtsklubben Oslo. Efter en næringsrig 
burger var vi klar. Igen viste Karin klasse 

og slog sin modstander. Men også Car-
sten havde fundet formen og vandt sin 
match. Christian måtte desværre kæmpe 
forgæves og tabte sin match. Måske han 
stadig var rystet efter hans modstander 
om morgenen havde holet en fuld Rescue 
kølle for eagle :). Den sidste match var 
ved at blive afgjort efter bare 4 huller, da 
den norske kaptajn Peter, var blevet dårlig 
og dehydreret af varmen. Men en god 
portion Cola og druesukker (doneret af 
Nils) vækkede ham hurtigt op og efter 
9 huller var han tilbage i matchen. Men 
på trods af god fight led han nederlag til 
Nils og dermed fik KGK en samlet sejr på 
3-1. Samtidig vandt Stockholm 4-0 over 
Helsinki og dermed lagde de forsvarende 
mestre sig i spidsen inden sidste kamp. 
  
Søndag morgen stod menuen så på Helsin-
ki og selvom det var nogle trætte spillere 
fra alle hold der mødte op, så blev der spil-
let rigtig god golf. Christian fandt rytmen 
og slog sikkert den finske kaptajn, hvilket 
Carsten og Nils hurtigt fulgte op på. Karin 
havde sin egen agenda for specielt denne 
match. Helt fra fredag var målsætningen 
at få skovlen under hendes kvindelige 
modstander, da Karin havde tabt to gange 
før til hende. Skal love for det blev tilfæl-
det. En storsejr til KGK spilleren og rent 
bord i alle 3 matcher fra vores kvindelige 
deltager. Nu kunne vi så sidde og vente på 
den anden kamp og som tiden skred frem 
så det sortere og sortere ud. De 3 første 
kampe gik til Stockholm og vi skulle ha 
hjælp fra den norske Jente. Lige op af 18 
hul. Efter begge lå på green i 2, med nord-
manden 6 meter fra pinden og Sverige 16 
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meter fra, var vi positive. Men bum bum, 
så satte svenskeren sit birdieputt og endte 
dermed med at vinde og sikre Stock-
holm den samlede sejr. En bitter pille at 
sluge, da KGK havde ydet en flot indsats.  
 
 
Nu er stillingen at Stockholm har vundet 
trofæet 3 gange og KGK 2. Så vi må 

sørge for de svenskere ikke vinder næste 
år og dermed vinder pokalen til eje.  
  
Hele turen bar præg af historie, kamme-
ratskab og glæde for spillet. Oslo var en 
fantastisk vært og vi glæder os til at skulle 
kæmpe for klubben næste år igen. 

Karin Jürgensen står i den helt rigtige position: Under både vandstrålen og regnbuen



Talenterne - fra vores egen baghave
I over 10 år har Royal Copenhagen Invi-
tational været spillet i Dyrehaven - tro 
mod København Golf Klubs - sjæl og ånd. 
Royal Copenhagen Invitational (RCI) spil-
les som en pro-am turnering med 18 hold 
til start. Mange af Københavns Golf Klubs 
medlemmer deltager med hold, hvorved 
de - foruden at få en fornøjelig dag - støt-
ter op om talentudviklingen i klubben.
 

En prisværdig indsats
Arbejdet med juniorer- og elitespillere er 
en betydelig del af klubbens DNA. Herfra 
gror talenterne frem. 
Igennem mere end 10 år har RCI fra tur-
neringens overskud kunnet støtte denne 
talentudvikling med over 400.000,- kr. 
hvilket vi er stolte over.
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Royal Copenhagen Invitational - RCI
Af RCI-komiteen

På college i USA - RCI
Igennem årene har RCI givet tilskud til 
unge medlemmer af KGK, som bl.a. i kraft 
af støtten fra RCI, har haft mulighed for et 
trænings/studieophold i bl.a. USA, hvilket 
er yderst værdifuldt i klubbens bestræbel-
ser på at frembringe kvalificerede elitespil-
lere til vore divisionshold.

Den gode histories begyndelse
Dengang, omkring årtusindskiftet, måtte 
KGK se til, at elitespillere blev tilbudt bed-
re forhold i vores naboklubber. KGK blev 
over en kort årrække drænet for dygtige, 
unge golfspillere med potentiale til mere, 
og dette var årsagen til, at en gruppe af 
medlemmer, med den daværende besty-
relses samtykke, startede denne pro/am 
turnering; ”Talentflugten måtte stoppes 
- nye ideer skulle der til”.

