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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  . . . . . . . . . . . . .46 38 42 60
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

Det blev en meget våd og blæsen-
de højsommer. Det er længe siden,
at vi har fået så meget regn i juli
måned. Nu har vi varme og som-
mer, og banen er et lækkert græs-
tæppe at gå på. Keeperne har rigtig
travlt med at slå det hurtigt vok-
sende græs.

Vort nye hul 4 er nu også ved at
tage form. Teestedet ligger  hygge-
ligt i den gamle have. Jeg tror, at
det bliver et dejligt hul at spille.

Efter ændringerne og forbed-
ringerne på par 3 banen er der
flere og flere, der benytter den. Det
er vi meget glade for. Ventetiden
på at blive aktivt medlem af klub-
ben er jo desværre stadig meget
lang. Der står nu ca 550 personer
på ventelisten. Alene i juli måned
var der en tilgang på 74 personer.

Vort ønske er, at gøre venteti-
den så god som mulig for de passi-
ve medlemmer, og vi opfordrer de
passive medlemmer til at gøre flit-
tigt brug af par 3-banen, klubhuset
og træningsfaciliteterne. Den 5
september afholdes en dag med

match på par 3-banen for passive
medlemmer. Det glæder vi os til.

I årbog 2004 for RoGK er der et
afsnit om regler og etikette. Heraf
fremgår, at klubben ønsker at spil-
lerne såvel på banen som i klubhu-
set bærer en for golfsporten pas-
sende påklædning. Det betyder, at
vi ikke ønsker at se medlemmer
eller greenfee spillere optræde i
badeshorts, fodboldshorts, fodbold-
bluser, små soltoppe eller lignende.
Påklædningen i golfsporten har
selvfølgelig undergået en udvikling

gennem årene. Den udvikling vil
vi ikke gå imod, men henstiller til
jer, at påklædningen er passende.

Der afholdes i klubben en
række sponsormatcher. Jeg vil
gerne opfordre klubbens medlem-
mer og især de nye, der har spillet
sig ned i C rækken, til at deltage.
Man lærer andre spillere at kende,
og vi har en hyggelig dag, hvor
sponsor forkæler os med præmier,
mad og drikke.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god
sensommersæson.

Fo
rm

an
d
en

s
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Roskilde Golf Klub har ca. 500 pas-
sive medlemmer, som alle har mu-
lighed for at benytte træningsfaci-
liteterne, klubhuset samt par 3-
banen. Uafhængigt af hinanden,
sendte to af de passive medlem-
mer, Claus Hansen og Per Larsen,
en mail til bestyrelsen, med for-
skellige forslag til, hvorledes akti-
viteter for de passive medlemmer
kunne forbedres. 
Bestyrelsen reagerede på dette,
ved at opfordre Claus og Per til at
stå i spidsen for at par 3-udvalg,
med henblik på at organisere og
øge aktiviteterne for de passive
medlemmer.

Claus og Per har mange idéer
til, hvordan de passive medlem-
mer kan få en mere aktiv del i klu-
blivet. 

Første arrangement, en turne-
ring på par 3-banen den 5. sep-
tember, bruges til at måle interes-
sen for mere organiserede aktivite-
ter. På nuværende tidspunkt (24.
august) er der knap 40 tilmeldte til
arrangementet, et antal som synes
at afspejle stor interesse. 

Udvalget vil arbejde på at par 3-
banen løbende forbedres. Der er
allerede fra bestyrelsens side
startet aktiviteter for at forbedre
par 3-anlægget. Aktiviteter, der vil
gøre par 3-anlægget langt mere at-
traktivt i 2005. Ligeledes vil udval-
get arbejde på at få par 3-banen

ratet, hvis muligt. Ideen er at pas-
sive medlemmer kan få et ”par 3-
handicap”. Dette handicap vil
sikre, at alle kan spille mod hinan-
den uanset niveau - ligesom på
den store 18-hullers bane.

Vi vil også i løbet af vinteren
tage kontakt til andre klubber for
at undersøge, om vi kan arrangere
et par turneringer mod klubberne. 

Man kan kontakte Claus og Per
på par3@roskildegolfklub.dk. Her
kan man komme med forslag og
idéer til fremtidige aktiviteter. Vi
hører også gerne fra andre, som
kunne tænke sig at være med i ud-
valget.

