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ROSKILDE GOLF KLUB
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde

Formand:
Lis Reisby  . . . . . . . . . . . . .46 35 03 44

Bestyrelsesmedlemmer:
Klaus Truesen . . . . . . . . . .46 37 25 75
Henning Olsen  . . . . . . . . .46 35 64 20
Willy Heidemann  . . . . . . .46 78 95 57
Finn Lyngvig  . . . . . . . . . .46 32 32 88
Jan Grønbech  . . . . . . . . . .46 37 25 25
Anders Sigdal Willumsen  .29 72 86 17

Træner / Proshop:
Thomas Larsen  . . . . . . . . .46 32 61 00
Proshoppen er i vintersæsonen åben:
tirsdag og onsdag  . . . . . . . .kl. 11-15
lørdag og søndag  . . . . . . . . .kl. 10-15
Matchdage åbent 1/2 time før første
start.

Sekretariatet:  . . . . . . . . .46 37 01 81
mail: sekretariat@roskildegolfklub.dk
www.roskildegolfklub.dk
Sekretær Joan Christiansen
Sekretariatet er åbent (fra 1.4.2004):
mandag, onsdag, fredag  . . . .kl. 9-17
tirsdag, torsdag  . . . . . . . . . . .kl. 14-17

Golfbilens Venner  . . . . .43 61 11 82
Klubhuset  . . . . . . . . . . . .46 37 01 80
Cafe 19  . . . . . . . . . . . . . .25 77 87 76

Redaktion: Bodil Uldal. 
e-mail: klubblad@roskildegolfklub.dk

Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et of-
ficielt blad, der udkommer fire gange årligt
til alle medlemmers husstande og samtlige
golfklubber samt annoncører og sponsorer. 
Meninger, der gives til kende i dette blad, er
ikke nødvendigvis i overensstemmelse med
klubbens officielle synspunkter. Redaktio-
nen forbeholder sig ret til at afkorte og redi-
gere de modtagne indlæg.
Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Oplag: 1.200 eksemplarer.
Tryk: Grønagers, Roskilde.

Til et veldækket bord
hører en flot rullet dug!

Vi vasker alt duge- & sengelinned 

ROSKILDE
TEXTILPLEJE
Ringstedvej 9 · 4000 Roskilde

Tlf. 46 35 09 45

Vi renser hele din garderobe, det er billigere at vedligeholde end forny!
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hjørne

Godt nytår til alle golfklubbens
medlemmer og velkommen til alle
de nye medlemmer, der nu skal i
gang med en dejlig sport.

2003 blev et travlt og spænden-
de år for Roskilde Golfklub. I april
tog vi det nye klubhus i brug, og
samtidig blev ”banen vendt” såle-
des at det ”gamle” hul 13 blev til
hul 1. Det nye hulforløb har bragt
mange fordele med sig. Det er
godt for alle, der kun ønsker at gå
9 huller, at kunne stoppe ved klub-
huset.

Klubhuset, og terrasserne om-
kring det, har bestået sin prøve.
Det fungerer godt, bliver flittigt
brugt, også i vintersæsonen, og
den gode sociale stemning, der
herskede i det gamle klubhus, er
overført til det nye hus.

Vi har i det forløbne år brugt
mange kræfter på, at skabe gode
omgivelser ved klubhuset.

Den nye beplantning ser godt

ud, parkeringspladsen er udbe-
dret, og der er lavet parkerings-
plads til vore bags. Ridehallen er
bragt i fin stand med bagrum, og
nu også med indendørs trænings-
muligheder. Vi håber, at medlem-
merne flittigt vil gøre brug af dem
dels i vinterperioden, dels på regn-
fulde sommerdage.

”Fru Rasmussens” hus er også
sat i stand. I begyndelsen af febru-
ar flytter Ulrik Wesselhoff ind i
huset, og vil herefter være vice-
vært i golfklubben.

I 2003 har vi haft mange pro-
blemer i forbindelse med færdsel
på Margrethehåbsvej. Der har
været stridigheder mellem den kø-
rende trafik og ryttere på vejen. Vi
har afhold et møde med familien
der bor i nr. 112 og har gennem-
drøftet problemerne. Det er over
for rytterne blevet påtalt, at færd-
selslovens regler gælder også for
dem, men samtidig må jeg meget

kraftigt henstille til alle vore med-
lemmer at køre stille og roligt på
vejen samt at vise hensyn over for
anden trafik.

Vi forventer også i 2004 mange
greenfee gæster. For at hjælpe alle,
egne medlemmer og gæster, til at
få  golfrunderne til at foregå gli-
dende og i godt tempo, har vi dan-
net en banekontrolgruppe, der fra
sæsonstart vil være behjælpelig
over for spillerne. Tag godt imod
dem, de har lagt et stort arbejde i
at gøre forholdene gode for os alle.

Jeg ønsker alle en rigtig god
golfsæson 2004.

Lis Reisby.
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Midt i februar rykkede Ulrik og
Jørgit Wesselhoff ind i  ”fru Ras-
mussens” hus. Ulrik, mangeårigt
medlem af RoGK, får fremover sta-
tus som vicevært, dvs. at han skal
åbne og låse klubhuset, holde
orden på driving range, bagrum og
på det flisebelagte område ved
klubhuset m.v.   

Parret er gode, gamle kendinge
af klubben, og de fleste medlem-
mer kender dem helt tilbage fra for
en halv snes år siden, hvor banen
blev udvidet fra 9 til 18 huller.
Dengang var parret nemlig besty-

rere af vandrerhjemmet Hørgår-
den. Og mange har fået lettet deres
blære og stillet deres sult og tørst
efter hul 9 takket være dem. Der
tales stadig om de lækre sandwich

man kunne købe, inden man tog
hul på bag-9. 

Og nu er det populære par altså
vendt ”hjem” igen. Ulrik arbejder
hver dag på et vandrerhjem på
Amager, men har nu, til forskel fra
sin tid som bestyrer af Hørgården,
fri hver weekend og glæder sig til
at få spillet endnu mere golf og
måske komme endnu længere ned
i handicap end det nuværende
14,6. 

