SÆSONBREV 2019
Kære Løver – nye som gamle!
Hjertelig velkommen til golfsæson 2019.
Vedlagt finder I spilleplan 2019, som I også kan se på vores hjemmeside www.rungstedloever.dk.
Her bringer vi resultater, nyt om vores aktiviteter, præsentation af vores sponsorer og meget andet.

Om Løverne / Onsdagsherrerne
Løverne har til formål at samle medlemmerne til ugentlige golfkonkurrencer og socialt samvær i øvrigt.
Alle mandlige medlemmer af RGK over 25 år og med et HCP på max. 31,8 er velkomne i Løverne. Bliver en
Løves HCP med tiden højere, spiller man dog stadig fra 31,8. Vi spiller i 2 præmierækker (A og B) opdelt
efter HCP - fordelingen besluttes fra år til år, således at der er nogenlunde lige mange spillere i hver række.
I 2019 har vi følgende opdeling:

A-rækken: HCP til og med 19,6 (SPH til og med 22 slag fra TEE57)
B-rækken: HCP 19,7 – 31,8
(SPH 23 - 36 slag fra TEE57)
Bestyrelsen vil sørge for, at nye medlemmer bliver vel introduceret til medlemmerne og rutinerne.
Der spilles hver onsdag i perioden 3. april – 2. oktober, og turneringen efterfølges af middag og
præmieoverrækkelse i klubbens restaurant.
Vi beder jer venligst indbetale kontingent på 400 kr. til vores konto i Nordea, Hørsholm:

Reg.nr 1329, konto 6887365308 senest 15. marts 2019
og husk at angive navn og medlemsnummer i meddelelse til modtageren.
Efter ønske fra mange af jer har Løverne oprettet sin egen MobilePay med nummeret 56093, som I
naturligvis kan bruge til at indbetale kontingentet. Husk også her at angive navn og medlemsnummer.

Spilleplan 2019
I Løverne spiller vi naturligvis efter golfreglerne og RGK’s lokalregler. Pr 1. januar 2019 er nye golfregler
som bekendt trådt i kraft, og her er mange og væsentlige ændringer, alle med det formål at gøre golfspillet
enklere og hurtigere. I har sikkert flittigt studeret de ændrede vilkår i de mørke vintermåneder, så dem går vi
ikke nærmere i detaljer med her. I kan se en oversigt over de vigtigste ændringer på vores hjemmeside her.
De nye golfregler medfører, at RGK vil opdatere og supplere de hidtil gældende lokalregler. Det bliver bl.a.
nu muligt gennem en lokalregel (Standard lokalregel E-5) at give en ekstra lempelsesmulighed, der i tilfælde
af en mistet bold eller en bold out of bounds tillader en spiller at forsætte spillet uden at vende tilbage til det
forrige sted. Dette vil være gældende for alle Løvernes turneringer fra 2019. Den korte version lyder:
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5
droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden
krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til
fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
Den fulde tekst af Standard lokalregel E-5 kan I finde på vores hjemmeside – klik her
Tilbage til spilleplanen: Vi starter den 3. april, hvis baneforholdene tillader det, dvs. der skal være flag på
greens. Første Stableford spilles fra TEE 51. I år er der desuden 2 runder Maximum score, og 1 scramble
(Midsommermatchen). Når mørket igen sænker sig sidst i september, reducerer vi runden til 12 huller og 2.
oktober står den på individuelt hulspil, også over 12 huller, efterfulgt af generalforsamling.

De normale onsdagsturneringer afsluttes med hyggelig fællesspisning ca. kl. 19.30. Tilmelding før spillet på
spillerlisten samt tilstedeværelse under præmieoverrækkelsen er obligatorisk for at få del i dagens præmier.
Vi har hver onsdag 1., 2., 3. præmie i A og B rækkerne, nærmest flaget på alle par 3 huller til både A- og Brækken, samt præmier på hul 9, 11, 12, 14, 16, 17 og 18. Det er rigtig mange præmier, og vi siger tak til
vores gavmilde sponsorer! Husk derfor at tilmelde jer på spillerlisten ved starterhuset, før I går ud, hvad
enten I skal spise med eller ej. Løvernes turneringer opsættes i GolfBox, og alle resultater tæller til de
gennemgående "Månedens golfer" og "Årets golfer" med præmier til de 10 bedste spillere gennem sæsonen.
Enhver Løve er velkommen til at invitere en gæst med til onsdagsturneringen. Gæsten kan dog ikke vinde
præmier – men den bedst spillende gæst får en flaske rødvin (dog max 2 gange for den samme gæst).
Igen opfordres Løverne til at nyde det sociale samvær og blive lidt længere efter middagen. Vi trækker hver
onsdag lod om flidspræmier 20 minutter efter præmieuddelingen blandt de tilstedeværende Løver !
For at fejre sæsonstarten vil bestyrelsen på årets første spilledag byde på en gin & tonic før middagen.

