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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
Niels Yde  . . . . . . . . . . . . .
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 åben:
Mandag-torsdag  . . . . . . . . .kl. 9-19
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 11-16
Lørdag og søndag  . . . . . . . .kl. 9-15
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

Golfsæson 2004 er startet og vore
greenkeepere har sørget for, at vi
snart i 2 måneder har spillet på
sommergreens. Vejret har været
med os og alle aktiviteter i udval-
gene er sat i gang.

Årets ordinære generalforsam-
ling blev for første gang afholdt i
vort nye klubhus. Der var stort
fremmøde, en god stemning og af-
tenen forløb rigtig godt.

De nye DGU kort er nu udle-
veret til de fleste medlemmer,
men jeg vil opfordre alle jer, der
endnu ikke har ombyttet det
gamle kort til et nyt kort, til sna-
rest at rette henvendelse i sekreta-
riatet.

Kaninudvalget har travlt med
at uddanne alle de nye medlem-
mer, der er startet hos os. Ud over
selve spillet lærer de også, hvor-
dan man forholder sig korrekt ude
på banen. Tag godt imod dem og
husk, at vi har alle sammen været
nybegyndere i golfsporten. 

Medlemstallet er nu ca. 865 ak-
tive seniorspillere.

Det betyder selvfølgelig et øget
pres på banen og sammenholdt
med, at vor gode bane og nye hyg-
gelige klubhus tiltrækker mange
greenfeespillere, kan der i perio-
der være stor belægning på banen.

Jeg opfordrer derfor alle til at
være med til at få spillet til at glide
bedst muligt.  Prøv, hvis I har mu-
lighed for det, at gå ud på tids-
punkter, der ikke er spidsbelast-
ninger på. Vælger man lørdag eller
søndag mellem kl. 11 og 13 er man
næsten sikker på kø, men venter
man til kl. 14 eller 15, er der ikke
mange mennesker.

I april afholdt vi den årlige
match for alle udvalgsmedlemmer.
Ved den efterfølgende spisning
fortalte alle udvalg om, hvorledes
de i år er sammensat og hvilke pla-
ner, de har for sæson 2004. Det er
spændende tiltag der venter os, og
især de nye udvalg, miljø og vi-

sionsudvalget glæder vi os til at
høre nyt fra.

Den nye hjemmeside for klub-
ben er lige på trapperne. Den bli-
ver i sin opbygning meget bruger-
venlig, og vi håber, at den vil blive
flittig brugt.

Som tidligere oplyst, har vi ind-
gået en hotelaftale med en række
hoteller. Aftalen har nu eksisteret i
ca. 2 måneder, og der er i den pe-
riode henvist ca. 35 spillere til os.

Par 3 banen blev fra 1. maj
2004 omdannet til en spændende
kortbane. Der er mange udfor-
dringer på den og vi tror, at den vil
blive endnu flittigere brugt end
den ”gamle” par 3 bane. 
Indspilsgreens er nu også i orden,
og dermed er vi færdige med at
indrette de nye træningsfaciliteter.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god
sommer.

Lis Reisby
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Vi kender alle situationen: Vi har
netop gået (stået) og ventet flere
huller på verdens mest lang-
somme 4-bold, og endelig lukker
de igennem. Glade slår vi ud fra
teestedet og går frem mod 2. slaget
mod green. 

Men hov, hvad sker der nu?
Der kører jo en greenkeeper med
sin greenklipper. Nå, skidt med
ham, jeg kan jo kun nå på green,
hvis jeg slår mit bedste slag, så det
går nok !!!  (Netop i disse situatio-
ner rammer man bolden perfekt). 

Vi slår og rammer greenkeepe-
ren, som ligger bevidstløs på
green, da vi når frem. Vi markerer
greenkeeperen – efter at vi har
givet ham en skideballe, fordi han
ligger i puttelinien – og først nu
går sagens alvor op for os: Vi har
generet  - ret så håndfast og kraf-
tigt må man sige – greenkeeperen
i sit arbejde, og det er faktisk det
værste man kan foretage sig på en
golfbane. 

Tænk sig, dér kører greenkee-
perne rundt på deres fine røde
maskiner i sol, blæst, regn, storm
og sne, udelukkende med det for-
mål at sørge for at vi har den bedst
muligt golfbane at spille på. Og
hvad gør vi paphoveder af en flok
golfspillere…? Vi generer dem i
deres arbejde, vi brokker os over
dem, vi skælder ud og vi skyder
endda golfbolde efter dem. 

Vi roser dem skam også! Især
når vi lige har vundet fine, store
præmier i en match. ”Hvor var det
en fin bane at spille på i dag”.

Kære venner og veninder, den
går ikke. Greenkeeperne skal have
fred til at passe deres arbejde – og
vores golfbane. De er fredet i klas-
se A.

Hvad er straffen?
Man kan undre sig over, at golf-
reglerne eller i det mindste etiket-
tereglerne ikke indeholder strenge
straffe til folk, som skyder sten-
hårde golfbolde med 180 km/t
efter andre folk, som bare passer
deres arbejde. 

Straffen burde være øjeblikke-
lig bortvisning fra banen og efter-
følgende karantæne for alt golfspil
i mindst 3 måneder første gang.
Desværre er vore greenkeepere alt
for flinke og tålmodige, så den re-
elle straf indtil videre er som oftest
en bemærkning eller en løftet
hånd med en rysten på hovedet
efter den formastelige, og i helt
grove situationer en mistet bold,
som greenkeeperen har kastet
væk eller stukket i lommen. 

Hvad skal vi gøre?
Vi skal vente, vente og atter vente.
Hvis greenkeeperen ikke giver os

tegn til at spille bolden, skal vi
ganske enkelt vente, til han er fær-
dig med sit arbejde. Hvis green-
keeperen giver os tegn, og det gør
han oftest, fordi vore greenkeepe-
re er yderst venlige, veluddannede
og høflige folk, så skal vi slå, fordi
så er greenkeeperen indstillet på,
at nu kommer der snart en golf-
bold, og han holder øje med den. 