Par 3-udvalg

Par 3-
udvalget

Claus 
Hansen

Per Larsen

Nyt 
sponsor-
udvalg
Sponsorudvalget er næsten helt
nyt fra i år, kun den gamle for-
mand Niels Kruger tager en tørn
til.

Øvrige medlemmer er : Carsten
Pedersen, Peter Thomsen, Niels
Yde og undertegnede.

Sponsorudvalgets arbejde er
ikke rigtigt begyndt endnu, da det
først er til den kommende sæson
vi har noget at sælge. Vi har dog af-
holdt et par møder, hvor vi har dis-
kuteret forskellige forslag om muli-
ge sponsorater i fremtiden. Det før-
ste vi skal i gang med her til efter-
året er en folder, der pænt præsen-
terer de forskellige muligheder for
sponsorater i Roskilde Golf Klub.
Vi arbejder i øjeblikket med en
eller anden form for guld, sølv
eller bronzepakker, men mere om
det senere.

Ellers er der op til den nye
sæson en del sponsorater, der skal
gentegnes, eller der skal findes nye
sponsorer.

Vi skal også have fundet på nye
sponsorater (indtjeningsmulighe-
der), så hvis der er nogen der sid-
der inde med nogle gode ideer, er
de velkomne til at kontakte spon-
sorudvalget.

Søren Løvgren
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Dengang banen blev udvidet med
de nuværende huller 12 – 18 var
jeg klubbens kontaktmand til ba-
nearkitekten og fik derfor en vis
forståelse for, hvor stor vægt arki-
tekten lagde på at skabe den rette
balance mellem forhindringerne,
bunkers, trægrupper og vandløb,
således at der blev fair forhold
mellem de forskellige handicap-
grupper.

Desværre er man nu ved at

ødelægge denne balance totalt ved
at man på hullerne 1, 10, 11, 14 og
15, og efter hvad jeg har hørt også
på hul 13,  har anlagt åbne grøfter,
som er uden betydning for lavhan-
dicapperne, men som helt ændrer
forholdene for den meget store
spillergruppe med handicap
mellem ca. 17 og 30. En evt. omra-
ting af banen vil ikke ændre dette
forhold. De åbne grøfter er ikke
en drænteknisk mødvendighed,

og de gør banens vedligeholdelse
mere besværlig. 

Jeg vil kraftigt opfordre besty-
relsen til at sørge for at få disse
grøfter rørlagt og overdækket. 

I golfbladet har der mere end
én gang været advaret imod at et
baneudvalg ændrer på banerne
uden samarbejde med en banear-
kitekt og helst med den, der teg-
nede banen oprindelig. 

Olaf Irgens

Hvad med banens balance?

Så vidt baneudvalget er orienteret
er der ikke planer om åbne vandløb
på hul 1.  Hvad angår hul 10 og 11
er det, som omtalt i klubbladet nr.
72 december 2001, et projekt sat i
gang af Roskilde kommune i en
plan, som omfatter frilæggelse af
Gedevadrenden, der løber fra Store
Kattinge sø til Roskilde Fjord.

Projektet blev betalt af Roskilde
kommune, Skov- og Naturstyrelsen
og Roskilde Golf Klub. For vores
velvilje, fik vi nedlagt stien, der løb
over samme huller til stor fare for
de gående.

Med hensyn til hul 12-13-14 er
det baneudvalgets opfindelse at fri-
lægge drænet over disse huller, da

der er store vandproblemer på
disse. Vi mener at en frilæggelse af
hullerne vil give et flot visuelt syn.

Naturligvis skal hullerne spilles
med mere omtanke, og det er vel
også en del af spillet, men det er
ikke baneudvalgets opfattelse, at
hullerne skulle blive sværere.

Da vi kan se at Olaf Irgens læser
diverse golfblade, undrer det at han
ikke læser vores klubblad. Projek-
tet blev første gang præsenteret i
en artikel på forsiden og side 10 i
klubbladet nr. 72 december 2001.

Siden er det blevet omtalt i
klubblad nr. 73 marts 2002 side 8,
nr. 81 marts 2004 side 10, nr. 82 juni
2004 side 16.

Det har været opslået på ba-
neudvalgets opslagstavle i mini-
mum 6 mdr.