Mageløs golf i Dyrehaven
Tanken bag RCI er også at præsentere 
Skandinaviens ældste golf klub for andre. 



Vise vores bane frem med stolthed. Enhver 
dansk golfspiller burde kunne sige, at han 
eller hun “selvfølgelig har spillet golf i 
Dyrehaven med det flotte ”1-tal” på DGU 
kortet”. En unik golfbane i unikke omgi-
velser. De deltagende danske golf pro’er 
har kun roser tilovers for arrangementet 
og banen, og omtaler KGK som en af 
Danmarks bedste golfbaner.

Nu en komité - 
Sidste år blev Royal Copenhagen Invita-
tional til en komité på lige fod med andre 
af klubbens aktiviteter. Det store arbejde 
som gøres for at stable turneringen på 
benene, har herved fået det blå stempel af 
Bestyrelsen. Tradition og kvalitet i arran-
gementet ligger ikke fjernt, når deltagerne 
i RCI senere beretter om denne traditions-
rige dag i Dyrehaven. 

Vindere af RCI 2014
I år blev RCI spillet den 8. september. Vej-
ret viste sig fra den allerskønneste side, og 
det samme gjorde banen. Den vindende 
pro i 3 under par, blev Mark Haastrup fra 
Korsør Golf Klub med Michael Jürgensen 
(ex. KGK’er), ligeledes fra Korsør, som en 
flot runner-up i 2 under par.
Mark Haastrups vindercheck på kr. 25.000 
gav ham i øvrigt økonomisk mulighed for 
at deltage i Challenge Tour turneringen i 
Kazakhstan 10 dage senere, så også for 
landets bedste pro’er gør RCI en forskel. 
For andet år i træk blev de flotte sølvpræ-
mier til amatørerne vundet af Team Tri-
anglen, et hold som hvert år trofast støtter 
op om Royal Copenhagen Invitational 
arrangementet.

Bliv sponsor - køb et hold i 2015
Vi vil gerne se endnu flere KGK medlem-
mer som sponsorer for et pro/am hold. 
Som sponsor har du en enestående mulig-
hed for at være ”Vært” for dit eget hold. 

Du har chancen for at invitere forretnings-
forbindelser, samarbejdspartnere, familie, 
venner eller andre som du gerne vil gi’ en 
fantastisk golfoplevelse i de smukke omgi-
velser i Dyrehaven. En golfbane du stolt 
kan vise frem for dine gæster. 

RCI - 2015
Klubben råder over en stor, spirende 
talentmasse blandt juniorerne med poten-
tialer, der kan række langt. Hvem ved? 
En ny Iben Tinning eller Thomas Bjørn? 
Bak op om RCI og vær med til at støtte 
denne talentmasse samtidig med, at du 
får en herlig dag i selskab med landets 
førende pro’er. Du kan få flere oplysninger 
omkring Royal Copenhagen Invitational 
2015 ved at henvende dig til klubbens 
sekretariat.
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Junior komiteen
Juniorernes torsdagsmatch  har Tee Off 
hver torsdag mellem kl. 15 & 18. I år har vi 
haft et gennemsnit på 40 spillere, som skal 
sendes af sted i dette tidsrum. I gennem-
snit 30 spillere på stor bane og 10 på par 
3 banen.  Nils klarer det med hård hånd 
og får sendt alle af sted. Desværre er alle 

jo ikke klar fra kl. 15, da de først skal have 
fri fra skole (især efter den nye skolere-
form), men vi prøver at sende dem af sted 
hurtigst muligt. Vi beder om klubmedlem-
mernes forståelse for at banen er lukket i 
dette tidsrum. Jo flere forældre der er til at 
hjælpe, jo bedre går det også at få dem ind 
igen, da især dem, der kun spiller “9 huller 
= hcp +36” har lidt svært ved at komme 
hurtigt rundt! Derfor kan vi kun opfordre 
især forældre til par 3 og “9 hullers stor hcp 
+36”” bane børn, at komme og hjælpe 
dem med at finde bolde og tælle score. 
Junior komiteen opfordrer forældrene til 
indbyrdes at aftale en “vagtplan” - så der 
altid er en forældre til disse junior hold. På 
par 3 banen går det lidt bedre, bl.a. på gr-
und af mere forældre hjælp – som vi håber 
holder ved, også når børnene efterhånden 