Morale
Vore greenkeepere gør alt for, at vi
kan få den bedst mulige golfbane
at spille på, og de er fredet i klasse
A, gentager klasse A. Når en
greenkeeper kører, eller går og ar-
bejder i nærheden af os, skal vi
vente til han er så langt væk, at vi
under ingen omstændigheder kan
nå ham, eller vi skal vente med at
slå, til han har givet os tegn til at
spille bolden. 

Willy Heidemann

Greenkeeperen er fredet i klasse A
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Om alt går efter planen har Roskil-
de Golf Klub fået en ny hjemmesi-
de, når disse linier læses. Siden er
anderledes på flere måder. En af
de væsentligste ændringer i for-
hold til tidligere er, at det nu er de
mennesker, der sidder med infor-
mationerne (udvalg, holdansvar-
lige, proshop etc.), der selv opdate-
rer og skriver direkte ind på hjem-
meside.

Derfor er der ikke længere én
web-master, men mange, der er

ansvarlige for hjemmesiden. Alle
bruger dog kun tid og kræfter på
deres egen lille del, hvilket bety-
der, at der fremover vil komme
mange flere informationer og ny-
heder på hjemmesiden end hidtil. 

Da redigeringssystemet også er
bygget sådan op, at man kun kan
se de sider, der hører til ens hold
eller udvalg, ser det hele mere
overskueligt ud. 

Man kan derfor ikke komme til
at slette eller fjerne noget, andre

Ny hjemmeside – nye tider…

Sådan præsenterer den nye hjemmeside sig

har lavet andre steder på siden -
ved et uheld.

Systemet der ligger bag ved, er
opbygget på en sådan måde, at det
ikke kræver noget kendskab til
HTML eller hjemmeside redige-
ring. Man skal blot have en PC og
adgang til internettet for at kunne
være med. Systemet er meget bru-
gervenligt og er lige så let, eller
lige så svært som eksempelvis
Word.

Man kan også kopiere en tekst
fra Word, eller mail og indsætte
den direkte på hjemmesiden.

Der er også oprettet en billed-
bank i hjemmesidesystemet, hvor-
fra redigeringsbrugerne kan ind-
sætte billeder direkte på hjemme-
siden. Det betyder, at man kan
sidde derhjemme (eller i Austra-
lien) og skrive og indsætte billeder
på siden. Det eneste det kræver er
nemlig adgang til internettet.

Alle personer, der fremover
skal vedligeholde siden, har delta-
get i et kursus, hvor de har lært det
mest fundamentale omkring hjem-
mesiden, og hvordan man indtas-
ter tekst og indsætter billeder. 

Derudover er i klubben udvalgt
nogle superbrugere i systemet,
som også har lært om de mere
avancerede muligheder, som syste-
met indeholder. Disse personer vil
fremover også kunne lære fra sig
til klubbens øvrige brugere.
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Mange af os får lidt abstinenser
(efter golf)  i løbet af vintermåne-
derne. Man længes efter lidt lune-
re vejr,  efter grønne greens og
efter en ”rigtig” golfrunde.

Tilbud på golfrejser er der nok
af.  Man kan blot vælge tid og sted
og så betale ved kasse 1. Men med
dagens muligheder for at  bestille
fly, hotel og evt. starttider over
internettet, er der åbnet nogle nye
perspektiver for dem, der ønsker
at rejse individu-
elt.

Susanne og
jeg har nu 2
gange besøgt
Portugal sam-
men med Elise
og Thomas Kris-
tensen. Vi fik et
tip af familien
Grønbech for et
par år siden.

Ca. 100 km.
nord for Lissa-
bon ligger en
mindre fiskerby (Peniche). Turen
derop tager ca. 11/2 time fra luft-
havnen i Lissabon. 

Lidt uden for byen ligger At-
lantico Golf Hotel, hvor et dobbelt-
værelse med morgenmad koster
ca. 50 euro (ikke per person, men
for 2 personer). Alle værelser er
med en sydvestvendt balkon, der
giver udsigt over Atlanterhavet og
iblandt nogle flotte solnedgange. 

Til hotellet hører en 9 hullers
golfbane, der er anlagt i klitterne
mellem hotellet og Atlanterhavet.
Greenfee er 7,50 euro!!  Og man
har næsten altid banen helt for sig
selv. Nogle vil måske vrænge næse
af en 9-hullers bane, men denne er
fuld af udfordringer, og den er gan-
ske vanskelig at tæmme. Vi er
trods 2 besøg og adskillige runder
på banen endnu ikke blevet trætte
af at spille den.

Vil man spille ”rigtig” golf,  er
der 2 gode baner ca. 1 times  kør-
sel fra hotellet. Den bedst kendte
er Praia del Rey, der er en flot
links bane, hvor flere huller ligger
langs med Atlanterhavskysten,
men det er også en typisk green-
fee bane. Beboelser ligger klos op
af mange fairways, og der sendes 4
bolde ud med få minutters
mellemrum. Der skal påregnes

mindst 5 timer til en runde, hvis
man ikke er meget heldig. Det er
en meget opreklameret bane, og
med en greenfee, der på hverdage
er 60 euro, har man lov til at gøre
sig sine tanker.

Inde i landet ligger en pragt-
fuld bane i et naturskønt område.
Banen hedder Golden Eagle. Nav-
net er velvalgt. Da vi spillede der i
april så vi en ørn svæve maje-
stætisk over vores fairway. Her

kan man spille for 40 euro. De
gange vi har spillet banen, har vi
haft den næsten for os selv, og det
har været en fornøjelse at spille
den, selv om den visse steder
mangler lidt pleje. Banen er under
kraftig udbygning, og desværre
sker der måske det samme her,
som på Praia del Rey.

- fortsættes næste side

Golf til fornuftige priser
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Sikken forrygende sæsonstart ! 
Vejret har været med os alle, og

det grønne græs “myldrer” med
golfere, og heldigvis finder de fles-
te da også vej til Café 19 - tak for
det.

Det er blevet fristende for med-
lemmerne, at afholde private ar-
rangementer i klubhusets lokaler -
og det er de meget velkomne til.
Det er imidlertid ikke helt pro-

blemfrit, da det kan være til gene
for andre medlemmer, at lokalet er
“optaget”. 