Siden den første offentliggø-
relse i december 2001 har der
været afholdt 3 generalforsamling-
er hvor ordet har været frit, uden
der har været indsigelser.

Et enigt baneudvalg mener der-
for, at det er total manglende re-
spekt for dets arbejde, at Olaf Ir-
gens, nu hvor arbejdet næsten er
tilendebragt, forlanger vandløbene
rørlagte med de omkostninger det
må medføre for klubben.

For baneudvalget
Willy Heidemann, udvalgsformand

Svar til Olaf Irgens

Manglende respekt for 
baneudvalgets arbejde
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Jeg synes også greenkeeperne og
spillerne har et indbyrdes godt for-
hold her i klubben, og jeg besvarer
gerne spørgsmål om alt vedrøren-
de banen, herunder hvorfor der
arbejdes på hullerne i rækkefølge. 

Dette er for at give alle spillere
lige vilkår, uanset om der spilles
tidligt eller sent på dagen, især på
dame- og herredage, seniorer-
nes/veteranernes spilledag (tors-
dag-fredag), idet banen ikke vil
være ens for alle spillere i samme
match, såfremt vi ordner hullerne
baglæns. Herunder kan nævnes
placering af flag og teesteder, som
jo skal være placeret samme sted
for alle under samme match, el-
lers spilles de 18 huller ikke ens af
alle spillere. 

Derfor ordnes greens, teeste-
der og bunkers i hulrækkefølge.

Øvrige arbejdsopgaver så som
klipning af fairways og semirough
forsøger vi selvfølgelig at foretage
til mindst mulig gene for spillerne,
men der er ”blinde” huller, vi af
sikkerhedsmæssige årsager skal
være færdige med, inden der kom-
mer for mange spillere på disse
syv huller (hul 1, 3, 4, 6, 12, 15 og
18).

De dage vi vertikalskærer og
topdresser er jeg til fulde klar over,
at vi er til stor gene for spillerne,
men der kan desværre ikke på
disse dage tages det store hensyn
til spillerne, da det er en af de ar-
bejdsopgaver, der tager længst tid
at udføre og kun kan foretages på
dage med absolut tørvejr.

Vi ville meget gerne starte så
tidligt på dagen som muligt, så vi
kunne være færdige med så

mange huller som muligt inden
der kommer det store ryk ind af
spillere på banen, men vi har fået
et direktiv fra kommunen om, at
vi ikke må starte maskinerne før
efter kl. 7.00 om morgenen, idet
der er klaget af en nabo til Gede-
vadgård over, at vi har startet for
tidligt (dvs. kl. 5.00-6.00 om mor-
genen for at vi kunne være færdi-
ge, inden de første spillere går ud
på banen). Det er således ikke mu-
ligt at minimere vores færdsel på
banen, hvilket spillerne grundet
ovenstående og kommunens på-
bud må have forståelse for. Vi vil
gerne levere en optimal bane
såvel for klubmedlemmer som
gæster.

Venlig hilsen
Hans-Henrik Hagelund 

Chefgreenkeeper

Et godt forhold mellem greenkee-
pertstaben og en klubs spillere er
vigtigt for begge parter.

Jeg synes vi har et godt forhold
i Roskilde Golf Klub. Og det er mit
håb, at greenkeeperstaben synes
det samme.

Men der et spørgsmål som
gang på gang bringes op til diskus-
sion blandt klubbens medlemmer.

Spørgsmålet bringes på bane,
hvis man en morgen har gået en
runde og har haft larmende ma-
skiner omkring sig på halvdelen af
hullerne.

Så spørger man sig selv, hvor-
for greenkeeperarbejdet med klip-
ning af teesteder, bunkerkanter,
etc. absolut skal ske i hulrækkeføl-
ge. Hvorfor kan arbejdet ikke forgå

i modsat rækkefølge?. Så vil hvert
hold da max. møde greenkeeperne
på et par huller.

Hvad er den dybere årsag til, at
visse arbejder på banen absolut
skal ske i hulrækkefølge?    

Henning Jensen

Om greenkeeperne og spillerne

Hans Henriks svar til Henning
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I skrivende stund (ult.juli) arbej-
des der på at få gravet åbne dræn
(grøfter) over hullerne 12, 13, 14
og 15.

Som I ved har der altid været
store vandproblemer her, og allere-
de nu kan vi se, at de grøfter, der
er gravet, trækker godt med vand.
Vi håber derfor at vandproblemer-
ne i området hermed vil være løst.

