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I øjeblikket lider banen under mangel på vand, men sammenlignet med så 
mange andre baner rundt omkring står den sig efter vor mening godt.

Vi arbejder videre med forsøg på fairway nr. 1 og 16.  Der er topdresset med 
to forskellige materialer. Begge steder drejer det sig om sand med forskellige 
mængder kompost i.  Hul 16 har været i gang i cirka to måneder, hvorimod 
hul 1 har været i gang cirka halvanden måned. Idéen til ovennævnte forsøg 
kommer fra forskellige andre baner, hvor de har de samme problemer som vi, 
og herfra er rapporterne, at der er gode muligheder for, at der kan blive rettet 
op på de hårde fairways, vi kæmper med i dag.
I august måned tager baneudvalget til Furesøen Golfklub, hvor de har arbejdet 
med problemet i nogle år, og de har gode erfaringer.

Alle broerne på hullerne 13 og 14 er nu udskiftet med en ny type, som vi 
fi nder passer bedre ind i området. De er bl.a. også nemmere at færdes på 
også med bil. De næste år vil vi fortsætte med udskiftninger efter hvad der er 
økonomi til.

Søen nedenfor klubhuset er nu forskønnet med to rhodondendronbede. For 
interesserede er der valgt forskellige farver med forskellige blomstringstider. 

Med hensyn til maskinparken er Danmarks ældste John Deer bunkerrive nu 
sendt delvis på pension, og vi har anskaffet en ny af samme mærke. Vi ser 
frem til at den holder lige så længe.

I september måned tager chefgreenkeeperen på græskursus med Prodana i
tre dage.

Nyt fra Baneudvalget

tlf.46 36 22 44 www.advo-roar.dk

privat •  erhverv •  bolig



46 32 53 33

Her fortæller jeg så om mine oplevelser på DGU’s Drengelejr 2006, som varede 
fra søndag den 9. juli til torsdag d. 13. juli. Vi var i alt 60 drenge på lejren fra hele 
Danmark. 

Drengelejren blev holdt i Dragør på Amager, lige ved siden af lufthavnen. Vi startede 
den 9. juli klokken 20 for at registrere os, og se hvilke telte vi skulle bo i. 
Efter vi havde registreret os, pakket vores tasker ud og sagt farvel til vores forældre, 
så de fl este VM fi nalen mellem Frankrig og Italien, men også mange valgte at  
træne. 

Mandag var den første hele dag i lejren, og vi skulle allerede op klokken 6.10, 
for at vi kunne nå et bad inden morgenmaden klokken 7:00. Efter morgenmaden 
skulle vi spille en 18 hullers turnering med gunstart klokken 8.00 på Dragørs 
Golfbane. 
Om eftermiddagen kom den professionelle golfspiller Brian Akstrup forbi sammen 
med en af landsholdsspillerne. De startede med at fortælle om deres golfl iv, og 
Brian Akstrup fortalte om sin vej til Challenge Touren, om hvor stor forskel der er 
mellem lønnen på Challenge Touren, og så lønnen på Europa Touren, som han kun 
var to slag fra at komme på. Da de havde fortalt om deres golfl iv, spillede de fi re 
opvisningshuller, henholdsvis to par 4 huller, 1 par 3 hul og 1 par 5 hul, Man så 
hvor godt de spillede. 
Brian Akstrup lavede fi re birdies på de huller. Efter spillet var der aftensmad og 
præmieoverrækkelse til os i klubhuset, og så kunne man ellers selv bestemme, 
hvad man ville lave indtil midnat, hvor der skulle være ro. Det var en rigtig god dag 
med kun en negativ ting, og det var fl yene. De larmede rigtig tit og rigtig højt med 
kun få minutters mellemrum.