Vi byder parret rigtig hjerteligt
velkommen.

Bodil Uldal

Vi har fået en vicevært

GENERAL-
FORSAMLING

Den 25. marts kl. 19.00 
er der generalforsamling i klubhuset

Der bliver mulighed for at købe såvel drikkevarer 
som Lisbeths lækre håndmadder/sandwiches.

Vi håber at rigtig mange medlemmer dukker op.

Bestyrelsen

Vor forsidetegner, Claus Seidel i færd
med at tegne den unge kvindelige gol-
fer, der pryder dette nummers forsi-
de. Hun er foreviget i vore nye inden-
dørs trænings faciliteter.
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Vi er nogle stykker, som har drøftet
mulighederne for bedre udnyttelse
af banen efter match/company-ar-
rangementer på fredage, lørdage
og søndage.

Der er ofte mange, der gerne
vil ud og gå 9 huller på disse dage.
Det betyder, at der er kø, før man
kommer ud og megen ventetid på
banen og teesteder, indtil man når
til hul 11. 

Hvis man fx. vedtog, at alle
nævnte dage måtte man først slå
ud, når klokken var 15.00. Til gen-
gæld måtte man slå ud på hul 1 og
10 indtil kl. 16.45. Fra kl. 16.45

måtte man så kun slå ud fra hul 1.
De, der så havde gået bag-ni og
gerne ville forsætte, gik herefter
ind på lige fod med dem, der skul-
le ud. 

Fordelen ved en sådan regel vil
bl.a. være, at ca. dobbelt så mange
kan gå ud i dette tidsrum samtidig
med, at der er bedre plads på ba-
nen. 

Endelig vil belastningen på de 9
første huller blive reduceret væ-
sentligt, og mange vil oftere kom-
me på bag-ni.

En af betingelserne for, at ord-
ningen kan gennemføres er, at

ingen starter før kl. 15.00, hvilket
klart skal fremgå af opslagstavlen.

Vinterbag/vogn
Vi vil samtidig foreslå, at man

tydeligt  kan se, hvem der har tilla-
delse til at køre med vogn om vin-
teren. Alle godkendte bør  fx. tilde-
les et orange bånd med nr., som
sættes rundt om baggen. Båndet
udleveres, når ansøgning godken-
des, og afleveres igen ved sæso-
nens afslutning.

På gruppens vegne Bent Lassen
(320), og Ove Christiansen (982).

Forslag til bedre udnyttelse af banen

Det er i alles interesse, at vi får
den bedst mulige udnyttelse af
banen, og vi er derfor i turne-
ringsudvalget og bestyrelsen glade
for, når der fremkommer forslag
og ideer til forbedringer, som det
bl.a. er tilfældet i Bent Lassen og
Ove Christiansens indlæg.

Det er turneringsudvalgets
vurdering, at der ikke er mulighe-
der for forbedring i forbindelse
med de almindelige sponsormat-
cher. Dette skyldes bl.a. at vi i år
vil udskyde starten efter at sidste
bold har slået ud til ca. halvanden
time. Hidtil har starten foregået
ca. 45 min. efter, men resultatet
har været, at denne bold allerede

på hul 6 har indhentet sidstebol-
den i matchen, som derefter føler
sig presset i resten af runden.

Det er vores skøn at med start
halvanden time efter, vil den før-
ste bold først indhente sidste-bol-
den i matchen på de afsluttende
huller, hvilket for dem og de efter-
følgende bolde vil give et mere fly-
dende spil. Der er således ikke
plads til at indlægge ekstra start på
hul 10.

Situationen er anderledes ved
matcher med gunstart f.eks. pinse-
match, cross country og company
days, hvor hele banen er lukket.
Her kan det overvejes også at star-
te på hul 10 f.eks. i en periode på

halvanden time efter åbning af
banen, og det må så antages, at
trykket er taget noget af starten på
hul 1, når spillerne fra hul 10 kom-
mer frem til hul 1. Spillere som er
startet på hul 10 har dog ingen for-
trinsret, når de når frem til hul 1,
men må i lighed med nye spillere
indtage deres plads i køen.

Spørgsmålet om tydeligere
mærkning af vogntilladelse om
vinteren vil muligvis ikke længere
være aktuelt, da baneudvalget
overvejer, at der fra næste vinter
gives generel tilladelse til at køre
med vogn, dog kun med brede hjul

Henning Olsen

Svar på ”Forslag til bedre udnyttelse af banen”
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Igennem en del år har der på
RoGK’s bane været udført bane-
kontrol. Enkelte medlemmer har
virkelig slidt i det, for at kontrollen
kunne have blot et rimeligt om-
fang, og reglerne blev i mange til-
fælde opstillet af den eller de få,
der havde påtaget sig jobbet. Ingen
havde rigtig lyst til at  tilbyde sin
assistance. Man blev jo skældt ud
eller blev direkte upopulær.

I 2003 besluttede bestyrelsen at
fokusere i langt højere grad på
denne funktion. Et udvalg bestå-
ende af Freddy Brix (formand),
Willie Rasmussen, Bent Henning
Hansen og Ole Wennemoes påtog
sig opgaven, nemlig at få et regel-
sæt op at stå. Her følger nogle af
de vigtigste regler:

Egne medlemmer
RoGK-medlemmer skal bære syn-
ligt bagmærke og kunne fremvise
gyldigt DGU-kort.

Hvis et medlem træffes uden
et af disse mærker gives en advar-
sel. I gentagelsestilfælde medfører
forseelsen bortvisning fra banen.

Når et medlem medtager en
gæstespiller til reduceret greenfee
efter gældende regler, er medlem-
met ansvarlig for korrekt betaling
og gyldigt DGU-kort med accepte-
ret hcp hos gæstespilleren.