Det nye hul 4 er her i juli ble-
vet prøvespillet af baneudvalget,
og vi finder alle, at det vil blive et
flot og spændende hul.  Det sidste,
der skal laves på hullet, er at der
skal plantes 10-12 træer. Det vil vi
satse på sker først på vinteren.

Vi tror, at vi hermed også har
løst et sikkerhedsproblem mellem
hullerne 4 og 6.  Endvidere redu-
ceres ventetiden i det nuværende
dogleg, så alt i alt bliver det et
bedre golfhul.

Passagen mellem hul 6 og 7 har
for mange været et irritationsmo-
ment.  

Vi vil derfor i sommerens løb
fjerne den lave hæk og flisegangen
bag 6. green, og når dette er gjort,
vil man kunne gå fra 6. green til 7.
teested enten som nu bag om 6.
green, eller ned til en vognparke-
ring, der vil blive lavet ud for da-
mernes teested på hul 7.  Passagen
mellem venstre greenbunker og
herreteestedet, vil stadig ikke
være tilladt.

Mange klager over vores tyndt
bevoksede fairways, hvor græsset
bærer dårligt.  I sommerens løb
har vi med hjælp fra græsfirmaet
PRODANA afprøvet en special-
maskine.  Det ser ud til, at det har
haft en positiv virkning på græs-
væksten.  Vi ønsker herudover et
tættere græslag, og det vil vi søge
opnået med kraftig eftersåning
forår og efterår, i den udstrækning
vores økonomi kan bære det.
Dette vil være et projekt der kom-
mer til at tage flere år.  

Baneudvalget

Nyt fra baneudvalget

Green Pas
DGU har i år i samarbejde med klubberne indført et Green Pas begreb,
der skal erstatte medlemskab af udenlandske ”postkasseklubber”. I Ro-
skilde støtter vi tanken, og har meldt ud at vi ikke kan uddanne Green
Pas-spillere, men at de gerne må spille på vores bane på samme vilkår
som andre DGU-medlemmer, såfremt de har et handicap på 34 eller
mindre. Green Pas-spillere forsynes af DGU med et kort der farvemæs-
sigt afviger væsentligt fra det normale DGU kort.  

Fra klubbladet
september ’84
Har du hørt at…

- Bent Østergaard nu har forsikret
HHH (Hafnia Hånd i Hånd)
vandrepræmiernes sølvværdi i
…Landboforeningernes Andels-
forsikringsselskab. HHH tør ikke.
De har dårlige erfaringer med
golfspillere.

- Bent Østergaard ved HHH-præ-
mieoverrækkelsen den 17.6.
glemte at genere 4 af de tilstede-
værende 102 medlemmer. 

- Benny Jensen var stolt af Hannes
2. plads i HHH. Og tilfreds med
sin nye putter, som Hanne vandt.

- Per Dal den 28. juni kom 21,6
meter længere med jernet end
med bolden

- Et kvindeligt medlem den 24.6.
efter matchen til manden sagde,
da hun stod under bruseren: ”Åh,
det var godt at komme i  tørvejr”.

- Olaf Irgens kandiderer til medi-
cinmand-jobbet hos Sioux-india-
nerne. Han skal være regnmager
omkring Skt.Hans. 

- Lise Ellegaard forleden sagde, da
hun blev spurgt om sit handicap:
To børn og Niels–Ole. 
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Kommentar til Annette Frøslevs
indlæg i juni-nummeret
Annette skriver at der findes
uskrevne, selvopfundne regler, der
ændrer sig fra år til år.

På side 3 i spilleplanen står
højt og tydeligt at scorekortet skal
afleveres i damedagskassen, og at
spilleren selv er ansvarlig. Denne
og andre regler har altid været der.
Personlig har jeg spillet damedag i
ca. 15 år, hvilket aldrig har givet
problemer. Evt. diskvalifikation er
vores egen skyld, ikke dameda-
gens. Jeg tror at dameudvalget har

andet at lave end ”at lede efter
fejl”, som antydet. De gør et stort
arbejde, og jeg synes de gør det
godt. 

Det er ikke for sjov at man dis-
ker nogen. Jeg har selv været i da-
meudvalget, men regler er til for
at blive overholdt, ellers kan det
være lige meget. Og de gælder for
alle. 