Vi prøver så vidt muligt at stil-
le alle tilfreds,  og skulle der være
nogen som gerne vil knytte kom-
mentarer til ovenstående, er de
meget velkomne til at henvende
sig til mig. 

Har I forslag, spørgsmål eller
oplevelser som vedrører klubhu-
sets lokaler, vil det være en stor
hjælp, at jeg får det at vide direkte

- både de positive, og så sandelig
også de negative oplevelser.
Denne megen aktivitet i klubhuset
er både bestyrelsens og mit ønske,
og det ideelle klubliv bliver bedst
hvis alle føler sig godt behandlet. 

Det vil også være bedst for alle,
hvis I booker datoen for et fremti-
digt arrangement så tidligt som
muligt - dette gælder også arrange-
menter i diverse udvalg. Det er ret
vigtigt for at være sikker på, at der
også er plads til lige netop jeres ar-
rangement. 

Lad os prøve at prioritere infor-
mation og kommunikation højt i
klubben, da det gavner os alle. 

Jeg er stadig meget glad for at
være i klubben, hvor jeg daglig
møder en masse søde mennesker -
tak fordi I støtter mig på alle
måder og gør selv de lange og trav-
le dage til en positiv oplevelse. 

Idéer og forslag til nye retter på
menukortet modtages gerne - det
er jo også en slags kommunika-
tion.

God sommer og god sæson øn-
sker Café 19. 

Lisbeth og Co.

Forårsfornemmelser i
Café 19

- fra forrige side

Der findes yderligere en 9-hul-
lers bane i området, men den er
efter vor opfattelse ikke værd at
tale om.

Området ved Peniche kan na-
turligvis ikke stå mål med, hvad
der rent golfmæssigt tilbydes i Lis-
sabons omegn eller ved Algarve.
Men man kommer til et sted i Por-
tugal, hvor der i det tidlige forår
ikke er overrendt, hverken af por-
tugisere eller af udenlandske turis-
ter. Området byder på rige mulig-
heder for udflugter de dage, hvor
man dropper golfen. Der er spæn-
dende små byer, der er flotte na-
turområder, man kan besøge vin-
gårde, og så skal man naturligvis
ikke snyde sig selv for at nyde et
måltid på nogle af de mange små
fiskerestauranter, som findes i om-
rådet. Der er rige muligheder for at
spise til meget rimelige priser.

Vi har også prøvet rejsebureau-
ernes golfture, hvor alt er tilrette-
lagt i mindste detalje. Men iblandt
er det langt mere afslappende at
tage af sted på egen hånd. Man kan
selv bestemme tempoet, vælge
hvornår der spilles golf, hvornår
der skal  laves sightseeing og hvor-
når man blot ønsker at slappe af.
Der er ingen solgaranti i området
nord for Lissabon i det tidlige forår,
men vi synes, at vi til en rimelig
pris og under afslappende former
får opfyldt vores behov for at spille
”rigtig” golf tidligt på sæsonen. 

Henning Jensen  
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At golf, udover at være et fascine-
rende og til tider kompliceret spil,
også er velsignet med et ret omfat-
tende regelsæt, er vel gået op for
os alle, men da golf normalt spilles
uden nærvær af en dommer, har
vi en stor forpligtelse til at sætte os
så godt ind i reglerne som vi for-
mår og altid have regelbogen med
i baggen. 

Som bekendt er der kommet
nye golfregler, der på visse punk-
ter afviger fra de tidligere. Mange
ændringer er nærmest redaktio-
nelle; nogle har meget lille betyd-
ning for de fleste af os,  men nogle
kan absolut have betydning for det
daglige spil. F.eks. de tre følgende.  

Tabt bold.
Nu som før kan man søge i 5 min.,
men hvis man opgiver søgningen
inden de  5 min. er gået, skal man
have slået til en erstatningsbold,
før den første bold er ”tabt”. Dvs. at
hvis man efter f.eks. 2 min. anser
det for håbløst at finde bolden og
siger, at man opgiver bolden og går
tilbage for at slå en ny, så er den
første bold endnu ikke en ”tabt”
bold. 

Det er den heller ikke, selv om
man har teet en ny bold op eller
har droppet eller placeret en ny
bold.  Hvis en medspiller finder
bolden før de  5 min. er gået, og

man ikke har slået til den nye
bold, så er det den første bold, som
er ”bolden i spil”.  Det samme gæl-
der, hvis man har spillet en provi-
sorisk bold og ikke har slået til
denne fra det sted eller et sted
nærmere hullet, hvor den første
bold formodes at være. Denne de-
finition af en tabt bold har altså
større betydning for, hvornår en
erstatningsbold bliver ”bolden i
spil”,  end det som foreskrives i
Regel 20-4, iflg. hvilken en erstat-
ningsbold bliver ”bolden i spil”,
når den er droppet eller placeret.
Dette gælder altid ellers i spillet.
Enkelt og ligetil..? Beklager, jeg
kan ikke forklare det  mere sim-
pelt. 

De tidligere regler tildelte et
straffeslag, hvis bolden flytter sig
efter at spilleren eller hans caddie
har berørt en løs naturgenstand,
der ligger inden for en køllelæng-
de fra bolden. 

Denne regel er nu slettet. 
Den tidligere regel 24-2-b-(II)

foreskrev at man kunne få lempelse
for en ikke-flytbar forhindring,
hvis den var til gene for spillet;
men hvis bolden lå i en bunker,
skulle man droppe i bunkeren
uden straf. Der var ingen alternati-
ver. De nye regler tillader, at man
dropper uden for bunkeren, blot

Nye golfregler
ved Olaf Irgens, DGU-autoriseret klubdommer

man holder det sted bolden lå på
en lige linie mellem hullet og det
sted man dropper og så langt bag
bunkeren man vil, dog med et
straffeslag. Det er måske ikke så
ofte, at der er ikke-flytbare forhin-
dringer i eller ved en bunker, men
jeg har da oplevet det engang. 