bliver frigivet til stor bane, efter bestået re-
gelprøve og godkendelse af Nils. 
Torsdagsmatchens Order Of Merits slut-
ter torsdag 25/9, men vi fortsætter med 
at spille indtil efterårsferien hvor også 
træningen slutter. – dvs. 2 + 9 oktober er 
der også Torsdagsmatch med forskellige 
hemmelige konkurrencer.
Igen i år blev sommerlejren afholdt med 
stor deltagelse af nye og ældre juniorer. 
Om tirsdagen tog alle juniorer til Vasatorp 
i Sverige. Det er et fantastisk anlæg med 
baner af flere forskellige sværhedsgrader, 
som passer fint til KGK’s juniorer. Årets 
mest prestige fyldte sommerlejr konkur-
rence er den Gyldne Putter, hvor der puttes 
over 5 dage med finale lige før sommerlejr 
grill middagen. I år vandt Victor Larsen-
Saldeen over runner up Victor Larsen.

På holdniveau har Juniorerne været del-
tagere på både KGK’s elitehold og divi-
sionsholdet. KGK har stillet med 3 mini 
tour hold og 5 JDT hold. 2 af Mini tour 
holdene er gået videre til finale stævnet.

Dyb koncentration

Victor Saldeen blev vinner af årets 
puttekonkurrence



U19E - Eliteholdet (Joachim, Andreas, Eva 
og Philippe) blev nr. 2 i deres gruppe. I 
Sportsjournalisterne er holdet (Joachim, 

Andreas og Eva) videre til finalespil Øst. 
Her skal vinderen spille mod vinderen af 
Vest og den samlede vinder kommer til 
British Open 2015.

På individuelt niveau har Victor Larsen-
Saldeen sikret KGK sejren i JDT U16 i dis-
trikt 4. Han repræsenterer KGK i 4 dage i 
efterårsferien til Super Cup, som afvikles 
på 3 forskellige baner på Sjælland. 
For første gang i de sidste 10 år var det 
en KGK’er der vandt ranglisteturner-
ingen Royal Copenhagen Junior Cup. 
Joachim Jeberg vandt i flot stil med en 
total score på 144 for 36 huller (73/71) 
På en lige så flot anden plads kom Kasper 

Becker med 149 slag (79/70) Han havde 
dagens laveste runde i Dyrehaven. Heru-
dover deltog fra KGK: Philippe Helmbæk 
7. plads, Peter Ligaard 10. plads, Mads 
Have 14. plads, Gustav Lefeldt 28. plads, 
Oscar Sølver 30. plads, Sophus Stæhr 31. 
plads.
Morris og Frederik Rasmussen har spillet 
Distriktsstævner (på 4 forskellige baner), 
hvor vinderen af hver match kvalificerer sig 
til stjernegolf som spilles i 2015, stjernen 
er endnu ikke offentliggjort! Morris vandt 

på Frederikssund og er dermed videre til 
stjernegolf. Morris Allerup vandt desuden 
distriktsstævnet på Ree, så han har vundet 
2 ud af 4 matcher.

I år ligger Eva Fabricius nr 6 på piger-
nes rangliste (i DK, red). En fremgang 
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Andreas Siwmark gi’r den hele armen

Claus Bloch med vandvognen
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på 4 pladser siden sidste år. Eva startede 
året med et handicap på 1,8 og har i dag 
0,1. For første gang har hun opnået at 
blive registeret på World Amateur Golf 
Ranking (plads 1422). Hun har deltaget i 
et 13 dages USA træningsophold med ju-

niorlandsholdet i januar måned. Herefter 
8 dages træningstur i Spanien også med 
juniorlandsholdet i marts. Samlet har Eva 
spillet 12 turneringer i Danmark, Sverige, 
Belgien og Slovakiet. Hun fik en 3. plads 
i Møn Open 2014 U22 (medio marts). En 
2. plads i Aon Elite Tour Junior I (primo 
maj). En delt 1. plads i  Sverige i Skan-
dia Tour Elit #2, men trak det korte strå i 
omspil (medio maj). 10. plads i Danish In-
ternational Lady Amateur Championship 
(primo juli). En 2. plads I Danish Interna-
tional Lady Junior Championship i juli.
 
Eva har været med landsholdet og spillet 
om EM for hold for juniorer i Slovakiet (ul-
timo juli). Hun har spillet i Belgien i turn-
eringen Total International Juniors of Bel-
gium  (klarede cuttet, men måtte udgå på 

4. dag grundet skade – ultimo august.
Ovennævnte havde ikke været muligt 
uden den opbakning og støtte som Eva 
har fået af KGK, ikke mindst af junior 
træner Nils Rørbæk som i kraft af sit store 
engagement, tekniske kunnen og mentale 
indsigt har muliggjort/været fundament 
for de resultater som Eva har opnået. En 
stor tak fra Eva og familie herfor. 