Man lærer også af det. Jeg er
sikker på, at de aldrig afleverer
kortet i den forkerte kasse igen. 

Til slut vil jeg ønske, at når ”de
nye” om nogle år forhåbentlig sid-
der i dameudvalget, at de så har
forandret mening, så vi stadig kan
spille vores damedag efter faste
regler, og ikke så det er lige meget,
om kortet er underskrevet, om
man er skrevet på listen, om man
afleverer det ene eller andet sted,
eller slet ikke før næste dag osv. 

Jette Kristensen

Jeg mener bestemt også at dame-
dagsudvalget gør et stort stykke ar-
bejde! 

Men det bortforklarer altså
ikke faktum: Sidste år blev man
ikke diskvalificeret fordi man kom
til at proppe sit scorekort ned i en
forkert kasse – det gør man i år!!

Naturligvis skal de almindelige
golfregler overholdes, også på da-
medagen. Så hvorvidt scorekorte-
ne skal være i orden eller ej skal
da slet ikke diskuteres – de skal
være i orden - men det er egentlig
heller ikke det der er sat spørgs-
målstegn ved.

I de skrevne regler står der fak-
tisk intet om at det også er diskva-
lifikationsgrund, hvis man kom-
mer til at begå en lille dumhed
med postkasserne… men selvføl-
gelig er man altid ansvarlig for sit
scorekort osv, men hvor blev den
konduite af? 

Og nej, jeg kan egentlig ikke se
det fornuftige i den fremlagte liste.
Hvad er det nu lige udvalget bru-
ger den til? Tjekke at vi går ud på
det anførte klokkeslæt? Tjekke at
alle på listen har afleveret score-
kort, og hvis ikke så bliver man
diskvalificeret? Tjekke at alle der

har afleveret scorekort nu også har
skrevet sig på listen, hvis ikke så
diskvalifikation? Nej den kan jeg
ikke se det fornuftige i. 

Man kan altså godt lave om på
gamle slet-ikke-up-to-date regler
uden det tangerer til laissez faire
adfærd – og intet behøver jo nød-
vendigvis at være statisk.

Annette Frøslev Larsen 

Svar til Jette Kristensen



9

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

 

 

 

Så er vores ’nye’ par 3 bane taget
flittigt i brug. Det er meget fint
med de ekstra lange huller, som
gør banen mere spændende og ud-
fordrende.

Her i efteråret er det mening-
en, at der skal laves bunkers og
plantes flere træer.

De sidste 5 huller, hvor der
endnu ikke er installeret green-
vanding, får ordnet dette i løbet af
efterår/vinter. Mens dette arbejde
står på, vil de berørte greens være
lukkede.

Det er klubbens håb at banen
herefter vil have en kvalitet, så
den kan blive ratet af DGU, såle-

des at de passive medlemmer kan
tilspille sig et reelt handicap på par
3 banen.

Aase Gunder

Om par 3 banen

Om 
forsikring
Klubbens forsikring dækker
ikke udstyr i bagrum.

Hvis noget bliver stjålet
eller ødelagt er det medlem-
mernes egen fritidsforsikring
der skal træde til.
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Statsautoriserede revisorer
Ahlgade 63 · 4300 Holbæk · Telefon 51 58 43 00

Der er  tale om et ”kulturskifte”, og
det klares ikke fra den ene dag til
den anden.

Fra at have en webmaster er
der i dag ca. 20 der vedligeholder
hver deres del af siden. Og der er jo
altid nogle der gør det bedre end
andre, så især i starten vil der være
store forskelle.

Den nye hjemmeside har nu
kørt i godt to måneder og der har i
den tid været 2681 unikke besøg
(dvs. forskellige mennesker). Der
har været 5.140 besøg i alt og der er
indtil nu set 29.169 sider. 

Mellem kl. 11.00 og 13.00 er der
flest besøgende. Lidt tankevækken-
de. Frokostpausen på arbejde må-
ske? Efter kl. 20 stiger antallet
igen. 

Ca. 150 gange har folk fundet
hjemmesiden via DGUs hjemmesi-
de. 28 gange er klubbladet nr. 81
blevet downloadet. 

33 gange er der søgt på sæt-
ningen ”mad ud af huset”.

