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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
 

Golf i vintersæsonen 
 
Når vi spiller golf uden for den normale golfsæson, skal vi passe på vores bane. 
 
Banen kan være meget våd, hvilket gør, at jorden bliver komprimeret, når man bevæger sig på banen. Det 
er derfor, det ikke er tilladt at benytte golfbiler og golfvogne i vintersæsonen, men kun bærebags. 
 
For at mindske skaderne på banen, kunne man spille med færre køller i bagen om vinteren, så vil ryggen 
formentlig heller ikke blive overbelastet. 
 
Der er spillere, der har fået dispensation til at benytte golfvogne også i vintersæsonen, denne dispensation 
er givet under forudsætning af, at man virkelig har behov herfor og at der kun benyttes golfvogne, hvor 
hjulbredden er på minimum 7 cm. 
 
 

Dræningsarbejder 
 
I dette efterår har greenkeeperne indledt dræningsarbejder, blandt andet på hul 8 og omkring teestedet på 
hul 5. Begge huller har været plaget af meget våde områder i regnperioder.  
 
På hul 5 graves der en grøft, der kan lede vandet væk fra området og ud i grøften til venstre for teestedet, 
der opsættes en bro, så man kan passere åen, når man kommer fra green på hul 4. 
 
På hul 8 er det området mellem vejen og åen, der er blevet drænet, således at vandet ledes ud i åen, der 
løber langs med hul 10 og derfra videre ud i søerne. 
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Tillykke til Lasse 
 
Vores pro-lærling er nu blevet rigtig pro. I slutningen af oktober afsluttede Lasse sin 3-årige uddannelse 
som golf-pro ved at består såvel en teoretisk som en praktisk prøve. Gennem de 3 år Lasse har været elev i 
Roskilde Golf Klub, har han deltaget i 2 x 4 måneders teori på idrætsskolen i Ikast. Denne undervisning 
omfatter bl.a. økonomi og forretningsdrift. De fleste praktiske ting omkring golfundervisning har Lasse 
lært under sit arbejde i klubben. 
 
Jeg har haft en rigtig god læreplads, siger Lasse, og jeg er glad for, 
at jeg netop har fået en aftale om at fortsætte i Roskilde Golf Klub 
i foreløbig 1 år mere. På sigt håber jeg naturligvis på, at der dukker 
den rigtige mulighed op, således at jeg kan få min egen forretning, 
men jeg har jo tiden foran mig, slutter Lasse. 
 

 

Prøvemedlemsmatcher  
 
Klubbens prøvemedlemmer, som blev meldt ind i forbindelse med Åbent Hus arrangementet i september, 
er nu kommet godt i gang med at spille golf. De er blevet inviteret til 3 prøvemedlemsmatcher på par 3 
banen. Den første match blev afviklet d. 24. oktober og de efterfølgende bliver afviklet henholdsvis den 
14. november og den 5. december.  
 
Ved disse matcher, som er forbeholdt prøvemedlemmer, bliver de tilmeldte opdelt i hold a 3 personer. 
Med hvert hold går der en øvet spiller, som spiller med, og hjælper med at udfylde scorekort, samt hjælper 
ved afklaring af eventuelle regel- og etikettespørgsmål. 
 
På den sidste matchdag afsluttes der med fælles spisning i klubhuset, hvis der er stemning for det. Her vil 
der også blive uddelt ekstra præmier til de bedste spillere sammenlagt i de 3 matcher. 
  

Resultater fra de seneste turneringer 
 
Carlsberg Cross Country: Matchen med 96 deltagere i 3 rækker blev afviklet d. 17. okt. 2010   
 
Vinderne blev:       Herre A:  Erik Christiansen - 43 point  
                               Herre B:  Søren Jensen - 48 point  
                               Dame:     Birthe Nielsen - 28 point   
 
Den deltaljerede resultatliste for matchen findes på klubbens hjemmeside under matchkalender/resultater.    
 
Slagter Frimanns Andematch blev afholdt den 31. oktober med 92 deltagere i 2 rækker.  
 
Vinderne blev:       A-rækken :  Lars T. Larsen & Kurt Nielsen - 42 point                                    
                               B-Rækken:  Henning Nordstrøm & Anders Elnegaard - 40 point 
 
Den deltaljerede resultatliste for matchen findes på klubbens hjemmeside under matchkalender/resultater. 
 
 
 
 
 



Par 3 - banen 

Golfklubbens PAR 3-bane var i søndags rammen om: Nordea´s Andematch 2010.  

Der var 30 deltager, som spillede en 18 hullers golfturnering i et fantastisk flot efterårsvejr med høj sol.  
Restaurant Albatros havde efter matchen dækket op med en flot frokostplatte bestående af blandt andet – 
selvfølgelig - andebryst!   

Vinderne blev:           Herre:  Finn Kristensen – 44 point    
              Dame: Susanne Karstensen - 38 point 

Den deltaljerede resultatliste for matchen findes på klubbens hjemmeside under klubinfo/udvalg/par 3 
/andematch 2010.   
 
 

 

 

 

 

 

Par 3-udv. formand, Steen Pedersen,                                                     Spillerne klar til start.                                                           
ønsker vinderne tillykke.  

  

Næste match  

 
Der afvikles ikke flere matcher i år, næste match bliver Åbningsmatch sæson 2011. 
  
 
  

 

 

 