Nye 
havemøbler

I sidste nummer af bladet fortalte
vi, at klubben har fået doneret nye
havemøbler af Tuborgfondet. På
billedet overrækker Tuborgfondets
repræsentant, Rasmus Larsen, den
flotte check til bestyrelsen, repræ-
senteret ved Finn Lyngvig.  

Møblerne er forlængst taget i
brug og er meget populære. De er
kønne, gode at sidde i, skinner ikke
i øjnene og skal ikke tørres af.
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Er det menneskeligt at fejle? Nej
nej nej, det er det ikke, og slet ikke
på en damedag.

Så til alle der spiller damedag:
PAS PÅ, sørg for ikke at lave fejl-
trin af nogen art. Der findes
uskrevne, selvopfundne regler, der
i øvrigt ændrer sig fra år til år, og
som først kommer frem i dagens
lys, når de overtrædes – med uop-
rettelige konsekvenser til følge.

Et eksempel:
Damedag den 13. april 2004. Vi

har gået en trebold (vi har skrevet
os ind i bogen), er kommet ind i
klubhuset til tiden (før solned-
gang). Vi udfylder scorekort, tæl-
ler, tjekker og underskriver. Score-
kortene er i orden. Men så begår vi

en megabrøler – uha uha. Score-
kortene bliver afleveret i greenfee-
boksen, med diskvalifikation til
følge – imponerende. Udvalget har
altså modtaget vores scorekort. De
ved i hvert fald, hvorfor de mener
vi skal diskvalificeres.

Konklusionen må være, at en
af udvalgets opgaver er at finde
det mindste lille fejltrin og slå ned!
Så forstår jeg bedre at antallet af
diskvalifikationer på damedagen
er opsigtsvækkende højt. Jeg har
hørt, at 7 spillere skulle være ble-
vet disket den dag. Hvad taler vi
om? 10-20%?  

Hvor mange bliver diskvalifi-
ceret på Herredagen og med hvil-
ke begrundelser?

Hvis man ønsker flere damer
til damedagen, er det så måden?

Hvilken slags turnering er da-
medagen siden man har så strin-
gente regler? 

Hvor er konduiten?
Jeg fik besked på, at man var

nødt til at statuere eksempler, ja
ja, det gør udvalget da vist også i
fin stil. Jeg fik i øvrigt også besked
på, at man ville overveje at udpe-
ge de største brokke-røve til udval-
get til næste år – sagligt argument,
må jeg sige.

Så piger træd varsomt thi sce-
nen er skrå…….

På egne vegne
Annette Frøslev Larsen

Piger, træd varsomt . . .

Svar fra dameudvalget
Ovennævnte indlæg giver Da-
meudvalget lejlighed til at gentage
reglerne for deltagelse i tirsdags-
golfen som blev udleveret ved ind-
meldelsen:

Regler for deltagelse: Deltager-
listen i klubhuset skal udfyldes før
runden påbegyndes.

Scorekort skal være korrekt ud-
fyldt med: navn, matchform, han-
dicap, medlemsnummer, dato,
samt stablefordpoint – uanset
matchform! (DGU påpeger at det
er nødvendigt). Husk også under-
skrift af både spiller og markør,
(markøren skal være tilmeldt da-

medagen). Såfremt nogle af oven-
nævnte oplysninger mangler, vil
det medføre diskvalifikation.

Aflevering: Scorekortet afleve-
res i damedagskassen. Spilleren er
personlig ansvarlig for aflevering
af sit scorekort.

Dameudvalget
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I sidste nummer af klubbladet in-
troducerede vi noget, vi kan kalde
”rejsebreve”. Aase Gunder berette-
de om en spændende tur til Sri
Lanka, og denne gang fortæller
Henning Jensen om golfmulighe-
der i Portugal, der ligger lidt under
det sædvanlige prisleje. Og jeg
håber, at vi i næste nummer kan
høre om andre medlemmers anbe-
falinger og gode råd med hensyn
til golfrejser eller besøg på nogle
danske baner. 

I dette nummer introducerer
vi igen noget nyt. Fremover vil vi i
hvert nummer gennemgå nogle
golfregler, 2-3 ad gangen, ellers bli-
ver vi aldrig færdige. Vi indleder
med Olaf Irgens’ gennemgang af
nogle af de vigtigste nye regler.

Til slut den sædvanlige opfor-
dring til medlemmerne om at
komme med ideer, indlæg, bille-
der og tegninger. Det giver unæg-
telig et mere spændende blad, når
mange bidrager til det. 

Redaktionen orienterer

Når dette læses, er den nye bold-
maskine på drivingrange måske al-
lerede i funktion. Selve maskinen
har været klar længe og skulle fun-
gere ved hjælp af magnetkort. Be-
styrelsen har imidlertid besluttet,
at maskinen skal fungere ved

hjælp at vort nye DGU-kort, som
har set dagens lys i denne sæson.
Og det lyder som en god ide. Jo
færre kort, des bedre.

Når de tekniske installationer
er på plads, tages maskinen i brug
med en kort overgangsordning.

Boldmaskine på drivingrange HJÆLP
Kunne man på hul 4 finde på noget
andet at signalere med end ”guillo-
tinen”? 

Den er anbragt i øjenhøjde, og
man skal helt tæt på den for at slå
og får derfor lyden direkte ind i
ørerne. 

Og det gør ONDT!!!
Hvis man nu i stedet for lavede

noget som på tegningen, hvor man
ser at ”klokken” er anbragt så højt
oppe, at det dels bliver lettere for
dem bagved at høre den, og dels
skåner ”kimerens” ører, så mener
jeg det bliver mere brugervenligt. 

Jeg tror ikke, det er en særlig
dyr løsning, da galgen kan laves i
enten jern eller træ, og ”klokken”
er tænkt som en jerncylinder, selv-
følgelig af en vis dimension.

Bodil Uldal
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Jeg har altid haft en drøm om i mit
næste liv at være vild kanin på Got-
land i Sverige: En sorgløs tilværelse,
gulerødder, hunkaniner – ja, det
lyder forjættende. Nu er er der jo
temmelig langt til Gotland, og dér
taler kaninerne sikkert også svensk.
Nej, så hellere være tam kanin i Golf-
land i Roskilde! Imidlertid har dette
vist sig at være alt andet end en sorg-
løs tilværelse, hvilket jeg vil give et
par eksempler på i det følgende.