Tirsdag stod vi igen tidligt op, for klokken 8.00 gik der en bus til en golfbane i Sve-
rige. Vi skulle køre en hel time i bus for at komme til golfbanen i Vellinge, Sverige, 

Golf fra morgen til aften

Danish FOOD Company A/S
Bødkervej 14 // 4300 Holbæk

men det gjorde ikke noget, for man kunne benytte lejligheden til at sove videre. 
Vi var ved golfklubben klokken 9.00, og der var gunstart klokken 9:30, så vi fi k 
nogle få minutter til at varme op i. Vi spillede på en rigtig god bane, hvor der var 
meget vand i spil og rigtig dejlige greens.
Da vi havde spillet runden, blev der serveret burgere og pomfritter, og vi kørte 
derefter hjem til Dragør Golfklub, hvor der ventede aftensmad og præmieoverræk-
kelse til os i klubhuset .

Onsdag stod vi op klokken 6.30 for at spise morgenmad klokken 7.00. Ligesom 
mandag spillede vi match ved 8:00 tiden på Dragør Golfklubs bane. Efter frokost 
skulle vi spille Thomas Bjørn Shortgame Test. Testen var også samtidig en konkur-
rence, som var delt op i to rækker: Række A under 17,9 i handicap og Række B 
over 17,9 i handicap. Da vi havde spillet testen, ventede aftensmad plus dessert 
i klubhuset, men præmieoverrækkelsen ventede man med til næste dag. Efter 
aftensmad var der en strandtur med is, efter strandturen gik de fl este i seng, for det 
havde været en rigtig hård dag.

Vi skulle rigtig tidligt op den sidste dag, for der var morgenmad allerede klokken 
6.15. Der ventede nemlig en bus til os klokken 7:00, som tog os til Hedeland Golf-
klub. Her spillede vi en turnering. Efter turneringen tog vi tilbage til Dragør golfklub til 
præmieoverrækkelse.

Jeg kan lige så godt sige, at det var en fantastisk lejr, som jeg var med på, og det 
kan dybt anbefales. Kravene for at komme på lejren er, at man er mellem 12 og 17 
år og har under handicap 36.

Af Louis Andreasen, Junior medlem i Roskilde Golf Klub



Statsautoriserede revisorer

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

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

Sæsonen er næsten forbi for vores bedste hold. Bedst er det gået vores piger, der 
helt suverænt vandt deres pulje i Danmarksserien, og nu skal spille oprykningsspil i 
september måned om en plads i 2. division.

Holdet rykkede ned sidste år, men i år har holdet haft en noget stærkere 
sammensætning, og alle fi re kampe er endt med 9-0 sejre til Roskilde. Der er ingen 
tvivl om, at holdet er for stærkt til Danmarksserien, og derfor bør de også få en af 
de to pladser, der spilles om den 10. september. 

Herrerne havde en forrygende sæson i 2005, hvor begge hold rykkede op. Derfor 
skulle der i år prøves kræfter med bedre spillere i henholdsvis 2. og 3. division. 
Målet var at blive i rækken, og det var desværre kun 1. holdet, der levede op til det.

1. holdet var i en utrolig tæt pulje, hvor alle slog alle, men en uafgjort kamp ude 
mod Sydsjælland, gjorde at de ikke rykkede op. Holdet blev nummer to lige efter 
Værløse, som nu spiller om oprykning.

2. holdet fi k en skidt start på sæsonen med fi re nederlag på stribe i foråret, så 
selvom der kom point på kontoen efter sommerferien var det ikke nok til at undgå 
nedrykning. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke har et hold i 3. division længere, 
men med den fremgang mange af vores unge elitespillere har vist i år, skal de nok 
komme op igen.

For første gang nogensinde har vi i år haft et 3. hold i Danmarksserien. Holdet var 
et rent boblerhold, hvor vores bedste juniorer fi k lov til at prøve kræfter med ”de 
voksnes rækker”. De har fået nogle gode erfaringer og matchtræning, men ikke så 
mange point.

Nyt design på 
hjemmesiden

Elitepigerne på vej 
mod oprykning

Som mange måske har bemærket, har vores 
hjemmeside skiftet udseende. Formålet med 
det nye design er, at siden bliver endnu mere 
overskuelig og brugervenlig.
Vi har samlet endnu fl ere af de oplysninger, 
der er relevante for medlemmerne under 
medlemsforum. Under medlemsforum er der 
stadig en log in funktion, der giver adgang til 
blandt andet debatforum. 