Greenfee-spillere
Greenfee-spillere skal kunne
fremvise gyldigt DGU-kort eller til-
svarende fra internationalt god-
kendt golfforbund samt greenfee-
kvittering. Spilleren skal være ind-
skrevet i greenfee-bogen. Max.
hcp 34. Disse regler gælder også
for DGU’s “Unionsgolfere”.

Gæstespillere må ikke starte
før kl. 10.00 i weekends og på hel-
ligdage.

Overtræder en greenfee-spiller
gældende regler og betingelser,
kan spilleren blive bortvist fra
banen med risiko for tab af green-
fee. Evt. tilbagebetaling af green-
fee sker til gæstens hjemmeklub
med omtale af hændelsen.

Fortrinsret
På visse tider i ugen har grupper af
egne medlemmer fortrinsret til
spil på banen, men uden at denne
er lukket:

Damedag: tirsdag   16.00 - 17.00
Herredag: onsdag   11.45 - 13.00 og

15.30 - 17.00
Seniorer: torsdag      9.00 - 10.00
Juniorer: torsdag    15.30 - 17.30

Spillere med fortrinsret går
uden om spillere med bold i bold-
renden. Den bold, der gør krav på

fortrin, skal være fysisk til stede
med alle spillere ved 1. tee. Fortrin
gælder kun start og medfører ikke
supplerende rettigheder på banen
under spillets afvikling.

Mobiltelefoni
Mobiltelefoni er forbudt ved offi-
cielle matcher, f.eks. klubmester-
skaber, klubmatcher, juniordage,
damedage, herredage, seniordage,
kaninmatcher, ægteskabsmatcher
o. lign.

Ved private matcher gælder:
Indgående opkald og samtale må
ikke være til gene for andre spille-
re på banen. Det er tilladt at be-
nytte mobiltelefon til udgående
opkald under meget diskrete for-
mer. Iagttag i øvrigt almindelig
golfetikette.

Dresscode o.a.
Spillere skal på banen såvel som i
klubhuset bære en for golfspil pas-
sende sober påklædning.

Max. 4 spillere pr. hold
Hunde og barnevogne må ikke

medtages på golfrunder
Pitchfork skal medbringes på

banen.

Ole Wennemoes

Regler og betingelser for spil på
RoGK’s bane
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Flere og flere hoteller i Danmark
tilbyder deres gæster greenfee-
pakker i forbindelse med overnat-
ninger. 

Vi er i Roskilde Golfklub blevet
kontaktet af de omkringliggende
hoteller, og har op til den kom-
mende sæson indgået greenfee af-
taler med fire hoteller i lokalområ-
det.

Det er Comwell, Scandic, Hotel

Hvide Hus i Køge samt Skjalm
Hvide Hotel. Fælles for alle afta-
lerne er, at de foreløbig gælder i
2004, og at hotellerne kan sende
deres gæster ud på vores bane til
en begrænset green-fee pris. 

Til gengæld bliver RoGK pro-
moveret på hotellernes hjemmesi-
der og i deres salgsmateriale. Vi
håber derigennem, at endnu flere
golfspillere lærer vores dejlige

Hotel-aftaler 

www.roskildegolfklub.dk er ved
at være klar til den kommende
sæson. Som omtalt i sidste num-
mer af dette blad er der blandt
andet kommet en ny funktion,
Din Profil. For at få glæde af
den, og andre nye tiltag, skal
man have et password til hjem-
mesiden. 

Det fås ved at sende en mail
til sekretariatet eller aflevere en
seddel til Joan med navn, adres-
se og medlemsnummer. 

I din profil kan du indtaste

oplysninger om dig selv, som
adresse og telefonnummer. De
oplysninger skal bruges til en
elektronisk medlemsliste på
nettet, som kun medlemmer af
RoGK har adgang til.  

Medlemmer der logger sig
ind på hjemmesiden har allere-
de nu adgang til adresser og tele-
fonnumre på medlemmer af de
forskellige udvalg i klubben, og
på længere sigt vil der komme
endnu flere funktioner, der er
begrænset til medlemmer med

et password, så derfor opfordrer
vi alle til at få et password.

Vi arbejder i øjeblikket på at
gøre hjemmesiden endnu mere
brugervenlig, med flere infor-
mationer og nyheder om de
mange ting, der foregår i vores
klub. Så kig forbi 

www.roskildegolfklub.dk
og hold dig opdateret om de
mange aktiviteter i klubben.

Anders Sigdal

Hjemmesiden

bane at kende. Samtidig regner vi
selvfølgelig også med, at samarbej-
det med de fire hoteller, udover en
øget green-fee indtægt til klubben,
også vil komme Café 19 og Pro-
shoppen til gode

Det er aftalt med hotellerne, at
de vil forsøge at sende deres golf-
spillende gæster ud til os i de pe-
rioder, hvor der ikke er det store
pres på banen. Eksempelvis lørdag
og søndag eftermiddag. 

Anders Sigdal

NYT FRA BESTYRELSEN
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Ole var en dag på DGU’s hjemme-
side og så, at de i samarbejde med
Albatros Rejser arrangerede en
kombineret golf- og kulturrejse til
Sri Lanka i november til en meget
billig pris.

Vi besluttede os for at tage
med, og efter en lang flyvetur med
mellemlanding i Prag og Dubai,
ankom vi næste morgen til Colom-
bo i pragtfuldt vejr, sol og 25 gra-
der. Kun to andre deltog i turen.

Efter et kort hvil på hotellet,
som var af meget høj standard,
blev vi kørt rundt i Colombo, hvor
vi bl. a. så forskellige templer og
moskeer. 

Det var en meget smuk ople-
velse, på trods af at vi oplevede
den indfødte befolkning som
meget fattig, og der var mange
som tiggede.

Dagen sluttede med at vores
guide kørte os til en lokal restau-
rant, hvor vi skulle spise middag,
og hvilken oplevelse! Han fortalte
om de forskellige retter, hvad vi
skulle passe på osv. - men - men -
jeg elsker den slags mad og skulle
selvfølgelig prøve det hele. Det var
så stærkt, at jeg faktisk ikke kunne
få vejret, og Ole fik også sved på

panden, så det kan nok være at vi
fik vand på bordet.