Junior komiteen (fortsat)

Sponsorbadges – støt juniorerne

I år har vi i juniorafdelingen fået 
produceret nogle Badges til at hænge 

på sin bag. Overskuddet går til 
juniorerne og til nogle ekstra 
spændende og motiverende 

begivenheder for børnene. Badget 
kan købes i kontoret for 300 kr. Vi 
håber, I medlemmer vil støtte op 

omkring initiativet og samtidig bære 
skiltet med ære. 

 
  Juniorafdelingen. 

Juniorformand Lars Obel overrækker præmier 
til Victor Saldeen og Aksel Rovsing



En golfsæson, det meste af tiden begun-
stiget med dejligt sommervejr, er for de 
fleste medlemmers vedkommende slut når 
dette blad læses. Der har været mange 
medlemmer og gæstespillere på banen i år 
og heldigvis også på terrasse, i restaurant 
og lounge. Vores nye restaurationsleder 
Melissa og sit personale har serviceret alle 
med henblik på en god oplevelse ved et 
besøg i klubben. Tak til jer.

De nye lokaler
I sidste nummer af dette blad omtaltes 
det store arbejde med renovering af forhal 
med garderobe, lounge med 2 fjernsyn og 
toiletter med helt nyt inventar, hvilket alle 
er meget glade for og som forhåbentlig 
også fungerer fint til alles tilfredshed. 
Vort personale gør meget for at holde det 
pænt, rent og ryddeligt, men desværre er 
der brugere af ovenstående faciliteter, der 
ikke rydder op efter sig, men efterlader 
diverse blade og golfmagasiner i lounge 
og på toiletrum. Her flyder der i øvrigt 
også af og til med toiletpapir på gulvet, 
hvilket vi meget gerne vil undgå. Derfor 

Louis og spindelvævene

Hus- og Restaurationskomitéen
af Jørgen Th. Knudsen
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beder vi alle være behjælpelig med at 
holde disse fællesfaciliteter i pæn stand.

Hunde
Desværre har vi erfaret at der nogle gange 
har været et mindre hundeproblem på 
terrassen, så det må endnu en gang poin-
teres at:

Hunde må ikke medtages eller opholde 
sig på terrassen
Der er hundekrog og vandskål ved ind-
gangen til terrassen som skal benyttes, når 
der medbringes hund på terrassen.

Akustikken i restauranten
I sidste nummer af Eremitagen blev også 
nævnt, at vi i komitéen arbejder på en løs-
ning af den elendige akustik i restaurati-
ons-lokalet. Dette har vi i skrivende stund 
endnu ikke fået løst, men jeg kan berolige 
alle med, at der stadig arbejdes på dette 
ret store problem.

Glemmerummet
Ved golfsæsonens slutning og inden vin-
teren sætter ind, skal der også lyde en 
opfordring til alle medlemmer, hvis man 
har mistet noget i løbet af sæsonen, om at 
se ned i ”glemmerummet” under trappen 
ved garderoberne, inden vi i vinterens løb 
rydder op/ud der fra. I garderoberne, især 
hos herrerne, står der en masse sko som 
vort rengøringspersonale vil sætte stor pris 
på der blev ryddet op i, så kære medlem, 
hvis du har sko stående i garderoben, så 
kast et blik på dem og er de kassable så 
smid dem selv ud. 
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Introkomitéen for alle klubbens golfere.
af Jørgen Th. Knudsen

I sidste nummer af ”Eremitagen” var 
der som indledning et indlæg fra vores 
dygtige redaktør, Mari Anne Woll, om en 
golfrunde som kan være på 9-12 eller 18 
huller alt afhængig af ens tid, lyst eller 
helbredet tillader.                                                                                               

I Introkomitéen hvor vi bl.a. tager os af 
helt nye golfere og nye medlemmer i KGK 
har vi for mandagsgolferne ændret det til 
3-5-7 eller 9 huller og åbnet mandagsgolf 
for alle klubbens medlemmer i håb om at 
få fat i flere deltagere til ”Mandagsgolf”  
til glæde for nye medlemmer og nye 
golfere og på den måde skabe kontakten 
mellem nye og gamle medlemmer til gavn 
for det sociale samvær i KGK.                                                                                       