Starttider - spilletempo
Vores tildelte starttider er i år igen 13.15-15.00, hvor kun Løverne kan bestille via Golfbox fra 8 dage før.
RGK’s bestyrelse har imidlertid besluttet, at evt. ledige tider åbnes for generel booking fra dagen før kl 8.00.
Tilsvarende restriktioner er indført for de øvrige klubber-i-klubben, idet bestyrelsen har meddelt, at det efter
dens overbevisning er muligt for alle kik-medlemmer at planlægge sin tid med godt én dags varsel. Så meld
jer i god tid, om muligt inden tirsdag kl 8.00. Hvis vejret eller du selv bliver dårlig, er det tilladt at melde fra.
Vi spiller 4-bolde, og det ses meget gerne, at ”kortene blandes”. I opfordres derfor at tilmelde jer frit, hvor
der er en ledig plads, så faste 4-bolde så vidt muligt undgås. Et godt spilletempo er med til at gøre golfrunden
til en fornøjelse. Vi må alle sørge for at få spillet til at glide, langsomt spil skal undgås og her er vi hjulpet af
de nye golfregler. Vi fortsætter med at udlevere tidsskemaer til hver bold, og skemaet afleveres til dagens
turneringsleder sammen med scorekortene. Så husk: FØLG MED BOLDEN FORAN, og hvis man kommer
bagud – SÆT FARTEN OP!! Begræns søgning efter forsvundne bolde til et hurtigt kig, og spil den
provisoriske eller drop en bold efter den nye lokalregel. Og saml nu bolden op, så snart I indser, at hullet
ikke giver points!

Sponsorer
Vi fortsætter i 2019 med vores succesfulde sponsor-koncept, hvor sponsorer dels står som Dagens Sponsor,
dels får mulighed for en kort præsentation til middagen. Bestyrelsens sponsorudvalg - Robert Leth og Jørgen
Kemp – har igen i år engageret et stort antal sponsorer til Løvernes turneringer. Rigtig mange er fortsat fra de
forrige år, og nye er kommet til. Det betyder, at vi igen i 2019 har økonomi til flotte præmier, en
overraskelse eller 2 hen gennem sæsonen, samt tilskud til særlige aktiviteter og nye initiativer.
Dagens sponsor og sponsorpræsentation vil fremgå af spilleplanen. Desuden præsenteres sponsorerne på
vores opslagstavle og på vores hjemmeside. (http://rungstedloever.dk/sponsorer.html)

Særlige aktiviteter
Den 22. maj skal vi spille vor årlige dyst mod Kokkedal, i år på hjemmebane. Og udfordringen er klar:
Trofæet – den evigt vandrende putter – skal vindes! Vi vandt den sidst i 2017, og nu skal den tilbage i på
hæderspladsen i RGK!
Den 19. juni spiller vi vores Midsommermatch – igen år som en scramble, selvfølgelig med masser af
præmier. 4. juli (i Junior-ugen) har vi den traditionelle udflugt til Hornbæk Golf Klub.
Vi har en gennemgående hulspilsturnering - Løvernes fourball, med deltagelse af op til 16 par.
Onsdag den 28. august afholder vi Løvernes Gallamiddag. Her vil vi til en meget fordelagtig pris tilbyde en
udsøgt 3 retters middag, inklusive en drink før maden, 1/4 flaske vin og kaffe – glæd jer!
Pga. European Senior Men’s Team Championship, der spilles i RGK fra 3.-7. september, er Løvernes
Invitational i år rykket til den 11. september. Her inviterer hver Løve en ven eller forretningsforbindelse til
deltagelse i en begivenhedsrig dag med morgenmad, kanonstart kl. 9.00 og efterfølgende frokost.
Vi ser frem til en stor tilslutning til disse aktiviteter, der vil blive annonceret i Nyhedsbreve, på hjemmesiden

og på opslagstavlen i herrernes omklædningsrum, hvor også de løbende turneringsresultater kan ses.

Bestyrelsen i 2019 består af:
Niels Holger Hansen (formand) nhh@rungstedloever.dk
Knud Sjørup knudsjorup@gmail.com
Erling Krøll ek@aakholding.dk
Robert Leth robert.leth@hotmail.com
Finn Henriksen finn.henriksen@privat.dk
Jørgen Kemp jkemp@skalatek.com
Lars Bo Skaanild larsbo@kasperco.dk
Efter anmodning fra bestyrelsen har Per Hollesen accepteret at træde til som kasserer i sæson 2019.

På snarligt gensyn!
PBV
Niels Holger Hansen

Løvernes hjemmeside: www.rungstedloever.dk

