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TILTAG I 2005 OG 2006

• der iværksættes undersøgelser vedr. muligheden for at erhverve tilstødende 
jord (arealet mellem nuværende bane og Boserup skov) med henblik på at 
etablere nye huller til 18-hullers banen og dermed udbygge par 3-banen til en 
rated kortbane. Roskilde kommune har emnet med på et møde i september 
måned. 
• der nedsættes et udvalg, som skal vurdere mulighederne for omlægning/ud-
bygning af klubhuset og tilgrænsende bygninger, således at klublokalerne kan 
udvides og pro-shoppen kan få mere plads

• der skal i samarbejde med pro èrne udarbejdes en plan for udbygning af 
træningsfaciliteterne i klubben

• der skal udarbejdes en målsætning for det langsigtede junior- og elitearbejde, 
herunder skal der søges etableret en ”ungseniornetværk” og der skal søges 
etableret en mentorordning for juniorer, som måtte ønske dette

TILTAG PÅ LÆNGERE SIGT

Det var et gennemgående tema på visionsseminaret, at Roskilde Golf Klub 
skal være en forening – med en sund økonomi. 
Det stigende antal ældre seniorer i klubbens medlemskreds medfører et relativt 
fald i kontingentindtægterne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der til gene-
raforsamlingen i 2006 skal udarbejdes forslag til en ændret kontingentstruktur 
i klubben.

Der kan læses mere om visionsudvalgets arbejde på klubbens hjemmeside.
www.roskildegolfklub.dk

Som bekendt blev der opholdt et visionsseminar i januar i år.  Seminaret var 
initieret af det visionsudvalg, som bestyrelsen nedsatte medio 2004, og afviklet 
med assistance af Ivan Løvstrup, DGU og Tom Jensen, DIF. Godt 70 medlemmer 
deltog i seminaret.

Et sammendrag af de mange forslag, som kom frem under seminaret har været 
tilgængeligt på klubbens hjemmeside siden foråret 2005.

Visionsudvalget, Ivan Løvstrup, Tom Jensen og bestyrelsen har hen over som-
merhalvåret drøftet  hvorledes der kunne følges op på seminaret, og hvorledes 
nogle af de forslag, der kom frem på seminaret, kunne nyde fremme i form af 
konkrete tiltag og fremtidige aktivitets- og tidsplaner.
Bestyrelsen ønsker via dette indlæg at orientere klubbens medlemmer om de 
tiltag der planlægges iværksat.

Visioner for Roskilde Golf Klub

ADVOKATFIRMAET ROAR
ALLEHELGENSGADE 19 . 4000 ROSKILDE . 4636 2244

NIELS KRÜGER . JØRGEN V. LINDELIUS

THOMAS FOGT . OLE BUSCK-RASMUSSEN

MIKAEL ERNTOFT KRÜGER

Efter gentagende klager
Efter gentagende klager fra vores nabo skal vi 
gøre alle opmærksom på at det er strengt for-
budt at slå bolde udenfor måtterne og udslags-
området i forbindelse hermed på driving range, 
overtrædelse af dette medfører karantæne.



46 32 53 33
ALGADE 50 . 4000 ROSKILDE . www.ullner.dk

Nyt fra baneuvalget
ECCO og TELIA tour fi nalen fi nder sted i begyndelsen af oktober.  Roskilde lægger 
bane til en del af dette arrangement.  Det betyder at vor bane i stigende grad frem 
til oktober vil stige i sværhedsgrad.  Konkret betyder det at fairways i det store hele 
vil have nuværende bredde og form, det samme gælder semiroughen. 

I områder med blinde slag ellers skæve fairways vil der være lav rough (ca 8 cm). I 
alle andre områder vil roughen rykke næsten helt op til semirough. Kravene til os fra 
touren er at sværhedsgraden skal være optimal bl.a. fordi vor bane efter tourstan-
dard er ret kort.  Herudover vil der blive arbejdet meget på greens, der skal gøres 
så hurtige som det overhovedet kan lade sig gøre på denne årstid.