Først skal man som kanin bestå
forskellige teoriprøver inden for en
række nødvendige discipliner. Den
første omhandler ornitologi. Jeg har
lært om albatrosser, eagles, birdies
m.m. Jeg har derfor sporenstregs an-
skaffet en Zeiss fuglekikkert til ad-
skillige tusinde kroner. Man skal jo
nødigt mangle det basale værktøj!

Den opmærksomme læser har
sikkert allerede bemærket de eng-
elsksprogede udtryk. Gode gamle
danske udtryk som fx vindjakke,
taske og pigge er simpelthen yt. Som
kanin må man lære at begå sig i de
højere luft(s)lag. Nu hedder det:
windbreaker, bag, spikes, osv. Såle-
des foranlediget  har jeg naturligvis
anskaffet et komplet engelskkursus
hos Berlitz. Når det gælder golf, skal
der ikke spares på midlerne!

En anden nyttig og ikke særlig
indviklet disciplin er jura. Det er
selvfølgelig bydende nødvendigt at

vide, hvordan man skal forholde sig,
såfremt en flyvemaskine bryder gen-
nem lydmuren (en ikke-flytbar for-
hindring), og en nysgerrig muldvarp
(ikke et graverende dyr – men gra-
vende) kommer op gennem et hul i
jorden og vælter din bold ned fra tee.
Det er for sent at stoppe slaget, så du
slår muldvarpen direkte ud i den
parallelle vandgrav. Opgave: Må du
tage muldvarpen op for at rense den,
og hvilket drop må du anvende?

Efter disse elementære og over-
fladiske teoretiske prøver går man
over til de noget mere omstændelige
og dybdegående praktiske prøver:
Der skal først slås i bunker (ikke at
forveksle med bunkeslagsmål). Der-
næst skal der chippes – alt sammen
meget udmattende, men heldigvis
bliver der siden hen lejlighed til at
hvile ud og putte.

Sidste prøve består i at gå huller-
ne 4, 5 og 6 rundt i højst 25 slag. Det
kan jo nok tage pusten fra de fleste –
inklusive undertegnede. Efter at
have overdænget de to ledsagende
dommere med et antal græstørv lyk-
kedes det mig på mirakuløs vis (jeg
må altså også se at få købt en GPS na-
vigator) at finde frem til hul 4. Jeg
slicede og hookede mig frem gen-
nem vildnisset til hul 5.

Nu kom turen til det sidste hul.
Bolden på tee, adressering, sving – jo
man har sandelig lært noget – og

bang. Jeg kiggede langt efter bolden
som fløj gennem luften og landede
næsten ti meter fremme lige foran
nogle træer. Jeg overvejede at slå
uden om, men huskede endnu en
gang, hvad jeg havde lært: Man skal
forestille sig slaget. Jeg lukkede øjne-
ne og slog, mens jeg forestillede mig,
hvordan bolden som et Stinger missil
pløjede sig tværs igennem lunden.

Der må utvivlsomt have været
tale om et meget sjældent botanisk
fænomen, hvor træerne fortrinsvis
har bestået af  beton. På trods af at
boldhastigheden var næsten 180
km/t blev den stoppet effektivt. Det
var i sandhed overraskende. Der
måtte være gået et eller andet galt,
da jeg sigtede. (Gad vide om man
kan købe lasersigte til golfkøller?)

Heldet følger som bekendt de tos-
sede, og til den nysgerrige læser kan
jeg afsløre, at efter et drop slog jeg et
drømmeslag, hvor bolden landede
mellem de to bunkers lige foran
greenen, og det lykkedes at gennem-
føre strabadserne i blot 24 slag!

I ny og næ overvejer jeg, om man
alligevel ikke hellere skulle prøve at
få ombyttet det indkøbte engelskkur-
sus med et kursus i svensk og reali-
sere drømmen om at blive vild kanin
på Gotland. Om ikke andet, så skulle
der efter sigende være mere end
atten huller!

Klavs Skjerbek (kanin)

Hellere cuniculus (kanin) end
homo sapiens
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Juniorudvalget består af 9 med-
lemmer med Jørn Kristiansen som
formand. Og der er nok at gøre for
dem alle, idet der p.t. er ca. 120 ju-
niorer, heraf 5/6 drenge. Man sat-
ser på bredden, men understøtter i
høj grad talenterne. Og Dorte Pyll
fra udvalget fortæller, ikke uden
stolthed, at der på de 2 herre-elite-
hold er 3 juniorer med, og  ligele-
des 3 juniorer på dame- eliteholde-
ne. 

For at blive juniormedlem skal
man være ca. 10 år. Der kræves
intet indskud, og det årlige kon-
tingent er 1.170 kr. Al træning er
gratis, og den foregår  torsdag fra
kl. 16 til 17 for juniorer uden det
grønne kort. 

Efter træningen spilles på par
3-banen, hvor et af udvalgsmed-
lemmerne eller en fra forældre-
gruppen går med. Her er er så lej-
lighed til at komme ind på teori,
etik og dress-code. 

Når en junior har gået par 3-
banen igennem 3 gange på max.
54 slag, indstilles vedkommende
til den ”store kaninprøve”, hvor
der stilles samme krav som til se-
niorerne. Dog er der en særlig teo-
riprøve.

Om lørdagen er der træning for
juniorer med det grønne kort. Del-
tagerne er delt op i tre hold efter
handicap. Af hensyn til træningen

er man nødt til at lukke for til-
gangen af juniorer under 19 år, når
antallet er nået op på 120. Der er
endnu ingen venteliste, men det
kan blive aktuelt.  

De 6 juniorer, der er udtaget til
klubbens elitehold, får individuel
træning sammen med klubbens
øvrige elitespillere. 