Den mest besøgte side af alle er
dog forsiden. Det tyder på at
mængden af informationer, der er
placeret der, og som placerer sig på
forsiden automatisk, rækker i langt
de fleste tilfælde.

Det har været vigtigt for os,  at
klubbens medlemmer føler, at det
er hurtigt, nemt og overskueligt at
finde de vigtigste aktuelle informa-
tioner: Næste match, banelukning,
aktiviteter etc.  

Vi krydser fingre på klubbens
vegne og er tilfredse med den start
hjemmesiden har fået. Undervejs i
løbet af undervisningsgangen kom
der masser af gode ideer til, hvor-
dan man kunne gøre hjemmesiden
endnu bedre fremover. Så det bli-
ver spændende af følge. 

Hans Peter Reisby Nielsen

Den nye hjemmeside OBS!
C-holds-spillere
MATCHINFORMATION
Turneringsudvalget har besluttet at
forsøge at starte C holdet på hul 10
ved en af de næste matcher, som
formentlig bliver Inspirationsmat-
chen.

Dette vil give mere ro til C-hol-
det og bevirke, at matchen kan af-
kortes med ca. en time, til fordel
for spillere og sponsor.

På matchudvalgets vegne
Henning Olsen

Afholdelse
af kursus
Ved benyttelse af toiletterne i klub-
huset kan man konstatere, at nogle
medlemmer har meget svært ved
at ramme en papirkurv.

Såfremt der kan samles et til-
strækkeligt antal interesserede
(mindst én) vil der i løbet af vinte-
ren blive afholdt et kursus i at
ramme papirkurvene.

Hvis der kan skabes tilstrække-
lig interesse vil der endvidere blive
afholdt et supplerende kursus,
hvor man kan lære at samle det
papir op, som ikke rammer papir-
kurven

Ole Christiansen 
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Hul 1
A, B og C driver ud på hul 1.

Som det så ofte går, var ingen af
dem særligt tilfredse med deres
slag. A laver et kort hook, lige over
grøften. Bs bold ryger ”til him-
mels” og Cs bold forsvinder ind
mellem poplerne. A er ikke sikker
på at hans bold er ”inbound”, så
han slår en provisorisk bold og
denne gang med et super langt,
lige slag. A og B finder deres bolde,
som vist på skitsen. ”Min er out of
bounds” siger A, ”idet mere end
halvdelen af bolden er ude.” ”Nej,”
siger B. ”Hele bolden skal være
uden for en linie langs de hvide
pæles inderside, og det er din bold
ikke.” (Se golfreglernes definition
på ”out of  bounds”). ”Nå, så flytter
jeg pælen” siger A, ”ellers kan jeg
jo ikke slå til den.”

Men den går ikke!!! Hvide pæle
må i modsætning til gule, røde og
blå pæle ikke flyttes, idet de iflg.
definitionen er fastsiddende uden
for banen. .”Jamen så erklærer jeg
bolden uspillelig og spiller videre
med den provisoriske.” Igen må B
sige nej. ”Du kan ikke bruge den
provisoriske bold, når den første
bold ikke var out of  bounds. Du
kan enten forsøge at slå til din før-
ste bold, eller du kan med et straf-
feslag droppe den inden for to køl-
lelængder og ikke nærmere flaget,

eller gå tilbage til teestedet og med
et straffeslag slå en ny bold.” Som
forholdene så ud der hvor bolden
lå, valgte A det sidste. 

B’s bold lå på broen over grøf-
ten, altså inden for vandhazardens
grænser. ”Så må du ikke grounde
køllen,” siger A. ”Jo, det må jeg
godt,” svarer B. ”I regel 13-4, b står
der at jeg ikke må berøre hazar-

dens bund, og broen er en forhin-
dring og ikke hazardens bund. Og
en forhindring i en hazard må jeg
godt berøre med køllen.”

B har ret, men at situationen-
kunne skabe tvivl hos A er meget
forståelig. Den har været til afgø-
relse hos golfverdenens øverste re-
gelmyndighed, ”The R&A’s Rules

of Golf Committee”  og står som af-
gørelse nr. 13-4/30 i den tykke bog
”Decisions on the Rules of Golf
2004-2005”.