Vi overlevede alle fire midda-
gen og var næste morgen klar til
18 huller på The Royal Colombo
Golf Club. Klubbens historie går
tilbage til 1879, og den er dermed
den ældste klub i verden uden for
Storbritannien.

Dagen startede med, at vores
rejsepartners bukser ikke kunne
accepteres (3/4 lange ben), Ole
havde glemt sine golfsko på hotel-
let og blev forment adgang til
banen i sejlersko og jeg kunne
ikke finde mine sokker. Nå, men
efter leje af sko, indkøb af sokker
og oplægning af bukser kunne vi
starte på hul 1 med hver sin caddy.

Det var en fantastisk oplevelse,
banen var spændende men svær
med langt vand på langt de fleste
huller. Det var ikke noget problem
for herrerne, men det var det for
stakkels mig og min slaglængde.

Men vandet var ikke det vær-
ste. For tro det eller lad være, på
fire huller lå damernes teested bag
herrernes, så havde jeg ikke pro-
blemer med vandet, så fik jeg det
med længden. Nå, men vores cad-
dies var nogle utrolig flinke og pro-

Sri Lanka
Golf og kultur

fessionelle folk, og min forsøgte at
trøste mig ind imellem. Efter hul 9
var der obligatorisk drikkepause
grundet varmen, så vi gik i restau-
ranten og fik noget at drikke. Cad-
dies havde ikke adgang til restau-
ranten, så de havde deres eget op-
holdssted. Efter 10 min. startede vi
på de sidste ni huller, og efter hul
10 kom der en person og spurgte,
om jeg ville købe nogle bolde. Nej
tak, sagde jeg, for jeg havde mange
med hjemmefra. Men ak - mit rum
med bolde var tomt og min pung
med lidt danske penge var også
blevet tømt i pausen. Vores med-
spiller havde mistet handsker, så
Ole var den eneste, der havde alt
intakt.

Dagen efter kørte vi til den
gamle hovedstad Kandy, hvor vi
undervejs besøgte en “elefantbør-
nehave”, som lå ved bredden af en
flod. Det var en pragtfuld ople-
velse, og samtidig meget fredfyldt
og afslappende bare at se på ele-
fantunger og store elefanter bade i
floden.

Efter besøget hos elefanterne
nåede vi frem til en “have” med ur-
temedicin, hvor det viste sig, at vi
skulle smage og føle. Jeg ved ikke
hvad vi lignede, da vi gik derfra,
men vi havde både smagt og følt
urtemedicin og lignede alle fire en
“klat olie” over det hele, men det
var meget behageligt og afslappen-
de.

Den 5. dag spillede vi golf på
Victoria Golf Club ca. 25 km fra
Kandy. Det var nok den bedste - for
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mig - golfoplevelse på turen. Der
var nogle meget søde og imøde-
kommende caddies, samt en cad-
dymaster, som talte alt op fra vores
bags inden vi startede og igen da vi
var færdige, så der ikke var tvivl
om at alt var der.

Banen var den nyeste på Sri
Lanka, men utrolig smuk og vel-
anlagt. Der var ikke mange spille-
re på banen, hvilket var generelt

for alle de tre baner vi spillede, så
det var ren luksus. Vi var tre spil-
lere, tre forcaddies og tre caddies,
og vore forcaddies fandt alt, selv
Oles værste skæverter, der var
slået milevidt ud i dyb urt.

Under opholdet i Kandy var
der foruden golf også tid til besøg i
bl.a. Tandens Tempel - det mest
hellige på Sri Lanka, og besøg i en

virksomhed hvor vi lærte om ud-
vinding og forarbejdning af ædel-
stene. Ikke mindst var der mulig-
hed for at købe smykker med
ædelstene, og jeg glæder mig sta-
dig over de safirer, jeg fik med
hjem.

6. dagen var udelukkende køre-
tur i højlandet gennem mange te-
plantager - og hvem plukker tebla-
de? Kvinder selvfølgelig. Som

vores guide fortal-
te havde de for-
søgt med mænd,
men de ødelagde
tebladene. De var
for voldsomme -
derfor kun kvin-
der med sækken
på nakken.

På den tefa-
brik vi besøgte var
alle arbejderne
også kvinder, men
det var mændene,
der havde opsyn -
typisk i et fattigt
samfund.

6. dagen slut-
tede med, at vi
nåede frem til Nu-

wara Eliya, hvor vi skulle spille
sidste runde golf, inden det gik
hjemad igen.

Både hotel og golfbane helt i
traditionel engelsk forstand. Høj
standard begge steder. Vi talte med
et engelsk par, som havde været
ude at spille, og de mente at klub-
ben var mere “engelsk” end dem
hjemme i England. Golfbanen

skulle være den bedste i landet, og
efter Oles og medspillers mening
passede det. For mig som kvinde
og ikke særligt langtslående var
banen et mareridt. Jeg kunne sim-
pelthen ikke slå langt nok fra tee-
sted til at komme over diverse
grøfter, vand, rough o.s.v. Hvis
noget negativt skal siges om den
vores sidste runde må det være
vore caddies, som var meget reser-
verede. De passede fuldstændig
sig selv, gik ikke med på teestedet
o.s.v. Vores guide fortalte os, at be-
folkningen på stedet var Tamilere,
som generelt var ganske reserve-
rede.

Efter hul 9 havde jeg ikke lyst
mere og gik i baren sammen med
englænderne, som var enige med
mig i, at det aldrig var faldet bane-
arkitekten ind, at der skulle kvin-
der ud at spille på hans bane.

8. dag gik turen tilbage til Col-
ombo med diverse oplevelser un-
dervejs såsom smukke vandfald,
besøg på stedet hvor “Broen over
floden Kwai” blev optaget o.s.v.
Ole og jeg sluttede dagen med at
gå en tur langs det Indiske Ocean
inden middagen.