Grundet en benskade har jeg desværre 

ikke kunnet deltage ret meget i denne 
sæson. Min komité, Birgit og Ingerlise 
med Klas som pro har taget over og i 
løbet af sæsonen har de haft kontakt med 
omkring 60 medlemmer pænt fordelt på 
de 23 mulige spilledage. Nogle af med-
lemmerne er mødt mere flittigt end andre 
og det er netop det vi åbnede op for ved 
mulighed for 3-5-7 eller 9 hullers spil som 
tid og lyst nu tillod.                                                                                               

Ved sæsonens start havde vi et par arran-
gementer i tankerne men det blev des-
værre kun til et besøg i Furesø golf klub 
hvor vi spillede 9 huller og efterfølgende 
fik en dejlig middag.

Det var en rigtig dejlig tur som fik delta-
gerne til at udtrykke ønske om at gentage 
dette med besøg på fremmed bane, hvil-
ket vi tager med på listen over forslag for 
næste sæson.

Vi sluttede denne sæson mandag den 
29.  september hvor de ihærdige og flit-
tigt mødende, vi havde gerne set nogle 
flere, var mødt op til 9 hullers golf i dejligt 
vejr. Lidt præmier var der også, men ikke 
mindst  det sociale samvær over Richards 
dejlige Dyrehaveragout var vel det vigtig-
ste.og Tak for i år til alle.

Alle arrangementer i Introkomitéens regi 
er åben for alle klubbens medlemmer.

Også svalerne havde fået “nye medlemmer”
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1. division Damer
Placering nr 2

1. division Herrer
Placering nr 4 og nedrykning til 2. divi-
sion

1. division Veteraner
Placering nr 3

2. division Seniorer
Placering nr 2

3. division Herrer
Placering nr 3

Kvalifikationsrækken Herrer
Placering nr 4

Regionsturneringen 2014
Hvordan gik det? 

Veteran B (damer fra 60 år, herrer fra 65 
år)
Holdkaptajn James Ward
Placering nr 3

Senior A (damer fra 50 år, herrer fra 55 
år)
Holdkaptajn Eva Trosborg
Placering nr 3
For øvrige hold gælder det, at man skal 
være fyldt 21 og have handicap som føl-
ger:

B damer: min. 13,0  herrer: min. 10,5
Holdkaptajn Jan Fabricius-Bjerre
Placering nr 1, 
tabte i kvartfinalen.

C damer: min. 20,0 herrer: min 16,5
Holdkaptajn Hans Henning Jensen
Placering nr.4 

D damer: min.27,0 herrer: min.22,5
Holdkaptajn Jytte Dubin
Placering nr 2

Danmarksturneringen 2014
Hvordan gik det?
af Mari Anne Woll
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Bokskogen Golf Klub ved Malmø er i år 
blevet KGKs nye venskabsklub, så med-
lemmer af KGK kan spille for en greenfee 
på 300 sv.kr. Klubben rangerer i toppen 
blandt Sveriges bedste baner og ligger i 
hjertet af Skåne. Derfor blev den et oplagt 
mål for Tirsdagsklubbens årlige udflugt 
den første tirsdag i september. Vi havde 
reserveret starttider et par måneder før og 
arrangeret buskørsel for de 44 deltagere.

Ud over en flot golfoplevelse på den nye 
bane og en ditto smagsoplevelse i restau-
ranten, nød vi godt af klubbens store 
hjælpsomhed. Vi ankom nemlig med en 
times forsinkelse pga. af det skybrud, der 
weekenden forinden ikke kun satte sit 
præg på København og omegn, men også 
lukkede flere afkørsler i Sverige. Så da vi 
omsider nåede frem, holdt der 12 buggies 
klar til at køre os til de huller, der lå længst 
ude. Det var klubbens personale og en 
del frivillige medlemmer, som sørgede for 
dette. 

Bokskogen Golf Klubs to 18-hullers baner 
ligger på historiske marker fra 1700-tallet. 
F.eks. fortælles det, at Karl XII og hans 
hest hvilede sig under en gammel eg, som 
engang stod på den nye banes 6 hul. Jor-
dene tilhører godset Skabersjös Slot, der 
er et af Sydsveriges største grevskaber. 
Den gamle greve mente, at jorden var for 
dårlig til landbrug og havde planer om at 
plante træer, men takket være lokale gol-
fentusiaster fik man mulighed for at leje 
jorden. I 1963 blev Bokskogens Golfbane-
forening grundlagt og fire år senere blev 
Bokskogen Golf Klub indviet. I 1992 kom 

der 18 huller mere. 