Så skal C’s bold findes, og i
græsset bag poplerne finder man
ikke én, men to bolde. ”Hvad spil-
ler du med?”, spørger A, og C sva-
rer at det var en Top-Flite nr. 2.
Problemet er bare at begge bolde-

ne er Top-Flite nr. 2, og da C ikke
har sit eget mærke på bolden, kan
han ikke identificere sin bold.
”Ærgerligt for dig,” siger B, ”for så
er bolden tabt og du må gå tilbage
og slå en ny.”

For A og C var det en tung
gang. 

Golfreglerne i praksis på RoGKs bane
ved Olaf Irgens
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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

Der var 132 deltagere fordelt på 33
hold, og hverken regn eller blæst
kunne holde humør eller scoringer
nede. 

Gruppe 1:
Nr. 1  med 211 point: Per Biltoft,

Morten Solgaard, Lars Bang og
Menno Matt.

Gruppe 2
Nr. 1 med 204 point Finn Lyng-

vig, Jens Laurits, Mogens Mon-
drup, Niels Jørgensen

Nærmest par 3-hullerne:
Lørdag: Niels Jørgensen, Finn

Juel Poulsen, Margit Laugesen,
Leif Hansen

Søndag: Menno Matt, Lars
Bang, René Hungerbühler, Ole B.
Christiansen

Længste drive hul 18
Lørdag: Ann Christine Kierke-

gaard, Mikkel Dehn
Søndag: Karin Volkertsen, Hen-

rik Bang.

Matas-match

Lørdag den 21. august var juniorer,
forældre og bedsteforældre mødt
op til årets Generationsmatch,
hvor der spilles Greensome.

1. plads 47 point :
Anders B. Jørgensen og Klaus

Pyll Truesen
2. plads 39 point :
Christian Peter Kjær og Jens

Kjær

3. plads 38 point :
Simon Pyll Truesen og Dorte

Pyll Truesen
Som det fremgår af ovenståen-

de, dominerede familien Pyll True-
sen en hel del.

Generationsmatch 
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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

A-Rækken (Slagspil)
Michael Anker Andersen 70
Jørgen Lindelius 70
Karsten Jensen 72

B-række (Stableford)
Ole Bekker Larsen 39

Lis Hedegård 37
Mogens Mondrup 36

C-rækken (Stableford)
Lene Toftager Larsen 34
Ruth Guldbrandsen 28

Superbest Himmelev-match

Lise Gade forklarer out of bounds-reglerne

Nye kaniner i 2004
Winnnie Jacobsen, Poul Jacobsen,
John Nielsen, Gert Matthiesen,

Jacob Zeuner, Lotte Glæsner, Lis-
beth Herskind, Axel Bomholt,

Tonny Christiansen, Inge-Lise Jør-
gensen, Jonna B. Lindenskov,
Bente Møller, Vagn Møller, Kim
Solgaard, Jørgen Jørgensen, Mik-
kel Harder, Jens-Peter Pedersen,
Erik Jepsen, Flemming Hansen,
Kirsten Hansen, Flemming H. Ras-
mussen, Susanne Rasmussen,
Lone Zeuner, Erik Jepsen, Frank
Rasmussen og Susanne Rasmus-
sen.
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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

Juniorpiger til landsfinale
Juniorpigerne fra Roskilde Golf
Klub har opnået nogle rigtigt flotte
resultater i sæsonen. 

De markerede klubben særligt
flot i Spar Invest Junior Cup, som
er et landsdækkende mesterskab,
der spilles i fem rækker for hhv.
drenge og piger i de enkelte år-

Fra Landsfinalen Junior Cup i år. Fra venstre Johanne, Natalie og Sara

gange. Spillerne kvalificerer sig til
finalen ved at vinde kvalifikatio-
nen i såvel deres hjemmeklubber
som i de efterfølgende distriksfina-
ler i hver af de 5 distrikter. Lands-
finalen blev spillet i Fredensborg
den 21. juli - i øvrigt i silende regn-
vejr ! 

I den ældste pigerække vandt
Sara Lyngsøe med 154 slag på 36
huller, hvilket var 1 slag bedre end
nr. 2. I den midterste række for
piger under 14 år blev Natalie Be-
nard nr. 2 og i den yngste række
for piger under 12 år vandt Johan-
ne Heidebo Svendsen med 3 slag.