Herefter var det bare i seng og
op kl. 3 om morgenen for at blive
kørt til lufthavnen, kun en lang
tur hjem ventede. Det var en
spændende - dejlig og anderledes
ferie, end vi har prøvet før.

Aase Gunder
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Baneudvalget
Vintersæsonen er ved at være
forbi. Vinteren er bl.a. brugt til at
indrette værksted og maskinhus
på Gedevadgård.  Vi synes, det er
blevet rigtig godt med ny vaske-
plads og værkstedsforhold, der op-
fylder alle moderne miljøkrav.  I
den forbindelse kan vi fortælle, at
vi holder åbent hus i maj måned
(se annoncen på denne side). Vi
glæder os til at vise de nye facilite-
ter frem for medlemmerne.

Banen
I løbet af sæsonen ændres der en
del ved banen. Vi har besluttet at
roughen skæres ned til max 8 cm,
det er hvad maskinerne kan klare.
Vi vil fremover plante flere træer i
takt med hvad økonomien kan til-
lade. Vi gør det fordi, vi ønsker et
bedre flow på banen, så vi håber at
kunne undgå 5 timers runder.

I maj/juni måned vil de tidlige-

re nævnte vandløb på 13, 14 og 15
blive anlagt.  Endvidere bliver der
anlagt en sø mellem hul 13/14, i
skovkanten på hul 15 og på hul 18.
Til efteråret fortsætter renovering-
en af vores bunkers.

Indspilsområde
Det nye område ved bagrummet
vil kunne tages i brug til maj.  Det
drejer sig om 3 greens samt tilhø-
rende bunkers. Det gamle område
vest for klubhuset inddrages i den
nye par 3 bane.

Par 3 banen
Som lovet kan den nye bane tages
i brug omkring 1. maj.  Vi er i gang
med at anlægge teesteder, og der
vil blive etableret vanding på nogle
af hullerne. Senere på sæsonen går
vi i gang med at anlægge bunkers.
Til efteråret omlægges flere greens
med tilhørende vandingsanlæg.

Åbent hus på
Gedevadgård

Lørdag den 15. maj kl. 14-16
Tilkørsel ad Kongemarken

Greenkeeperne er færdige med
at indrette værksted i Gedevad-
gård og vil derfor gerne vise
værksted og maskinpark frem
for medlemmerne og byde på
en lille forfriskning

Det er intentionen, at vi vil gå i
gang med beplantning, så hele par
3 anlægget vil være helt klart i
løbet af 2005 

Til allersidst. Hvorfor lave reg-
ler, når de alligevel ikke overhol-
des? Hvorfor lave forbud, når de
ikke respekteres? Hvorfor ikke
bare gøre som man har lyst til? Så
ville det hele da være meget lette-
re. Eller hvad…? Nej! Nogle regler
og forbud er lavet for at bevare og
beskytte visse sårbare områder på
vores smukke bane. Andre regler
og forbud er lavet for at vi alle kan
færdes sikkert og uden problemer
på banen.  

Vi har desværre i baneudvalget
konstateret, at nogle af klubbens
medlemmer ikke har respekt for
indhegnede områder (bl.a. ses det
tydeligt på hul 3), men også andre
steder er der tilsyneladende stor
ligegyldighed med greenkeepernes
arbejde på banen. Vis derfor re-
spekt for greenkeepernes afmærk-
ninger. Baneudvalget

Ingen halve løsninger... 

C.C.M. IRGENS - ARKITEKT ADA/dpa   
FJORDPARKEN 30—4000 ROSKILDE TLF. 46 37 33 67 



Roskilde Golfklub er blevet god-
kendt som udannelsessted for
greenkeepere i samarbejde med 
F.  J. Poulsens anlægsgartner fir-
ma.

Derfor er Anders Mortensen
startet på en 4-årig uddannelse
som kombineret anlægsgartner og
greenkeeper. Han har i vinter ta-
get grundkursus som anlægsgart-
ner og starter i praktik den 1. april
2004 i Roskilde Golfklub. 

Første praktikperiode løber
frem til november, og Anders vil
næste vinter fortsætte sin skolepe-
riode og i hele 2005. Den anden.
praktikperiode foregår hos F. J.
Poulsen. 

Anders vender tilbage til golf-
klubben i 2006 og afslutter sin ud-
dannelse i 2007 hos F. J. Poulsen.

Morten Pedersen er startet på
en 4-årig uddannelse som greenke-
eper og har i vinter taget grund-
kursus for greenkeepere med
efterfølgende kurser i sprøjtetek-
nik og plantekundskab. Morten
starter sin praktikperiode i april i
Roskilde Golfklub. 

Hele uddannelsesforløbet vil
foregå i Roskilde Golfklub. 

I den 4-årige uddannelsesperio-
de vil han være samlet 43 uger på
kursus.

Vi håber, at medlemmerne
tager godt imod nye som gamle
ansigter i staben.

Nedenstående ses den samlede
greenkeeperstab for sæsonen
2004.

Hans Henrik Hagelund
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Hans Henrik
Hagelund
Chefgreenkeeper

Steen Halkjær
Assistent

Peter Lundberg
Mekaniker

Morten Pedersen
Assistent

Anders Mortensen
Lærling

Jim Sommer
Sæsonassistent

Greenkeeperne Proshoppen
Undervisning! 
Træning starter 1.april, og pri-
serne er som sidste år.
Kr. 120,- pr. lektion (20 min.) 
Kr. 500,- Klippekort (5 lekt.)
Kr. 600,- 9 hullers træning på
banen (max. 3 pers.).
Kr. 200,- videotræning (1/2 time).
Ligesom sidste år vil der være
mulighed for at tilmelde sig
holdtræning for begyndere, kur-
ser i indspil, kurser i at slå med
kølle, putte-kurser m.m. Kig på
Pro Shoppens opslagstavle for
nærmere information. 