Hvis man allerede er oprettet som bruger, skal man logge sig ind som hidtil, dog 
uden 0 foran sit medlemsnummer.

Det har været en lang proces, og vi arbejder stadig på at optimere siden. Hvis 
I fi nder fejl eller mangler på siden, er I meget velkomne til at sende en mail til 
webmaster@roskildegolfklub.dk.

Informationsudvalget

Lisbeth Cornelius har pr. 31. decem-
ber valgt at opsige sin forpagtningsaf-
tale med Roskilde Golf Klub. 

Bestyrelsen takker Lisbeth for de 3 
år hun har været i klubben og ønsker 
hende held og lykke med fremtiden.

Lisbeth stopper i Café 19



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

Johanne Heidebo Svendsen var eneste hjemmebanespiller i deltagerfeltet, til 
gengæld snuppede hun 2. pladsen i A-rækken efter to runder i 81 og 78 slag. 
Johanne avancerede således fra 3. pladsen efter 1. runde, men kunne trods en 
god 2. runde ikke indhente vinderen, Nicole Broch Larsen fra Hillerød, der gik to 
solide runder i hhv. 75 og 80 slag.

På 3. pladsen kom Mette Spøer, Jelling, der gik i 82-79.

I B-rækken vandt Cecilia Meyer Kristensen, Svendborg og i C-rækken Frida Jensen, 
ligeledes fra Svendborg. Efter turneringen var der præmieoverrækkelse for såvel 
dagens turnering som den gennemgående turnering.

Juniorudvalget regner med at kunne gentage succesen til næste år - og forhåbent-
ligt med fl ere af klubbens juniorpiger til start.

Klubbens juniorudvalg var lørdag den 12. august for første gang vært ved afviklin-
gen af Spar Invest Pigetour. 

Turneringen, der spilles over tre afdelinger i løbet af sæsonen i Jylland, på Fyn og 
Sjælland, er tællende til Faxe Kondi juniorranglisten for de piger, der stiller op i A-
rækken. I B og C-rækken kan de mindre rutinerede spillere således få deres første 
turneringserfaring.

Knap 60 piger stillede til start i fi nt humør trods et noget kedeligt vejr med masser 
af regnbyger i løbet af dagen.

Hele dagen forløb, bortset fra bygerne, til både turneringsledelsens og juniorud-
valgets fulde tilfredshed og med god hjælp fra både sekretariat og hjælpere blandt 
såvel voksne medlemmer som juniorerne.

Pigetour i Roskilde



Statsautoriserede revisorer

Ahlgade 63 . 4300 Holbæk . tele: 5158 4300

LYS . KRAFT . ELVARME
EDB & SVAGSTRØMINST.

DØGNSERVICE 4635 2000

ROSKILDE BANK, 11. JUNI

A-RÆKKEN SLAGSPIL: 1. Jens Hillerup Møller 67 slag netto 2. Lissi Olsen 71 slag 3. Simon Pyll 

Truesen 73 slag 4. Jesper Månson 73 slag 5. Frank Cummings 73 slag 6. Jan Birger Nielsen 73 

B-RÆKKEN STABLEFORD: 1. Frederik Filtenborg Müller 39 point  2. Klaus Møller, 35 p. 3. Michael 

Olsen 35 p. 4. Morten Malev 35 p. 5. Bent Christensen 33 p. 6. Jan Kierkegaard 33 p. 

C-RÆKKEN STABLEFORD: 1. Søren Jensen 43 p. 2. Johnny Rasmusen 40 p. 3. Tina Donstrup 37 p.  