Al dette medfører at greenkeeperne måske vil være lidt mere synlige på banen end 
vi er vant til, så vi beder om I tager hensyn til dette.

Efter ovennævnte arrangement er overstået vil banen blive vinterklippet for så til 
næste sæson at vende tilbage til nuværende  status.

Til vinter skal baneudvalget i gang med at lave en ny fem års strategi for banen.  
Allerede nu har vi fået en del idéer, da vi var på banevandring med Steen Tinning. 
Selv har vi naturligvis også nogle idéer, men vi vil herudover meget gerne høre om 
der er medlemmer, som har idéer til forbedring af banen. Alt er velkommen på skrift 
stilet til baneudvalget.

Mange har nok opdaget at afstandsmarkeringerne på banen er fl yttet. 200, 150, 
og 100 meter markeringerne måles nu til forkant af green.

Nu nærmer Øresund 
Masters sig
Som tidligere omtalt i dette blad er Roskilde Golfklub vært for Øresund Masters 
i samarbejde med den svenske klub Rönnebäck GK.  Turneringen spilles som 
årets sidste turnering på både den danske ECCO Tour og den svenske Telia Tour i 
dagene 5.-9. oktober. Det er første gang at en professionel golfturnering spilles i 
to lande, og samarbejdet mellem de to tours betyder, at der deltager 260 spillere i 
turneringen. 

De to første runder spilles på begge baner, mens tredje runde afvikles i Roskilde, før 
fi nalefeltet tager til Sverige og spiller sidste runde i Rönnebäck. 

Ud over de mange spillere, som kvalifi cerer sig til turneringen råder RoGK over tre 
wildcards. Morten Lund Solgaard har fået det ene, mens det andet går til klubme-
steren Mads Flindt-Larsen. Det tredje Wild Card er endnu ikke uddelt.

Frivillige søges    
Til et så stort arrangement skal der naturligvis bruges et antal frivil-lige. Vi skal blandt 
andet bruge startere, forecaddies og score-rapportører. Derfor håber vi at rigtig 
mange af klubbens medlemmer har lyst til at give en hånd med i de fi re dage. Hvis 
man ønsker at være fri-villig kan man sende en mail til anders@sigdal.dk 

Spil selv med i Pro-Am’en
Onsdag d. 5. oktober spilles der en Pro-Am, med de bedste af de deltagen-de 
pro’er. Man kan selv købe et tre-mandshold, som så parres med en af pro’erne. 
Hvis man ønsker at købe et hold kan man kontakte sekretariatet. Prisen for et hold 
er 5000 kr. eksl. moms.

BaneudvalgetBaneudvalget



Nu starter bridgesæsonen
Susanne og Henning Jensen

Mandag den 26. september starter bridgesæsonen i Roskilde Golf Klub. Der spiller 
hver mandag fra kl. 19 til ca. 22.30. Sæsonen slutter mandag den 12. december.

Spillet veksler mellem parturnering og holdturnering. Der udleveredes en spilleplan 
ved sæsonens start.

Der er allerede fuldt besat, så bridgespillere, der måtte ønske at deltage som substi-
tutter eller blive opført på venteliste, kan rette henvendelse til Susanne eller Henning 
Jensen på 46 38 38 62 eller på sushen@jensen.mail.dk

telefon ::: 4635 1370
www.filtenplus.com

Statsautoriserede revisorer
Ahlgade 63 . 4300 Holbæk . tele: 5158 4300

Fortsæt debatten 
– men tal pænt!
Af informationsudvalget

Henover sommeren er debatten på hjemmesiden virkelig blomstret op. Knap 100 
indlæg er der skrevet i de sidste måneder. Banens stand, og ikke mindst længden 
på roughen har optaget en del plads hos debattørerne. I informationsudvalget synes 
vi det er utrolig positivt, at der er kommet gang i debatten. 

Desværre oplever man når man læser mange af indlæggende, at tonen i sproget 
ikke er Roskilde Golfklub værdigt. Der er for meget person fnidder og pegen fi ngre 
af hinanden. Det er synd, og stimulerer ikke en fornuftig debat.