Sæsonen indledtes med en so-
cial 9-hullers åbningsmatch den
15. april med spisning og præmier,
og hver torsdag spilles en gennem-
gående turnering, hvor Multipavil-
lon er hovedsponsor. Yderligere er
der en række eksterne turneringer
i løbet af sommeren, hvor mange
af vore unge deltager, ligesom
gruppen igen i år regner med at
tage til en af Sveriges dejlige golf-
baner. 

Der er altså rigeligt for udval-
gets medlemmer at gøre med hen-
syn til at styre og udvikle denne
meget livlige gruppe. At det lykkes
dem, er nemt for os andre at kon-
statere, når vi møder disse velaf-
retttede ”spiraler” på banen. Hvem
der dog bare var begyndt  i en ung
alder…!

Jeg kan ikke dy mig for sidst
under samtalen at spørge, hvorfor
der ikke var nogle unge i udvalget.
Dorte svarer med et stort smil:
”Det er et rigtig godt spørgsmål”.

Bodil Uldal

Juniorudvalget Udvalgsmatch
Lørdag den 17. april havde besty-
relsen inviteret klubbens udvalg til
en 9-hullers match med efterføl-
gende middag i klubhuset. Der var
ca. 50 veloplagte deltagere i mat-
chen, der blev afviklet i strålende
sol og styret med hård, men kærlig
hånd af Niels Yde. 

Nr. 1 blev Søren Frandsen Løv-
green, nr. 2 Henrik Bang og nr. 3
Carsten Pedersen.
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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

 

 

 

Pink Cup

Den 15. juni afvikles Pink Cup-tur-
neringen i RoGK. Alle klubbens
kvindelige medlemmer kan delta-
ge, uanset om man spiller dame-
dag eller ej.  Det er Kræftens Be-
kæmpelse der arrangerer denne
landsdækkende turnering, der
giver chancen ikke alene for en
spændende dyst på banen, men
også for at støtte brystkræftsagen.
Sidste år samlede 65 golfklubber i
alt 400.000 kr. ind til sagen. 

Der er et væld af flotte præmi-
er og mulighed for at komme med

i landsfinalen i Søllerød Golfklub
den 17. september, da to af vinder-
ne fra hver af de 20 klubber, der
har samlet flest penge ind, kan
deltage i finalen. Sidste år samlede
vi ikke nok penge ind til at være
blandt de 20 klubber, der gik vide-
re til finalen. Vi samlede 72 kr. ind
pr. deltager, mens beløbet i fx
Brande var 225 kr.  

Vi håber, at rigtig mange vil
melde sig i år. Sidste år havde 63
meldt sig. Der burde være mange
flere.  
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Statsautoriserede revisorer
Ahlgade 63 · 4300 Holbæk · Telefon 51 58 43 00

Herrernes 3. divisionshold mødte
Frederikssund i Værløse 1. maj, og
vandt overbevisende 14-4. 

Dagen efter var vi på hjemme-
bane mod Albertslund. Efter de 3
foursomes førte vi 6-0, og da vi kun
tabte 1 single (på 18.hul) blev sej-
ren på 16 - 2. 

4 andre hold i vores pulje spil-
lede også. Deriblandt Bornholm,
som blev fulgt tæt på de første 18
huller af TV-2 Bornholm. De lånte
en golfbil og kørte rundt og filme-
de. Bornholm må anses for at være
en af vores største konkurrenter
sammen med Helsingør. 

Da Helsingør tabte lørdag til
Værløse, og valgte at dele søndag
med Bornholm, ligger vi nr. 1 i pul-
jen. Dog skal vi møde Bornholm

på Bornholm. Så må vi se, om vi
kan holde pladsen, men efter de 2
sejre mener vi, at vi har sikret
pladsen i divisionen, så det næste
naturlige mål må være at rykke op
i 2. division. 

Som de fleste sikkert ved, har
vi i år også fået et 1. hold i dame-

rækken. De spillede også 1. og 2.
maj og kom rigtigt godt fra start.

Eliteholdene var i weekenden 
1. og 2. maj i ilden for første gang

Lørdag mødte de Rønnede, som de
slog 12-0, og søndag var det Syd-
sjælland, der måtte tage hjem med
et nederlag på 10 - 2. 

Det betyder, at også de ligger på
førstepladsen i deres pulje. Det er
dog endnu for tidligt at tale om
målsætning, da holdkaptajn Max
Jørgensen ikke er klar over, hvor
stærke de andre hold i puljen er.

Herrernes 2. hold spillede også
1. maj. Vi mødte Brøndby som des-
værre var stærkere på dagen. Vi
tabte 16-8. På 2. holdet spiller vi
med 8 spillere i modsætning til de
6 der spiller i divisionerne.

Den 9. maj gjaldt det så Hol-
bæk. som vi slog 16-8 på Harekærs
flotte bane. 

Det vil meget snart være muligt
at følge holdene på vores hjemme-
sides eliteside, men indtil da kan
man se stillinger og resultater samt
kampprogram for begge 1. hold,
herrerne er i 3. division kreds 1. Pi-
gerne i DS kreds 2. 

Christian  Palmelund 

Hole in one
Hans-Bertil Thelin fik den 25.
april hole in one på hul 13.
Hans-Bertil brugte en fem-kølle.  
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FAXE CUP er en landsdækkende
hulspilsturnering over 18 huller
hvor langt størstedelen af danske
golfklubber har tilmeldte hold. De
indledende runder spilles hen-
holdsvis øst og vest for Storebælt.
Hver kamp spilles med 1 dame-
single, 3 herresingler og 1 mixed
foursome.

Roskilde Golf Klub har i 2004
tilmeldt 6 hold: 2 seniorhold og 1
veteranhold, hvor deltagelse på
holdene er aldersbestemt; 1 hold i
hver af rækkerne A, B og C, hvor
deltagelse på holdene er handicap-
bestemt. I 2004 har vi desværre
ikke noget hold i D–rækken, idet
vi sidste år kke kunne stille spille-
re til dette hold.

Ved at deltage i FAXE CUP tur-
neringen, møder vi andre klubber
både på udebane og hjemmebane ,
vi møder nogle hyggelige menne-
sker, får vederlagsfrit spillet andre
baner og selvfølgelig dyrket vort
golfspil i konkurrence mod andre
klubber.