NÆRMEST FLAGET: Hul 5: Klaus Møller 0,56 Hul 7: Jørn Kristiansen 1,38 Hul 13: Jens Hillerup 

Møller 1,72 Hul 17: Rasmus Solgaard og Bodil Vessel 2,48

MATAS MATCH, DEN 17./18. JUNI:

A-RÆKKEN: 1. Team SKjær: Chr. Kjær, Jens Kjær, Johanne H. Svendsen og Torben Svendsen, 237 

point 2. Team Best Friend: Jens Mondrup, Jens L. Petersen, Mogens Mondrup og Bent Engberg, 228 

point 3. Mads & Madsen I: Mads Flindt, Morten Solgaard, Christian Filtenborg og Jens Hillerup Møller, 

222 point

B-RÆKKEN: 1. Team BMW: Klaus Bønlykke, Anne Munck, Kirsten Vastring og H. J. Vastring, 210 point 

2. Team PP: Inge Sandved, Hasse Mortensen, Lisette Thomsen og Peter Thomsen, 200 point 3. Team 

Lyngsøe: Sara, Anna, Lisbeth og Bjørn Lyngsøe, 194 point.

LÆNGSTE DRIVE, LØRDAG: Rikke Paarup Hansen og Morten Solgaard 

NÆRMEST HUL: Hul 5: Rikke Paarup Hansen, HOLE IN ONE  Hul 7: Jens Møller, 1 meter 

Hul 13: Ole Madsen, 2,52 meter Hul 17: Ole Haslund, 0,58 meter 

GRATIS REJSERÅDGIVNING til dem og deres virksomhed

Sanne Bast 
tel. +45 2320 2501 . www.fl ywithme.dk

t: 4635 1370
www.fi ltenplus.com

LÆNGSTE DRIVE, SØNDAG: Tina Geppel og Christian Filtenborg 

NÆRMEST HUL: Hul 5: Morten Bo Bertelsen, 0,75 meter Hul 7: Alex Madsen, 1,34 meter 

Hul 13: Jens Kjær, 1,30 meter Hul 17: Jesper Asbirk, 2,45 meter

INSPIRATIONSMATCH 2006 

RESULATATER A-RÆKKEN 1. Bent Henning Hansen 69 slag 2. Morten Lund Solgaard 70 slag 3. 

Christian Holt  71 slag 4. Jan Birger Nielsen 72 slag 5. Simon Pyll Truelsen 72 slag 

HOLD:  1. Bent Henning Hansen, Lars T. Larsen og Per Hansen 2. Martin Nicki Pedersen, Ole Madsen, 

Leif Hansen og Erik Müller 

B-RÆKKEN 1. Poul Erik Pyndt 39 point  2. Tina Donstrup 39 point  3. Henrik Grøndal 37 point 

4. Steffen Hansen 37 point 

HOLD: 1. Jan Ib Jensen, Henrik Grøndahl, Jens Krøyer og Morten Marlev 

2. Bent Christensen, Claus Baltzer Nielsen, Poul Erik Pyndt og Hugo Jensen 

C-RÆKKEN 1. Lene Koogi  41 point 2. Cäte Kloster Hansen 34 point 

HOLD:  1. Lene Koogi, Cäte Kloster Hansen, Margit Marlev og Ebba Harbo 

TÆTTEST PÅ FLAGET: Hul 5: Bent Henning Hansen  2,72 m HUL 7: Fabien Holbek 2,85 m 

HUL 13: Christian Holt   1,47 m HUL 17: Ole B. Christiansen  1,83 m 

LÆNGSTE DRIVE: Ayo Holt og Jesper Månson  

Matchresultater



Tjek, om du gemmer penge i murstenene 
– og vind en golfoplevelse for to
Det har længe været godt at være boligejer – men måske kan du få en lavere ydelse.

Lad os sammen se på, om du har mulighed for at spare penge ved at sammensætte dine lån på en
anden måde, omlægge dem eller noget helt tredje.

Bestiller du tid til et lånetjek inden den 29. september 2006, deltager du automatisk i lodtrækningen
om en overnatning for to personer på Mogenstrup Kro med green fee til Sydsjællands Golfklub.