Natalie har i øvrigt udmærket
sig i sæsonen ved at vinde Spar In-
vest Pigetourens B-række for spil-
lere med mellem hcp. 15,0 -25,0.
Pigetouren blev spillet i 3 afdeling-
er hhv. på Sjælland, på Fyn og i
Jylland i løbet af sommeren. 

Sara Lyngsøe er med helt frem-
me i junioreliten hos pigerne, idet
hun i år nåede kvartfinalen i DM
for juniorer og i øjeblikket ligger
en flot nr. 11 på DGU´s juniorrang-
liste efter fine placeringer i flere
ranglisteturneringer. Med denne
placering har Sara kvalificeret sig
til slutspillet i Faxe Kondi turne-
ringen, hvor kun de bedste 15 pi-
gejuniorer i landet kan deltage.
Slutspillet foregår på Brundtland-
banen i Sønderjylland i weeken-
den 11. – 12. september, desværre
den samme weekend som der er
klubmesterskab for juniorer i Ro-
skilde. Sara er med i DGU´s talent-
trup, der udklækker kommende
spillere til juniorlandsholdet, så
det bliver spændende at følge
Saras resultater i de kommende
sæsoner. 

Lill Heidebo, juniorudvalget



Specielt for spillere med handicap
højere end 36 kan det være et pro-
blem, når der spilles på fremmed
bane at finde sit spillehandicap, da
konverteringstabellerne nogle ste-
der stopper ved handicap 36.

Man kan således være henvist
til selv at beregne sit spillehandi-
cap. Beregningen foretages som føl-
ger (uddrag af EGA Handicapsyste-
met, 2004, kan downloades fra
www.dgu.org):

§ 6. Spillehandicap
6.1 I slagspil-, par- og Stableford-

konkurrencer finder spilleren på
teestedets konverteringstabel det
spillehandicap, der modtages mod
banens par.

6.2 Handicap og/eller spillehan-
dicap ”på den anden side af 0”
(meget dygtige spillere) kaldes
”plushandicap”.

6.3 Det spillehandicap, spilleren
modtager mod banens par, er i kon-
verteringstabellerne beregnet ud
fra spillerens handicap ved følgen-
de formel:

Spillehandicap = (Handicap x
Slope / 113) + Course Rating - Par

Handicap angives med én deci-
mal (dog helt tal i Gruppe 6). Hvis
handicappet er et plushandicap,
indsættes det som negativ værdi i
formlen, og hvis formlen giver et

negativt spillehandicap, skal det
tolkes som et plushandicap.

Slope er et helt tal
Course Rating angives med én

decimal
Par er et helt tal
Spillehandicap er et helt tal.
6.4 Modtagne spillehandicap på-

føres scorekortet iht. handicapnøg-
len. Hvis spillehandicap er et plus-
handicap, fratrækkes slagene fra
nøgle 18, nøgle 17, osv.

6.5 Ifølge Handicapsystemet
har spilleren spillet til sit handicap,
hvis der er opnået 36 Stableford-
point.

Slope og Course Rating aflæses
på banens konverteringstabel.

Ole Christiansen
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Handicap-
systemet
Den danske HCP og CR komite har
med virkning fra sæsonstart i år be-
sluttet at ”antal tildelte slag” (ATS) i
handicapsystemet erstattes med be-
tegnelsen (spillerhandicap) (SPH)
Dette bringer Danmark i overens-
stemmelse med sprogbrugen i det
øvrige Europa, hvor man anvender
termen ”playing handicap”.

Om spillehandicap
(”Tildelte slag”)

Bridge
Mandag den 27. september begyn-
der den nye bridgesæson.  

Der spilles fra kl. 19.00 til ca.
22.30, dog med en halv times
kaffe/te pause ved 21-tiden. 

Vi er en hyggelig klub med
både øvede og mindre øvede spille-
re. Der er sidst i august 38 tilmeld-
te spillere, men vi håber at blive
40. Så hvis du har lyst at være med,
evt. blot som substitut, så ring til
Flemming Hansen på 46 35 35 13. 

Hole in
one
Peter Frimann lavede den 25.
august  hole in one  på hul 13.
Peter Frimann brugte en 3-
kølle.

Ole Filtenborg lavede den 5.
juni hole in one på hul 17. Ole
brugte et 5-jern til at sende bol-
den de 147 meter. 

Den 1. juli lavede Henning
Jensen hole in one på hul 7.
Henning brugte et 3-jern.



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
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