Vores opfordring er derfor: Bliv ved med at komme med indlæg. Korte og lange. 
Om banen, oplevelser, udstyr eller noget helt fjerde. 

Hvad som helst, men skriv pænt om hinanden.

Tak for god træning
Ole K. Sørensen, Medl. nr. 1555

Fra foråret har der været gratis træning for klubbens passive medlemmer to timer 
hver mandag. Denne træning er nu sluttet, og vi ønsker at sige Mads og Alex ”TAK 
for dette tilbud”.

De har været fantastiske. Interesserede, tålmodige, opmuntrende og meget 
pædagogiske, når de igen og igen har givet hjælp til nybegyndere. Det blev gjort 
med smil og godt humør, og aldrig har et problem været for lille til, at de har hjulpet 
med at løse det.

En fl ot indsats af de to professionelle trænere.



Efter tredje runde kæmpede seks spillere om mesterskabet. Førerbolden bestod af 
Mads Flindt-Larsen, Rasmus Lund Solgaard og Jesper Asbirk. I fjerde og sidste 
runder overhalede Jesper Rasmus, men ingen af de to kunne hente Mads. Han vandt 
sikkert sit første klubmesterskab i Roskilde med en samlet score i 290 slag (+2), 
foran Jesper (299 slag) og Rasmus (301 slag).

Sammen med sejren får Mads et Wild Card til Øresund Masters i oktober her i 
Roskilde.

Alexandra i en klasse for sig 
Hos kvinderne var der bare tilmeldt seks deltagere, så alle skulle spille 72 huller. 
Alexandra Benard var bare bedre end de øvrige, og hun vandt med hele 16 slags 
forspring ned til Rikke Paarup Hansen på 2. pladsen. Alexandra brugt i alt 333 slag 
(+45), Rikke 349, mens Johanne Heidebo på 3. pladsen noterede 360 slag på sit 
scorekort.

Rikke kunne dog glæde sig over 
weekendens bedste runde i 81 slag.

Tillykke til begge mestre.

Per Dal, hul 13 
den 29. juni 

HOLE IN ONE

Nummer 3, og bedste junior 
i klubmesterskabet, Rasmus 
Lund Solgaard.

Jesper Asbirk

LYS . KRAFT . ELVARME
EDB & SVAGSTRØMINST.

DØGNSERVICE 4635 2000

Klubmesterskaberne blev nøje fulgt med 
i, både matchen og prisoverrækkelsen.

Sidste fem års mestre

2005  Mads Flindt Larsen   Alexandra Benard
2004 Søren Müller  Sara Lyngsøe
2003 Søren Müller  Anette Tinning
2002 Christian Filtenborg  Camilla Hansen
2001 Christian Filtenborg  Karin Folkertsen



Damerne sluttede sidst
Desværre sluttede damernes sæson i 2. division uden en eneste sejr. Holdet havde 
ellers to hjemmekampe til slut, men både Holbæk og Odsherred var for stærke for 
vores piger. Derfor må vores piger nu en tur ned i Danmarksserien til næste år.

Årets klubmestre

Mads og Alex klubmestre i slagspil
Mads Flindt-Larsen og Alexandra Bernard vandt i weekenden 27./28. august klub-
mesterskaberne i slagspil.

38 herrer stillede til start lørdag morgen, og efter de første 36 huller var 16 mand klar 
til søndagens fi nalerunder. Cuttet efter de to første runder blev på 166 slag (+22). 
Bedst efter lørdagen var Mads Flindt-Larsen, blandt andet takket været turneringens 
bedste runde i bare 68 slag.

Skomagergade 26 . telefon 4635 8000
Algade 39 . telefon 4635 1100

Vidste du at:
• Vi har 81 medlemmer, der har under 9,9 i hcp.
• Det ældste medlem er Rigmor Müller. Hun er 88 år og har hcp 34,9
• Det yngste medlem er mikromedlem Kristian Reisby på fem år 
• Der er 767 passive medlemmer

Årets klubmestre Alexandra Benard og Mads Flindt-Larsen

Vinderholdet efter sejren mod Hedeland.