Ring på 45 12 20 60 – det er naturligvis gratis og helt uforpligtende. 

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Realkredit Danmark  •  Algade 5 B  •  4000 Roskilde



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
mail: sekretariat@roskildegolfklub.dk
www.roskildegolfklub.dk

Sekretariatet holder i perioden fra den 1. april 
til den 31. oktober åbnet på følgende tider: 
Mandag         kl. 10.00 – kl. 17.00
Tirsdag/onsdag    kl. 10.00 – kl. 16.00
Torsdag                kl. 10.00 – kl. 17.00
Fredag                  kl. 10.00 – kl. 15.00
Samt den 2. og 4. lørdag i måneden.

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: 1.000 eksemplarer
Layout & tryk: www.fi ltenplus.com Deadline på næste blad er 2. oktober 2006

www.roskildegolfklub.dk 

REGLER FOR GREENFEE SPIL PÅ 
KLUBBENS BANE
Greenfee-gæster er velkomne på banen, dog skal 
man have mindst handicap 34,0. I weekends og på 
helligdage er gæster velkomne efter kl. 10.00.

Medlemmer af Roskilde Golf Klub må have en gæst 
med på banen til reduceret greenfee (kr. 200,- på 
hverdage og kr. 250,- i weekends og på hellig-
dage). I weekends og på helligdage gælder reglerne 
som ovenfor, altså ingen gæster før kl. 10.00.

GREENFEE AFTALER:
Klubben har rabataftaler med følgende klubber:

Frederikssund
Skovbo
Hedeland
Rønnebæk (Sverige).

BAGSKABE
Såfremt du er medlem af klubben og har et bag-
skab du ikke længere benytter, vil vi meget gerne 
have besked i sekretariatet, da vi stadig har en lang 
venteliste.

KØRSEL PÅ MARGRETHEHÅBSVEJ
Klubben har fået en henvendelse fra beboerne 
i rækkehusene ud mod Margrethehåbsvej, hvor 
beboerne udtrykker et stort ønske om, at vi vil vise 
hensyn og reducere hastigheden, både når vi kører 
til og fra banen. Det er vigtigt, at vi fastholder et 
godt forhold til vore ”naboer”. Så tænkt over det når 

du kører igennem rundkørslen. Der er andre der 
også gerne vil nyde at opholde sig i det fri, på 
terrasser og i haver.

UDVIDELSE AF BANEN
Selvom det ikke lykkedes at inddrage arealet 
mellem banen og Boserup Skoven, arbejder 
bestyrelsen videre med andre muligheder for at 
kunne udvide banen.
Så snart der foreligger noget konkret, vil der blive 
orienteret herom.

Nyt fra sekretariatet

Georg Gearløs har været på besøg og 
bygget en ny klokke på hul 4.



SEPTEMBER:

2. & 3.  KLUBMESTERSKABER
 semiorer/Veteraner

17. 2TAL CUP
 Flagmatch for A- B- og C-rækken

30. Afslutning Ægteskabsturnering

OKTOBER:

8. Carlsberg Cross Country match

NOVEMBER:

5.  SLAGTER FRIMANN ANDEMATCH
 (Greensome, sudden shot)

Aktivitetskalender sep.-nov. 2006
kalenderen er vejledende, tjek opslag og www.roskildegolfklub.dk riv
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Så starter bridgesæsonen 
Bridgesæsonen starter i år mandag den 2. oktober kl. 19.00
Der spilles hver mandag aften i vintersæsonen, og sæsonen slutter 
mandag den 26. marts 2007. Der er allerede 40 tilmeldte deltagere. 
Så der kan desværre ikke optages fl ere spillere.

På gensyn den 2. oktober               
                           Susanne og Henning Jensen Roskilde Bilcenter

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

Under Matas Matchen den 17. 
juni 2006 lykkedes det for Rikke

Paarup Hansen, at lave hole in one 
på hul 5.

Den 31. juli 2006 lavede Preben
Haar på hul 17 hole in one.

HOLE IN ONE