Begge baner ligger ud til Ydding Sø, hvil-
ket skaber en ekstra stor naturoplevelse. 
På begge baner, men især på den nye, er 
der mange små og store søer, som dog 
med lidt omtanke nemt kan passeres.

Klubhuset af kampesten er en oplevelse 
i sig selv. Det er gamle staldbygninger 
fra 1860, som i flere omgange er blevet 
renoveret. I den ene længe er proshop, 
kontor mm. Og i den anden restaurant, 
cafe og lounge-områder. Det er et must 
at tage sig tid til at spise efter golfrunden. 
Restauranten blev nemlig forrige år kåret 
til Sveriges bedste golf-restaurant. Det 
er lidt af en gastronomisk oplevelse. Vi 
fik rødvinsmarineret langtidsstegt oksebov 
med svampe, kaffe og trøfler. Dagens ret 
koster 95 sv.kr., og hver uge er der nyt 
menukort.

Kombinationen af to smukke golfbaner og 
lækker mad lokkede også KGKs Old Boys 
klub til at besøge venskabsklubben senere 
i september. De kom hjem med samme 
gode oplevelser som tirsdagsdamerne.

Herlig udflugt til Bokskogen
Tirsdagklubbens damer besøgte i september KGKs nye venskabsklub.
Af Annette Suhr

Bokskogens signaturhul (10.)



37Richard og Sekretariatet

Sekretariat/kontor

Åbningstider pr. 1. november til 1. april

Man-fre  10.00 til 15.00
Lør-søn   lukket

Golfmanager 

Sekretær 
Eva Lindhardt  kgk@kgkgolf.dk

Restaurant
Direkte tlf. 3948 4003 skal benyttes ved 
henvendelse til restauranten

Restauratør:  
Richard Medrek 
restaurant@kgkgolf.dk  - 2832 2643

Åbningstider
Mandag til torsdag
Hverdage  11.00 til 16.00

Fre, lør, søn og helligdage
Hele året  11.00 til 18.00

Køkkenet lukker ½ time før restauranten.

Driving range

Åben fra solopgang til 45 min. før sol-
nedgang
Husk at respektere boldopsamling.

Greenfee og regler for gæstespil 2014

Gæster skal som alle andre bestille tid til 
spil via golf.dk eller henvendelse til kon-
toret. Tiden skal bekræftes i klubhuset 
inden spil, så scorekort med navn kan 
printes og bringes med på banen. Score-
kortet er beviset for gyldig adgang til at 
benytte banen og skal forevises på for-
langende, hvis der kommer banekontrol.

Handicapbegrænsningen for gæster, der 
ikke spiller med et KGK medlem, er 31,8 
alle ugens dage. 

Gæster kan spille alle ugens dage, dog er 
onsdage fra kl. 13.00 kun for klubbens 
medlemmer.

KGK´s hverdagsmedlemmer med et F-
mærket DGU-kort kan, imod betaling af 
fuld greenfee, spille i weekends og på 
helligdage.

Gæster i følge med KGK´er
Et KGK-medlem kan tage 3 gæster 
med i sin bold til gæste greenfee. 
Gæster, der spiller med et KGK medlem, 
skal have registreret handicap og god-
kendt banetilladelse. 

Medlemmer kan, på Par-3 banen, spille 
med én gæst uden betaling.

I hverdagene har hverdagsmedlemmer i 
KGK samme rettigheder som fuldtidsmed-
lemmer.



Betaling af greenfee
Greenfee betales i receptionen på kon-
toret i dennes åbningstid. For gæster 
der går på banen inden kontoret åbner 
gælder, at de betaler på kontoret umid-
delbart efter, deres runde er afsluttet. 
Gæster der spiller efter kontoret er luk-
ket, betaler deres greenfee i restauranten. 

Greenfee rabataftaler
Klubben har gensidig greenfee rabataf-
tale med Ljunghusens Golfklubb (SE), 
Falsterbo Golfklubb (SE), Bokskogen (SE), 
Stockholms Golfklubb (SE), Rungsted 
Golf Klub, Hornbæk Golf Klub og Furesø 
Golfklub. Aftalen er udelukkende gæl-
dende for fuldtidsmedlemmer.

