
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - september 2007 

De sidste to weekender har vi fundet årets klubmestre i Roskilde Golf Klub. Den sidste weekend i august blev det spillet 
slagspil i alle rækker, mens der de første dage i september blev spillet hulspil.  

Se resultater fra slagspilsmesterskaberne her. 

Jesper Asbirk hulspilsmester igen igen... 

Jesper Asbirk kan et eller andet når det gælder hulspil. For tredje år i træk vandt han nemlig klubmesterskabet i hulspil.  

I sidste uges slagspilsmesterskab sluttede Asbirk på 6. pladsen, og var derfor ikke seedet til finalen, men sejre over 
Simon Pyll, Rasmus Solgaard, Christian Filtenborg og så Benjamin Poke i finalen sikrede ham titlen igen i år.  

Mens weekendens tre første matcher var tætte opgør var Jesper suveræn i finalen. Han vandt allerede på 14. hul med 
5/4.  

Hos kvinderne snuppede Dorthe Pyll Truesen titlen. 

Dræn arbejde på banen 

Efter den utrolig våde sommer har det vist sig, at dræn'et på banen mange steder ikke fungerer optimalt. Derfor vil der i 
de kommende uger foregå et arbejde med at etablere og udbygge dræn flere steder på banen. Det skulle forhindre de 
problemer vi har oplevet i år fremover.  

Husk som altid når der arbejdes på banen at vise hensyn, når du spiller din runde. 

Ny medarbejder i sekretariatet 

Mandag den 3. september starter Helle Nørregaard som sekretær i klubben. Helle har senest været ansat i Rønnede 
Golf Klub, men er her i sommer flyttet fra Næstved til Frederiksberg, og ville derfor gerne arbejde tættere på sin bopæl.  

Vi håber alle vil tage godt imod Helle, vi ved hun glæder sig til at møde klubbens medlemmer.   

  

Kaninerne på besøg i Hedeland 

Den årlige venskabsmatchen mod Golfklubben Hedeland blev spillet den 13. august på Hedelands bane i dejligt 
sommervejr med 20 spillere fra Roskilde mod 43 spillere fra Hedeland.  

Banen var i fin stand, hvis man blev på fairway, men til vores store overraskelse var roughen meget lang i forhold vores 
egen roughen på vores egen bane, så det var måske en af årsagerne til, at vi ikke fik pokalen med hjem i igen.  

Resultatet blev, at Hedeland vandt med 12,7 point mod 11,3 point i gennemsnit, hvilket var anden gang Hedeland vandt 
de 12 gange matchen er blevet spillet. 

Næste match er 2Tal Flagmatch 

Næste match er 2Tal Flagmatch søndag d. 9. september. Husk tilmelding via Golfbox senest onsdag d. 5. 

 

 

http://www.roskildegolfklub.dk/index.php?id=1734