ELITEHERRENE KLAR TIL OPRYKNING Fra venstre: Ludvig Berg, Alex Madsen, Mads 
Flindt, Jens Møller, Morten Lund Solgaard, Steven Kitchen og Jesper Asbirk.



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

Ro’s Torv 33, 4000 Roskilde, telefon 4633 3030

Match resultater
Roskilde Bank Sensommer Match 14. august
RESULTAT C-RÆKKEN:  1. Susanne Rasmussen 46 point,  2. Bo Casselgreen 43 
point,  3. Frank Høyer Rasmussen 41 point,  4. Henrik Lyngkjær 41 point 

RESULTAT D-RÆKKEN: 1. Irene Sommer 36 point,  2. Bodil Baltzer 33 point

Super Best match 21. august
A-RÆKKEN:  1 Johanne Heidebo Svendsen 66 slag netto,  2 Christian Peter Kjær 
70, 3 Søren Yde 70,  4 Bent Østergaard 70, 5 Frank Cummings 70

B-RÆKKEN:  1 Steen Thanning 45 point,  2 Randi Poulsen 43 point,  3 Kim Sonne 
41 Point,  4 Niels Søndergaard 40,  5 Kurt Nielsen 39,  6 Leon Haslund 39.

C-RÆKKEN: 1 Gunnar Bense 45 point, 2 Martha Markham 42 point

To hold stadig med i Faxe Cup

Roskilde Golf Klub havde i år hele otte med i Faxe Cup. Tre af holdene vandt deres 
pulje, og før de afgørende kampe om Sjællandsmesterskabet er to hold stadig med. 
Det er de to hold Seniorhold, som fl ot repræsenterer klubben.

SENIOR A-HOLDET med Leo Skive, Leif Hansen, Ole B. Christiansen, Hans Henrik 
Hagelund, Bente Skive og Marianne Hagelund (se foto) spiller den 29. august 
semifi nale mod Hillerød i Helsinge. I de foregående runder har de slået Hedeland og 
Sydsjælland, og er nu i semifi nalen.
SENIOR B-HOLDET er også klar til semifi nalen. Den 1. september står de Fredens-
borg i en kamp om fi nalepladsen.
Skulle det lykkes et af holdene at vinde Sjællandsmesterskabet, venter der en kamp 
om DM. Et af vores tre Veteranhold, var også så dygtige at vinde deres pulje, men 
holdet tabte desværre deres første kamp i slutspillet til Trelleborg.

Eliteherrerne klar til oprykningsspil
Begge vore elite herre hold skal i september spille om oprykning til henholdsvis 2. 
og 3. division. I de to sidste spillerunder i august, var kravet sejre, og det levede de 
op til.

1. HOLDET spillede hjemme mod Køge i lørdagens runde, og holdet udnyttede 
hjemmebanefordelen til at vinde overbevisende 12-2. Derfor skulle holdet have 
point søndag ude mod Hedeland, hvis de skulle med i oprykningsspillet. Det lyk-
kedes med en 10-4 sejr.  
1. Holdet skal nu spille om fi re pladser i 2. division mod de otte andre puljevindere. 
Den afgørende match foregår lørdag d. 10. september på Storstrømmens Golfklub.

2. HOLDET holdt sig heller ikke tilbage i den sidste spilleweekend. Sejre over 
Albertslund og Brøndby gav dem sejren i deres pulje, og nu venter der også dem 
en oprykningskamp. 2. Holdet er dog afhængig af succes på klubbens bedste hold. 
Hvis ikke 1. holdet rykker op i 2. division, må 2. holdet pænt blive i Danmarksse-
rien. Det er nemlig ikke tilladt at have to hold i samme division.