Members Day
Onsdage fra kl. 13.00 er Members Day 
(dog ikke i juli og oktober måned). Efter-
middagen er således forbeholdt KGK´s 
medlemmer – et medlem kan dog med-
bringe op til to gæster i sin bold (én til 
reduceret greenfee).

Greenfee satser alle dage: 
 pr. 1. dember 

Alle dage   kr. 300,- 
Gæste-greenfee 
(med KGK´er) alle dage kr. 250,- 
Junior     kr. 100,- 
Junior gæste-greenfee  kr. 100,- 
 

Greenfee er for en hel dag og er 
inkl. træningsbolde.
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Personlig hilsen fra Nils Rørbæk
 

Kære medlemmer og ansatte. 
  

Jeg vil gerne takke jer allesam-
men for de fine blomster til min fars 
begravelse i slutningen af april. Det 

varmede meget i en hård og sørgelig 
tid. Til juniorafdelingen skal også lyde 

en stor tak for blomster. Samt alle 
børn og forældres forståelse for min 
situation op til fars død og især tiden 
efter. Dette gælder samtidig klubben, 
der gav mig rum og tid til at komme til 

kræfterne igen. 
  

Mange mange tak for det hele 
  

Nils
 



Du tænker sikkert, at et testamente er overflødigt. Og måske ønsker 
du din driver hen, hvor peberet gror. Du bør dog særligt overveje et 
testamente:

1. Hvis du lever i et papirløst forhold

2. Hvis du hverken har ægtefælle eller børn (hvem skal arve?)

3. Hvis du ønsker en særlig fordeling mellem dine børn

4. Hvis du ønsker, at dine børns arv bliver særeje

5. Hvis du ønsker at springe en generation over

6. Hvis du ønsker, at nogen IKKE skal arve

7.  Hvis du ønsker at fordele arven anderledes, end loven foreskriver

8. Hvis du vil foreskrive en bestemt fordeling af dine ejendele

9. Hvis du vil tilgodese din arv til velgørenhed (som ofte er afgiftsfri)

10. Hvis du vil sikre, at mindst muligt af din arv ender i statskassen

Hvem skal arve 
din driver?

Ring og få et godt tilbud. Medlemmer af 
Københavns Golf Klub får 20% rabat.

Ryvangs Allé 44 | 2900 Hellerup | Tlf. 33 32 60 60 | js@sllaw.dk | www.sllaw.dk

Jeppe R. Stokholm, Ph.D.
Advokat (L)

Anna Andersen
 Advokatfuldmægtig 

Martin Hürdum
Statsaut. ejendomsmægler

Stokholm & Lindegaard 
er officiel sponsor for 
Københavns Golf Klub

9 81 8



FORMANDEN
HAR ORDET
Hans Victor

ET GODT FUNDAMENT 
Ferien giver for mig tid til refleksioner. Også refleksio-
ner om KGK. En af mine tanker har været, om funda-
mentet i klubben kan holde til den stærke udvikling der
er gennemført de sidste par år. Både på banen og i
klubhusområdet.
En del af fundamentet for en god klub er at beslutningerne
baseres på et bredt flertal. Det er lykkedes. I min formands-
tid drejer det sig primært om banegenopretningen, fi-
nansieringen ved at øge antallet af aktive betalende
medlemmer til 1125 og endelig godkendelsen af byggeriet
omkring klubhusområdet. Over 90 % har hver gang stemt
ja til bestyrelsens forslag. En af forklaringerne til denne
brede opbakning er at planerne blev udviklet i dialog med
medlemmerne og forankret i arbejdsgrupper. 
En anden og måske dybere del af KGK fundamentet ligger
for mig i ”KGKs værdier og visioner”. De er ophængt i hal-
len. Til højre for indgangsdøren til restauranten. Udviklet
i den forrige formands periode. Til stadig inspiration for
mig. Der er seks kategorier: Medlemmer, Personale og Ad-
ministration, Banen, Restaurant og Køkken, Klubhus og
endelig Sporten. I det følgende har jeg udvalgt at kommen-
tere på tre af kategorierne.

PERSONALE OG ADMINISTRATION
Vi har orden i økonomien og personalet ser ud til at trives.
Trivsel målt ved personale-gennemtræk og sygefravær.
Men alting ældes – også arbejdsgange. For at skabe bedre
arbejdsforhold for administrationen, og samtidigt øge den
service medlemmerne efterspørger, er der med års mel-
lemrum brug for et administrativt serviceeftersyn. Tiden er
nu inde til et sådant serviceeftersyn. Til glæde for medlem-
merne.  Men også til glæde for medarbejderne.