Efter hver kamp slutter vi af
med et par stykker smørrebrød og
en kop kaffe og sludrer hyggeligt
med vore modstandere.

Roskilde Golf Klub har i flere år
opnået meget fine resultater i
denne turnering med flere af hol-
dene, det gælder jo trods alt om at
vinde.

Som tidligere omtalt, har vi 6
hold i denne turnering, men – vi
kunne også have tilmeldt et hold
mere, nemlig et D–hold, hvor han-
dicapgrænsen for damer er et han-
dicap ikke lavere end 28,0 og for
herrer ikke under handicap 24,5.

Sidste år kunne vi ikke få spil-
lere til dette hold, begrundelserne
var mange,  bl.a. ”jeg spiller i øje-
blikket ikke så godt” mv. Det gør
din modstander jo heller ikke. Det
er spillere inden for samme handi-
capgrænse du møder, så hvorfor
ikke på denne måde få lidt kamp-
træning, møde nye spillere og
måske prøve at spille andre spæn-
dende baner. Taber du en kamp,
hvad så? Det gør vi andre jo også,
så du er ikke ”alene”.

Derfor er dette en opfordring
til medlemmer med et handicap
som ovenfor – skriv jer på den
liste der vil blive opsat på opslags-
tavlen i klubhuset for deltagelse på
D-holdet i 2005, eller du kan kon-
takte mig i klubhuset og på tele-
fon. 46 36 41 38.

Vi vil gerne i Roskilde Golf
Klub kunne tilmelde så mange
hold som muligt i denne turne-
ring. 

I øvrigt kan man følge med i re-
sultaterne for FAXE CUP 2004 på
resultattavlerne, der er ophængt i
klubhuset. 

Jeg ønsker alle deltagere på
holdene i Faxe Cup 2004 en rigtig
god turnering og tak fordi I repræ-
senterer klubben på en positiv
måde.

Bent Henning Hansen

FAXE  CUP
En orientering om denne turnering og en opfordring til at deltage som spiller

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
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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
Par 3 banen
Banen blev åbnet 1. maj. Nogle ste-
der er der måske ikke så meget
plads mellem hullerne, men hvis vi
skal have en udfordrende bane, kan
det ikke være anderledes. 

Det betyder naturligvis, at man
skal se sig for, specielt på hul 2,
hvor man skal være opmærksom
på, at spillere på 18 huls banen har
fortrinsret.

Senere på sæsonen vil der blive
etableret bunkers på nogle huller.

Til efteråret vil der blive plan-
tet buske og træer alt efter hvad
økonomien tillader.

18 hullers banen
Alle de store træer, der er blevet flyt-
tet fra den gamle parkeringsplads,
er til vores store glæde sprunget ud
ved hullerne 12, 14 og 16.

I uge 25–26 vil vi påbegynde

udgravning af de planlagte vand-
løb  på hullerne  13-14-15.

Den 15. maj var der åbent hus
på den nyindrettede  greenkeeper-
gård (Gedevadgård ). Desværre var
fremmødet skuffende  (15 –20 per-
soner, ca 2% af medlemmerne).
Lidt ærgerligt, når alle keeperne
havde ofret en fridag på at vise de
nye herligheder frem.  

Puttegreen
Puttegreen må fremover kun

bruges til putting. Indspil henvises
til det nye indspilsområde bag bag-
rummene.

Baneudvalget

Nyt fra baneudvalget

Det nye par 4 hul på 295 meter på 
par 3 banen

Fra åbent-hus-arrangementet på 
Gedevadgård



Vandkunst
Sidst i marts blev  denne granithug-
gede vandkunst, der er lavet af
kunstneren Søren Schaarup, Ejby,
opsat på flise-
arealet foran
klubhuset. Ny-
kredit har done-
ret de 10.000 kr.
ud af de 17.500
vandkunsten
har kostet. 
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Salg og service af maskiner til:
Landbrug · Skov 

Golf · Have
Park · Industri

Svogerslev Hovedgade 48
4000 Roskilde
Tlf. 46 38 30 36

Visionsudvalget
Bestyrelsen i Roskilde Golf Klub
har besluttet at nedsætte et lille
udvalg, som skal udarbejde et
oplæg til, hvordan man kan fore-
stille sig at klubben skal se ud om
10 år, og hvordan klubben når frem
til de mål, der opsættes.

Udvalgets medlemmer er:
Lisette Thomsen, Inge Sand-

vad, Ole B. Christiansen, Henning
Jensen, Christian Palmelund og
Carsten Pedersen.

Jan Grønbech er bestyrelsens
kontaktperson i udvalget.

Arbejdet i udvalget startes så
småt hen over sommeren, men det
store arbejde planlægges gennem-
ført i vinterhalvåret. Det første re-

sultat af udvalgets arbejde forven-
tes præsenteret på generalforsam-
lingen i marts 2005.

Det er vigtigt, at de tanker og
ideer, som bringes frem og behand-
les i udvalget, har en bred forank-
ring i medlemskredsen. Derfor er
det planen at forsøge at skabe kon-
takt til flest mulige under udval-
gets arbejde. 

Dette vil ske via løbende infor-
mation på klubbens hjemmeside
og i klubbladet, og evt. vil der også
blive foretaget en medlemsunder-
søgelse i stil med den, der er om-
talt i maj nummeret af Dansk Golf. 

Alle i klubben er naturligvis
også velkomne til at kontakte ud-
valgets medlemmer og give udtryk
for de ideer og forventninger, som
man selv måtte have.

Henning Jensen

Morten Lund Solgaard, 17 år, lave-
de en eagle på hul 9 den 25. april.
Han drivede ud og brugte et 9-jern
til at sende bolden de sidste ca. 120
meter ind til pinden. Godt gået!

Eagle

Tordenvejr
på golfbanen
Den 2. maj i år slog lynet ned på
golfbanen i Give i Midtjylland. Tre
spillere var så uheldige at blive
fanget i uvejret, men slap heldigvis
fra hændelsen uden mén. Skulle
man være så uheldig at blive fanget
i en lignende situation på banen er
her nogle gode råd:

Undgå åbent terræn, enkeltstå-
ende træer og udkanten af skoven.
Undgå at røre ved metalgenstande, i
særdeleshed jern, køller og paraply-
er. Også maskiner og golfvogne er
farlige.