Hvis 1. holdet rykker op, spiller 2. holdet deres oprykningsspil d. 25.9.
Senior A-holdet



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  29 72 86 17

TRÆNER / PROSHOP:
Mads Flindt & Alex Madsen
  46 32 61 00
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag  kl. 10-18
Weekend  kl.   9-16
Matchdage åbent 1/2 time 
før første start.

SEKRETARIATET:  46 37 01 81
Sekretariatet – Åbningstider: indtil 31. oktober 
hver anden lørdag 9-12
mail: sekretariat@roskildegolfklub.dk
www.roskildegolfklub.dk

Sekretariatet er åbent 
alle hverdage kl. 10-17
indtil 31. okt 
også hveranden lørdag  kl. 9-12

Golfbilens Venner  43 61 11 82
Klubhuset  46 37 01 80
Cafe 19  46 32 22 19

REDAKTION: Anders Sigdal
e-mail: klubblad@roskildegolfklub.dk

Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et offi cielt blad, 
der udkommer seks gange årligt til alle medlemmer 
og samtlige golfklubber samt annoncører og sponsorer.
Meninger, der gives til kende i dette blad, er ikke nød-
vendigvis i overensstemmelse med klubbens offi cielle 
synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte 
og redigere de modtagne indlæg. Eftertryk er tilladt med 
angivelse af kilde.

Oplag: 1.200 eksemplarer
Design & tryk: www.fi ltenplus.com
Foto: Stine Larsen

Golf for bevægelseshæmmede 

Deadline for næste blad er den 14. oktober 2005

www.roskildegolfklub.dk 

Den 8. og 9. juli afvikledes Danish Open for bevægelseshæmmede. Der var 30 deltagere fra seks lande og 
deres handicap gik fra 0 til 36. Stefan Mørkholt fra Danmark, der er forsvarende Europamester, blev nr. 1 i 
A-rækken, skarpt forfulgt af Etienne Colbert fra Frankrig og Pierfrederico Rocchetti fra Italien. De gik alle tre i 
førerbolden den sidste dag. 

I B-rækken blev Manuel de los Santos fra Paris vinder. Manuel har kun spillet golf i et år og tre måneder, men 
er allerede nede i hcp 12.. Det var utroligt at se Manuel gennemføre sine lange og lige drives stående på sit 
eneste ben. Og forbløffende at se, hvor adræt han bevægede sig rundt på banen med sine to krykker, han 
ville hellere gå end køre. 
C-rækken blev vundet af Patrick  Mojeikissof fra Frankrig.

Det var nogle fantastiske dage sammen med disse ukuelige mennesker. Alt klappede, både spil, humør og 
banen var i top. Og vejret kunne ikke være bedre. 

STOR TAK TIL TIL ROSKILDE GOLFKLUB, sponsorer og alle de mange lokale 
hjælpere, som var med til at gøre dette arrangement til en uforglemmelig oplevelse for alle deltagerne.

Hans Møllegaard
Dansk Golf for Bevægelseshæmmede

FørerboldenOg så kun på ét ben ..



SEPTEMBER

4.     PAR 3 MATCH (Par 3 banen)

10. + 11.     KLUBMESTERSKABER Junior/Senior og Veteran
    Senior og Veteran 36 huller, Junior 72 huller

16.    SPONSORERNES MATCH. Specialmatch for klubbens 
     sponsorer

18.     INSPIRATIONSMATCH - A rækken slagspil, B- og C-rækken  
    stable-ford

25.     2TAL/BLAAGAARD MATCH - Flagspil for A-, B- og C-rækken

OKTOBER

5.     ØRESUND MASTERS PRO-AM

6.+7.+8.    ØRESUND MASTERS  

23.     CARLSBERG CROSS COUNTRY - A., B, og C- rækken 
    stableford. Specialmatch 

Aktivitetskalender sept. & okt. 2005
kalenderen er vejledende, tjek opslag og www.roskildegolfklub.dk riv
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Danish FOOD Company A/S
Bødkervej 14
4300 Holbæk

Roskilde Bilcenter
Københavnsvej 190 . 4000 Roskilde
www.roskilde-bilcenter.dk