BANEN
Plads på banen. Det er vist medlemmernes
nummer ét. Efter tidsbestillingen blev ind-
ført har vi stadigvæk god plads på banen. At
banen samtidigt er i en storartet tilstand, tak-
ker vi Martin og greenkeeperne for. De har
udviklet succesrige arbejdsgange for plejen,
og disse bliver nu nedfældet for eftertiden.
Vi fortsætter med ekstern rådgivning fra
vores engelske banearkitekt Tom MacKen-
zie og vores engelske græsekspert David
Stansfield. 

SPORTEN
Vi har dygtige og velorganiserede proer, og
de nye 2010 prokontrakter ser ud til at virke
efter hensigten. Klas er blevet mere invol-
veret i klublivet, og på træningssiden ikke
kun i træningen for eliten og medlemmerne,
men også for vores regional-, senior- og ve-
teranhold. 
Talenterne begynder nu at dukke op. Ud-
viklet fra grunden. Takket være vores junior-
komite´s store og vedvarende fornemme
indsats, og ikke mindst vores succesrige ju-
niortræner Nils Rørbæk. Som noget nyt vil
bestyrelsen og de involverede parter i det
kommende efterår udvikle en samlet plan
for ”Sporten i KGK”. 

FUNDAMENTET FOR KGK
Fundamentet for KGK ser ud til at være i
orden. Det er min konklusion. Så vi kan
glæde os til resten af 2010 sæsonen, og til
flere gode oplevelser i vores unikke klub. 

Hans Victor
Formand for KGK
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AFSLUTNINGSTURNERINGEN, 
Afslutningsturneringen i henholdsvis A-og B-rækken
blev igen i år afviklet på samme dag.
Der var kun 9 huller til rådighed og turneringsledelsen
havde gjort sig tanker om, hvorvidt man skulle flette, når
A-rækken ”turnede” eller lade dem holde en kort pause,
mens de sidste hold i B-rækken gik ud. 
Vejrguderne blandede sig dog på dagen og hjalp turne-
ringsledelsen med at træffe en beslutning, som 99% af
deltagerne modtog med stor glæde: regn, storm og
Eremitagen er en hidsig blanding, derfor besluttede man
at skære årets sidste turnering ned til 9 huller. Dette
afstedkom kun en enkelt indvending, men 2 timer senere
efter 9 meget våde huller var selv Marianne Strømann til-
freds med at kunne gå indenfor i varmen.

A-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Andreas Bundesen (17 points)
Tæt fulgt af 
Erik Fabrin (16 points) 
Povl Bayer Knudsen (16 points).

DET SPORTSLIGE
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Afslutningsturnering 3. oktober 2009

Preben, Victoria, Erik og Andreas
Afslutningsturneringen 2009.

B-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Victoria Høst, junior (16 points) 
Preben Henningsen (15 points)
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Et memento om en “elite” der svigtede i opgøret 
med diktaturet. Om tidsånden bag Blekingegade.

Niels Jæger tidligere sikkerhedspolitik ekspert i UM

“...en glimrende modgift til det glemslens slør, som truer
med at lægge sig over også denne del af Danmarks 
fortid.”
1 ���� Berlingske Tidende
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AFSLUTNINGSTURNERINGEN, 
Afslutningsturneringen i henholdsvis A-og B-rækken
blev igen i år afviklet på samme dag.
Der var kun 9 huller til rådighed og turneringsledelsen
havde gjort sig tanker om, hvorvidt man skulle flette, når
A-rækken ”turnede” eller lade dem holde en kort pause,
mens de sidste hold i B-rækken gik ud. 
Vejrguderne blandede sig dog på dagen og hjalp turne-
ringsledelsen med at træffe en beslutning, som 99% af
deltagerne modtog med stor glæde: regn, storm og
Eremitagen er en hidsig blanding, derfor besluttede man
at skære årets sidste turnering ned til 9 huller. Dette
afstedkom kun en enkelt indvending, men 2 timer senere
efter 9 meget våde huller var selv Marianne Strømann til-
freds med at kunne gå indenfor i varmen.

A-RÆKKEN BLEV VUNDET AF 
Andreas Bundesen (17 points)
Tæt fulgt af 
Erik Fabrin (16 points) 
Povl Bayer Knudsen (16 points).
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Afsender
ID nr. 47928
Københavns Golf Klub
Dyrehaven 2
2800 Lyngby

Returneres ved varig adresseændring