Nye træningsbolde
Jeg har til den nye sæson ind-
købt 9000 nye Srixon Driving
Range bolde, som er hårdere
end almindelige træningsbolde
og giver boldtræf næsten, som
hvis man slår til en ”rigtig” bold.

Shoppen
Til sæsonstart vil stort set hele
shoppen se anderledes ud end
sidste år. Nyt inventar og omro-
kering skulle gerne give mere
plads til de nye varer. 
Og så har jeg, i samarbejde med
Back-Tee, fået lavet en RoGK-tøj-
kollektion, som består af polo-
shirts og merino-uldstrik i for-
skellige farver til herrer og
damer og tynde windstoppere i
forskellige farver. Vi har allere-
de nu en prøve på lager, så kom
ind og kig!

Thomas Larsen 
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Julematchen
den 26. december 2003
Der var 27 deltagere, 19 herrer og
8 damer. 

Vinder hos damerne blev Lis
Reisby med 15 point. 

Hos herrerne var der hele 3
vindere, ikke fordi de var bedre,
men fordi der var mange af dem. 

Nr. 1 blev Niels Jørgensen med
20 points, nr. 2  Finn Christensen

med 19 points, og endelig Ole B.
Christiansen med 18 points.

Vejret var godt af et december-
vejr at være, og Lisbeths  varme
suppe var skøn efter en lidt kold,
men herlig gang golf.

Der bør komme mange flere
med, næste gang det bliver jul. 

Bodil Uldal

Seniorgolf er for alle med max.
handicap 36, hvis de altså ikke er
født senere end i 1954 (damer) og
1949 (herrer). Der spilles hver
torsdag. 
Mødetid er kl. 9.15, starttid kl.
9.30. Første matchdag i denne
sæson er 1. april og afslutnings-
matchen finder sted den 28. sep-
tember. 

Det koster 200 kr. at være med.
Pengene går til præmier og socialt
samvær. 

Sidste frist for tilmelding er
den 1. april i god tid før match-
start, der er  kl. 9.30.

Der spilles i én række, som
omfatter både damer og herrer, og
holdene sammensættes ved lod-

trækning. Hver torsdag er der en
præmie til den, der har den bedste
score. 

Der søges arrangeret venskabs-
matcher med andre klubber i løbet
af sæsonen og ture til klubber, som
RoGK har greenfee-ordninger
med. 

Vi glæder os til at byde nye
som gamle medlemmer velkom-
men.

Styregruppen og matchle-
delsen er Bent Christensen, Eigil
Mikkelsen og Henning Mikkelsen.

Seniorgolf
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EN PARTNER
DER MATCHER

Statsautoriserede revisorer
Jesper Falk, Finn Lyngvig, Palle Sundstrøm, 
Palle Kubach, Lissen Fagerlin Hammer

Ro’s Torv 33, 4000 Roskilde, Tlf. 46 33 30 30, Fax 46 33 30 00

Bestyrelsen ansøgte i efteråret Tu-
borgfondet om penge til ny møbler
til terrassen. 

I februar fik vi så den glædelige
meddelelse, at fondet har bevilget
klubben et beløb, der dækker ind-
købet af 16 nye streakmetalborde
samt 96 stole.

Tuborgfondet blev oprettet i
1931, og dets formål er at virke for
udvikling og gennemførelse af
samfundsgavnlige initiativer og
aktiviteter inden for erhvervslivet,
kunst, kultur, uddannelse og sport.
Siden stiftelsen har Tuborgfondet
uddelt mere end 550 millioner kr.

Flot donation fra 
Tuborgfondet 

 

 



Som det fremgår af galleriet oven-
for, har redaktionen fået et nyt
medlem, Klavs Skjerbæk, der
netop er blevet fuldgyldigt med-
lem af klubben.

Takket være Klavs dækker re-
daktionen nu hele spektret fra ka-
niner til veteraner.

Så vi er fortrøstningsfulde og
håber, at vi også fremover vil ople-
ve samme  imødekommenhed, når
vi beder om artikler, billeder og op-
lysninger til bladet, som hidtil.

Som noget nyt har Aase

Gunder i det her nummer af bla-
det berettet  om en golfrejse til Sri
Lanka. 

Vi håber det bliver starten på
en række rejseberetninger fra
medlemmerne om både dyre og
billige rejser, kør-selv-golfrejser og
flyrejser til fjernere destinationer.
Vi er jo et rejselystent folkefærd,
så hvorfor ikke inspirere hinanden
og drage fordel af hinandens erfa-
ringer, positive som negative?

Bodil Uldal
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Nyt fra redaktionen
Sponsor-
udvalget
Udvalgets opgaver består i at
formidle kontakten mellem
potentielle sponsorer og klub-
ben, at etablere sponsorafta-
ler, servicere og synliggøre
sponsorerne.  

Vi arbejder med forskellige
sponsorater: Huller, flag, put-
tinggreens, drivingrange,
sponsortavle,  par 3-banen
m.v. 

Vores primære mål er at
udarbejde et sponsorkatalog,
og her efterlyser vi en kreativ
person, der kan hjælpe os
med udformning m.v. 

Udvalget består p.t. af
Søren Løvgren, Carsten
MULTI Pedersen, Niels Yde,
John Boston Pedersen (indtil
1. maj d.å.) og  Niels Krüger.

Husk at støtte RoGK’s sponsorer 
og annoncører. 

Vort samarbejde med dem er uvurderligt.
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Statsautoriserede revisorer
Ahlgade 63 · 4300 Holbæk · Telefon 51 58 43 00

Ældresagen har nu i mange år med
stor fornøjelse spillet golf i Roskil-
de Golfklub især på par 3 banen og
som passive medlemmer. I år har
flere  fået mulighed for at blive
fuldgyldige medlemmer i Roskilde
Golfklub og har modtaget dette til-
bud med glæde. De, der har fået til-
budet, startede deres karriere i år
2000.

