
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - december 07 

Vinteren står for døren, og vores vinterbane har allerede været i brug. Det kommer den nok igen inden vores bane åbner 
op igen en gang til foråret. Den mørke årstid betyder dog ikke, at golfklubben ligger stille. Det ved de fleste som kommer 
i klubhuset i denne tid. Ikke alene er der masser af vintergolfere hver eneste dag, men der spilles også bridge i klubhuset 
hver uge, ligesom mange af vores medlemmer mødes i klubhuset til hygge eller spisning.  

Det er altsammen med til at skabe det herlige klubmiljø vi har i Roskilde, så derfor opfordres alle til fortsat at komme ud i 
klubben i løbet af vinteren.   

Dette nyhedsbrev er det sidste i 2007. Der vil henover vinteren komme nyhedsbreve efter behov.  

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul, og et godt nytår. 

Nyt vinter teested på hul 12 

Greenkeeperne Anders (tv) og Steen (th) har netop etableret et permanent vinter teested på hul 12. Planen er at teste 
denne type kunstgræs henover vinteren, for at på sigt bruge den til vinter teesteder overalt på banen.  

  

Nyt udvalg skal styrke junior- og elitearbejdet 

Her i efteråret har et nyt udvalg set dagens lys i Roskilde Golf Klub, nemlig et sportsudvalg. Udvalget formål er at samle 
og forbedre de sportslige aktiviter og muligheder for vores bedste juniorer og elitespillere. Det vil sige planlægge træning 
og turneringer i samarbejde med pro'erne.  

Udvalget skal også forsøge at øge sponsorindtægterne til vores bedste golfspillere, ligesom en udbygning af 
træningsfasciliteterne også er med i udvalget arbejdsområde.  

Foreløbig består Sportsudvalget af formand Gerhard Klaschka, Lill Heidebo (junior repræsentant) og Anders Sigdal (Elite 
repræsentant). 

Tjek forsikringen eller tag dit udstyr med hjem 

Knap 500 medlemmer har deres udstyr stående i bagrum i klubben. Men for at være sikret rent forsikringsmæssigt, er 
det vigtigt at alle tager deres udstyr med hjem, mindst en gang om året.  

Det fortæller klubbens assurandør om forsikringsforholdene for medlemmerne. Det er nemlig ens egen indboforsikring, 
der dækker evt. tyveri eller skade på udstyret, men kun hvis det midlertidigt befinder sig uden for hjemmet. Og med 
midlertidigt mener klubbens assurandør op til 12 måneder.  

Husk derfor at tage dit golfudstyr med hjem, mindst en gang om året, så er du på den sikre side, hvis uheldet er ude. 

Succes for Roskilde Golf Klub i USA 

Roskilde Golf Klub var stærkt repræsenteret ved velgørenhedsturneringen Boca Grande Scramble i Florida i USA i 
slutningen af oktober. I forbindelse med Troels Østergaards bryllup spillede fem RoGK spillere med i turneringen, og 
Troels' forældre Bent og Kirsten Østergaard sluttede sammen med Kenneth Kruse og Anders Sigdal på andenpladsen i 
turneringen.  

Ud over pokaler til de fire tog Per Biltoft sig af præmien for dagens længste drive med et af hans længste nogensinde. 
Godt 330 meter slog Per bolden, og vandt uden konkurrence.  

Desværre var der ingen, der lavede hole-in-one. Det havde ellers givet op til 10.000 $ i præmie. 

Vinterens åbningstider i sekretariatet 



Fra den 1. november 2007 og frem til den 31. marts 2008 er sekretariatets åbningstider som følger: Mandag til Torsdag 

kl. 10.00 – kl. 16.00 og fredag kl. 10.00 – kl. 12.00. 


