
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - maj 08 

Så kom solen. Og sikke et herligt vejr, det er at spille golf i. Vi er godt i gang med den anden måned i sommersæsonen, 
og lad os da bare krydse fingre for, at den herlige start på sæsonen varer ved.  

Der har allerede sket en masse en Roskilde Golf Klub i 2008. De første søndagsmatcher har været afholdt. Danske 
Banks åbningmatch havde et rekordstort antal tilmeldte på mere end 130. Det er intet mindre end fantastisk.  

Greenkeeperne har også arbejdet hårdt på vores bane, og her i maj færsiggør de flere projekter, bl.a. en del 
dræningsarbejde. Husk at vise hensyn til mændene i grønt. Lad være med at slå, før du er sikker på, de har set dig. 

Fælles anvarsforsikring 

Dansk Golf Union har i samarbejde med Nykredit tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som Roskilde Golf Klub er med. 
Både for de aktive og de passive medlemmer.  

Den kollektive ansvarsforsikring dækker de skader, man som golfspiller kan komme til at påføre andre. F.eks. en bold i 
forruden på en bil, fordi et slag kommer på afveje, en spiller, der bliver ramt og måske brækker næsen, eller dét, der er 
værre.  

Den kollektive ansvarsforsikring træder ind i billedet, hvis golfspillerens egen ansvarsforsikring ikke dækker, eller hvis 
den skadevoldende golfspiller ikke kan identificeres. Et væsentligt forhold i forsikringen er desuden, at skadelidte ikke 
nødvendigvis skal konfrontere den pågældende spiller med skaden. For den uheldige bilist, der fik sin forrude slået i 
stykker, betyder det, at han nu blot kan henvende sig til golfklubben og sandsynliggøre, at det er en golfskade, så sørger 
klubben for at anmelde skaden. 

Danmarksturneringen begynder i weekenden 

I den kommende weekend, d. 17. og 18. maj indledes Danmarksturneringen for vores bedste hold. Vores elitepiger skal 
for første gang prøve kræfter med 1. division, mens herrerne begynder lidt forfra i 3. og 4. division.  

Lørdag spiller alle holdene ude, mens der søndag er hjemmekampe til alle vores hold. Pigerne spiller fra klokken 8.00, 
og herrerne går ud lige efter. Alle medlemmer opfordes til at komme ud og følge vores bedste spillere, og heppe på 
Roskilde sejre. 

Tjek hjemmesiden for banelukninger 

I Roskilde Golf Klub har vi mange banelukninger af kortere eller længere varighed. For at sikre, at der er plads på banen 
når du ønsker at spille din golfrunde, vil det være en god ide, at checke klubbens hjemmeside 
www.roskildegolfklub.dk/alt_om_banen/banelukning/ her har du øverst på siden de faste banelukninger m.m., går du 
længere ned på siden vil du kunne se de variable banelukninger.  

De variable lukninger er eksempelvis alle klubmatcher, company days, Royal Unibrew matcher med mere.  

Banelukninger vil altid være tids afgrænsede, således man kan se hvornår det bliver muligt at komme ud på banen.  

Man vil ligeledes kunne se dagens banelukning samt banelukninger for de næste 14 dages på informationsskærmene i 
klubhuset. 

Næste match 

Næste match er F. J. Poulsen Anlægsgartneri match søndag d. 25. maj. Husk tilmelding inden onsdag d. 21. maj.  

http://www.roskildegolfklub.dk/alt_om_banen/banelukning/