Par 3 banen er iøvrigt en god
bane som til stadighed forbedres,
først med hul 8 og nu med endnu
et hul før sæsonen 2004,  og det
glæder alle os passive medlemmer.

For Ældresagens golfere, der
spiller  hver mandag morgen, er
par 3 banen en rigtig god trænings-
bane, for så længe vi ikke kan
lægge bolden på green i første slag,
har vi meget at lære! Og synes man
at de nuværende 8 huller er for
lidt, så går man gerne tre omgange,
for så er motionen også reddet.

Ældresagens sæson starter den
5.4.2004 og så er normalt hele
gruppen samlet. Og det er ikke så
få. Vores  ældste medlem er i øvrigt
90 år.

Der findes dog også vikingerne,
i hvert fald 5-6 stykker, og de bru-
ger par 3 banen året rundt og får
deres sag for med alle vinterens på-
fund som sne og is. Og kan man
klare dét, er man i god form til den
varmere tid.

Personlig husker jeg alle opfor-
dringerne til at begynde at spille
golf, inden man fylder 60 år. 

Jeg husker også alle advarsler-
ne om, hvor grebet man bliver af
det. 

Så jeg, der rejste meget og
havde mange mennesker beskæfti-
get i alle de nordiske lande, måtte
tage deres gode råd til mig, idet det
ikke kunne lade sig gøre at blive
grebet så hårdt, at arbejdet ville
lide under det. 

Så med start som 60 årig, ender
man ikke i top golf, men har det
fantastisk sjovt og får en god gåtur
et par gange om ugen.

Flemming Andersen
medlem af ældregolfen

Ældresagen og golf VIGTIGT
Alle medlemmer af RoGK skal
have nye medlemskort fra
DGU for at have spilletilla-
delse både på hjemme- og ude-
bane pr. 1. april. 2004. 

Derfor skal alle henvende
sig i sekretariatet senest med
udgangen af marts måned, og
få udleveret deres nye kort. 

Hvis der bliver behov for
det vil sekretariatet udvide åb-
ningstiden i denne måned, så
alle kan nå det. 

Husk det, så I ikke pludse-
lig bliver nægtet adgang til
banen på grund af manglende
ajourført DGU-kort.

Redaktionen
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Damedag
Sæsonen starter tirsdag den 13.
april. Kom og vær med. Alle, der
er fyldt 18 år og har max. 36 i han-
dicap kan deltage i damedagens
matcher. 

Såfremt man i løbet af sæsonen
spiller sig ned  i 36 er man vel-
kommen til at tilmelde sig dame-
dagen.

Vi spiller hver tirsdag i sæso-
nen fra 13. april til 23. september.
Vi spiller fra kl. ca. 9 til solned-
gang. Startlisten findes i klubhu-
set.

Medlemmer af damedagsud-
valget vil være til stede i klubhuset
tirsdag den 13. april, hvor udvalget
fra kl. 11 vil være vært ved en for-
friskning (kaffe, vin og sandwich). 

Der vil blive udleveret spille-
plan og informationsmateriale for
sæson 2004. 

Pris for at deltage i hele sæso-
nen 2004 er kr. 225,-. 

Er du forhindret i at deltage
den første dag, bedes du venligst
lægge beløbet i en kuvert i green-
fee-kassen.

Ved halvårsafslutning (22. juni
og 21. september) uddeles præmi-
er, og vi spiser middag sammen i
klubhuset.

Vi skal i år til Hedeland og spil-
le venskabsmatch tirsdag den 24.
august og vores venskabsmatch
med Frederikssund er i år 2004 på
hjemmebane tirsdag den 8. juni.

Der vil endvidere, som tidligere år,
blive arrangeret en udflugt, Vibeke
og Pjusser er i fuld gang og datoen
bliver 24. og 25. maj.

Hvis du ikke har været med i
damedagen før, vil vi hjælpe dig
med at komme i gang.

Du kan få flere oplysninger
hos:

Margit Laugesen 46 32 50 51,
Lisse Sture Hansen 46 38 41 01,
Lone Madsen 46 35 30 28, Tove
Sommer 46 36 15 20.

Dameudvalget

LYS · KRAFT · ELVARME
EDB & SVAGSTRØMINST.

46 35 20 00
DØGNSERVICE

ALGADE 50 · 4000 ROSKILDE

100 % uvildig rådgivning - der er bare mig!!
Din lokale og uafhængige ejendomsmægler,

...hvad enten det er KØB eller SALG.

• Køb • Salg
• Udlejning
• Forpagtning
• Mageskifte
• Bolig • Erhverv
• Køb og salg

af pantebreve
• Ejendoms-

administration
• Vurderings-

forretninger Arno Ullner
Statsaut. ejendomsmægler

Safe, MDE og valuar

46 32 53 33
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Roskilde

Skomagergade 26 · Tlf. 46 35 80 00

Algade 39 · Tlf. 46 35 11 00

Gør tøjkøb
til en oplevelse

Stændertorvet · Roskilde
46 35 88 22

Lyshøjvej 6 · 3650 Ølstykke
Telefon  47 17 61 00
Mobil 21 42 61 02
www.multipavillon

e-mail: cp@multipavillon.dk

Salg og service af maskiner til:
Landbrug · Skov · Golf · Have

Park · Industri

Svogerslev
Maskincenter
Svogerslev Hovedgade 48

4000 Roskilde
Tlf. 46 38 30 36

For alle medlemmer af golfklub-
ben, der er veteraner, bliver der
mulighed for at deltage i FAXE
CUP  med fremmede klubber. Yng-
ste veteraner er årgang 1944 (D) og
1939 (H). I 2003 vandt vi FAXE
CUP turneringen, men tabte kvali-
fikationsmatchen, der kunne give
oprykning til en bedre række. I år
er målet, at vi skal rykke op. Hol-
dets brutto-trup bliver udtaget
blandt de spillere, der har alderen
og det laveste handicap. Holdet er
to damer og fire herrer.