Man bør straks søge til klubhu-
set eller andre bygninger. Alterna-
tivt kan man søge til tætte grupper
af træer eller lavtliggende områder. 

Det gælder i det hele taget om at
gøre sig så lille som muligt. Even-
tuelt kan man sætte sig på hug.
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A-rækken (slagspil)
Slag netto

1. Morten Lund Solgaard 70 
2. Frank Cummings 70
3. Arne Kristensen 72
4. Preben Bekker Larsen 72
5. Finn Christensen 72
6. Per Biltoft 73
7. Henrik Viemose Larsen 74
Rosende omtale til Henrik Bang og
Birgit Wede.

Holdturnering A-rækken 
(3 bedste stableford pr. hul)
1. Anders Sigdal, Erik Müller, Pre-

ben Bekker Larsen og Henrik
Viemose Larsen 115 points.

2. Per Biltoft, Ole Daugaard, Mor-
ten Lund Solgaard og Søren Løv-
green 109 points.

B-rækken (stableford) Points
1. Jeppe Hacke 43
2. Mogens Mondrup 38
3. Erling Rosendahl 38
4. Gert Willy Fransson 35
5. Bent Hansen 34

C-rækken (stableford)
1. Mogens Meisner 53
2. Kurt Nielsen 33

Holdturnering B og C-rækken 
(3 bedste stableford pr. hul)
1. Kurt Nielsen, Ruth Guldbrand-

sen, Mogens Meisner, Jette
Hansen 123 points

2. Mogens Mondrup, Erling Rosen-
dahl, Sebastian Bay, Joan Chri-
stiansen 115 points

Nærmest hullet på par 3 hullerne
Hul 5: Menno Maart 0,68 meter
Hul 7: Lars Carlsen 4,25 meter
Hul 13: Per Biltoft 2,86 meter
Hul 17: Bjørn Pedersen 2,35 meter

Længste Drive (hul 18)
Damer: Birgit Wede.
Herrer: René Hungerbühler

BG-Bank og 
Ernst & Young matchen 

Græsfrø
doneret af
Prodana
I bestyrelsens beretning i for-
bindelse med generalforsam-
lingen skrev vi under afsnittet
om økonomi bl.a., at der var an-
vendt penge til græsfrø. Denne
kommentar var måske lige kort
nok, idet det, der var anvendt
penge til, var til køb af græsfrø
til greens og til entreprenørud-
gifter ved tilsåning af græsarea-
let ved siden af bagrummet/-
træningshallen.

Teksten i beretningen har
givet anledning til nogle kom-
mentarer, fordi klubben af Pro-
dana har fået foræret et betyde-
ligt kvantum græsfrø, som har
sparet klubben for et meget
stort beløb. Disse græsfrø er til
brug på fairways. 

Bestyrelsen vil gerne benyt-
te denne mulighed for at sige
tak til Prodana herfor. Besty-
relsen er bevidst om, at der også
skal ske en passende omtale af
sponsorer, som giver os gaver i
dagligdagen og det er tanken, at
en tæt kommunikation med
sponsorudvalget skal sikre
dette.

Finn Lyngvig
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Matchen, hvori ca. 80 medlemmer
deltog,  blev afviklet i strålende
sol. Først under præmieoverræk-
kelsen begyndte det at regne. 

A-rækken (slagspil) Slag netto
1. Leif Hansen 72
2. Hans Volmer Nielsen 72
3. Torben Svendsen 73
4. Søren Yde 73

B-rækken (stableford)
1. Bent Christensen, 41
2. Peter Frederiksen Svane 40
3. Mogens Meisner 39
4. Kurt H. Kristensen 38

C-rækken (stableford)
1. Lene Toftager Larsen 36 point
2. Jan Kierkegaard 30 point

RIAS-match den  9. maj

Som de fleste brugere af bagrum-
met har observeret, har vi fået en
ny sikring på døren til bagrummet.
Den selvlukkende dør skal forhin-
dre, at døren til bagrummet står
åben, som tilfældet har været
mange gange i den forløbne tid.

I nærmeste fremtid vil åbning
af døren foregå ved hjælp af vort
nye DGU-kort og ikke som nu ved
hjælp af en kode. Omtalte kode er
blevet lidt for kendt i Roskilde og
omegn.

Vores fine tv-fladskærm er blevet
stjålet fra væggen i klubhusets res-
taurant. Gerningsmændene er
endnu ukendte, og vi kommer til at
undvære at se fjernsyn lidt endnu.
Først når man har sikret sig mod
gentagelser, kommer der et nyt ap-
parat op at hænge.

Golfskoler
I juni og juli vil der være mulig-
hed for at deltage i 2-dages golf-
skoler med følgende indhold.  

Dag 1
10.00 - 12.00 Videotræning

lange slag 
12.00 - 13.00 Frokost 
13.00 - 14.00 Puttning 
14.00 - 15.00 Chipslag 

Dag 2 
10.00 - 11.00 Træning, lange slag 
11.00 - 12.00 Pitchslag 
12.00 - 13.00 Frokost 
13.00 - 14.00 Pitchslag 
14.00 - 15.00 Bunkerslag 

Deltagelse
De første fire kurser kræver et
max. hcp på 31. De sidste to er
for alle medlemmer, aktive som
passive.
Antal  5-7 personer pr. hold. 
Pris Kr. 800,- pr. person. 
Tilmelding og betaling kan ske i
Pro Shoppen. 500 kr. betales ved
tilmelding som depositum. 

Skole 1: Man-tirsdag 14.-15. juni 
Skole 2: Man-tirsdag 21.-22. juni 
Skole 3: Man-tirsdag 28.-29. juni 
Skole 4: Man-tirsdag 5.-6. juli 
Skole 5: Ons-torsdag 7.-8 juli 
Skole 6: Ons-torsdag 14.-15. juli 

Thomas Larsen

TV-tyveri fra klubhuset

Adgang til bagrum
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