Veteranerne har været unge -
lidt længere!

Carlsberg har tidligere inviteret
en dame og en herre veteran golfer
til at deltage i en turnering, hvor
man spiller om gode præmier bl.a.
en rejse og deltagelse i Malaysian
Open for amatører. Man bliver ud-
taget, når man vinder flest mat-
cher i en løbende turnering i egen
klub inden for et givet tidsrum,
som bliver fastsat af Carlsberg. Del-

tagerne er tidligere kommet fra da-
medagen (D) og fra Seniorgolferne
(H). p.s.v.

Henning Mikkelsen
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Kaninudvalget

Nye medlemmer bydes vel-
kommen i Roskilde Golf Klub, og
inviteres til introduktionsaften
onsdag den 31. marts klokken
19.00 i klubhuset. Udvalget byder
på en kop kaffe. Vi vil her oriente-
re om klubben og de aktiviteter,
der er i sæsonens forløb. Er der
nye medlemmer, der ikke kan del-
tage i introduktionsmødet, er der
fra første kaninaften, mandag den
5. april mellem kl. 17.00 og 21.00,
to af udvalgets medlemmer på om-
rådet.

Nye medlemmer, der overføres
fra andre klubber eller passive
medlemmer,  som bliver aktive op-
fordres til at deltage i mindst en af
kaninmatcherne. De vil her blive
orienteret om lokale regler og få
kendskab til banen, således at man
kommer hurtigt og sikkert igen-
nem banen.

De fleste mandage (se opslag)
fra april til september spilles der
fra kl.17.30 en 9 hullers stableford-
match, der afvikles som individuel
og holdmatch.

Tilmelding senest kl. 17.15,
hvor deltagerne afleverer udfyldt
scorekort, senere tilmelding med-
fører idømmelse af 2 strafslag.

Det er disse aftener nye spille-
re efter erhvervelse af grønt kort,
får prøvet livet på en rigtig bane og
får skabt grundlaget for deltagelse
i klublivet. Matchen er åben for
alle klubbens medlemmer, og ud-
valget ser gerne, at erfarne spillere
deltager for at hjælpe mindre
øvede spillere i gang. Deltagelse
koster 20 kr. pr. aften. Pengene
bruges til præmier til de bedste
hold. Hvis der bliver overskud, an-
vendes det resterende beløb i for-
bindelse med sæsonafslutningen.

Aftenens kanin vinder præmie
sponsoreret af JF Revision, ved
John Formsgaard. De seneste år
har der været præmie til holdet
med den næstlaveste score spon-
soreret af cafe 19. Det håber vi
fortsætter.

Når kaninmatchen er sat i
gang, startes prøverne til grønt
kort. Der kan læses mere om prø-
verne i klubbens årbog, men det
må regnes med, at afviklingen
sker over 2 mandage.

Udvalget ved, i skrivende
stund, ikke hvor mange begynde-
re, der er optaget som aktive. 

Er der tid vil udvalgets med-
lemmer, efter afvikling af prøver-

Introduktionsaften for
nye medlemmer og kaninmatcher

ne gå rundt på banen for at følge
spillet.

På gensyn den 31. marts og 5.
april.

Gode råd til
alle golfere
Se dig tilbage, luk igennem – husk
en golfrunde er max. 4 timer.

Placer dit udstyr i den retning
du skal.

Sæt dit udstyr ved siden af dig,
når du skal slå.

Ret nedslagsmærker op, også
andre end dine egne.

Husk provisorisk bold.
Fokuser på hvor din bold slås

hen – find den – før du hjælper din
medspiller

Vær parat til at slå når det er
din tur.

Forlad green straks. Før score-
kort på næste teested

Bevæg dig hurtigt mellem sla-
gene, tag tid til slagene – men be-
græns prøveslagene.

Vurder hvilket kølle/jern du
skal bruge mens du går frem mod
bolden.
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Nyt fra sekretariatet

Klubben er glad for at kunne byde følgende
nye medlemmer velkommen

Dan Holm Andersen 
Jørgen Andersen 
Birgit Bruun 
Kirsten  Ege 
Ebbe Grøndal 
Martin  Hagedorn 
Per Hansen 
Poul Erik Hansen 
Ebba Harboe 
John Holmes 
Carsten Jensen 
Marianne Larsen 
Erik Lykke 
Søren Vittrup Madsen 
Morten Malev 
Mogens  Meisner 
Ole Møller 
Peter  Nicolajsen 
Lise Nielsen 
Preben Nielsen 
Poul Henning Nielsen 
Rita B Nielsen 
Ole Housøe Olsen 

Bjørn Pedersen 
Thomas  Petersen 
Finn Jul Poulsen 
Randi  Poulsen 
Poul Erik Pyndt 
Johnny  Rasmussen 
Kim  Raagaard 
Kirsten Skjerbek 
Klavs Skjerbek 
Lillian  Skovkjær Bruuns 
Birgit Sløk 
Kim Sonne 
Arne Søndergaard 
Mette Tonnesen 
Hanne  Tvede 
Finn Tvede 
Poul Erik Vittrup 
Fritz Voss 
Inge Voss 
Erik Wittrup 
Ingrid Wittrup 
Palle Aagaard 
og Ester Aagaard   



ADVOKATFIRMAET ROAR
ALLEHELGENSGADE 19 · 4000 ROSKILDE · 46 36 22 44

NIELS KRÜGER

JØRGEN V. LINDÉLIUS

THOMAS L. FOGT

OLE BUSCK-RASMUSSEN

MIKAEL ERNTOFT KRÜGER

Roskilde Golf Klub
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
46 37 01 80
www.roskildegolfklub.dk

DEADLINE
til næste nummer

15. maj 2004
Artikler til bladet bedes 

afleveret på diskette, der er
renset og kun indeholder

materiale til bladet. 
Eller du kan sende som

mail til redaktøren, 
klubblad@roskildegolfklub
evt. med vedhæftet doku-

ment.


