
 
 
 
                  marts 2011  
 

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub  
                                                               
Skaf et nyt medlem -  
og indløs et gavekort på kr. 1.000         
 
Der er plads til nye medlemmer i Roskilde Golf Klub.  Vi fik ikke ”fyldt op” efter den udvidelse af 
medlemsantallet, der blev vedtaget på generalforsamlingen i marts 2010.  
 
De bedste ambassadører for Roskilde Golf Klub er klubbens medlemmer, så i resten af sæson 2011 
vil det udløse et gavekort på kr. 1.000 til Proshoppen eller Restaurant Albatros, hvis du skaffer 
klubben et nyt aktivt medlem. 
 
Du kan invitere din nabo eller venner med til ”Golfens Dag” den 10. april i klubben, hvor Dansk 
Golf Union har taget initiativ til, at der afholdes en landsdækkende ”kampagne dag” for at få nye 
medlemmer til klubberne. Arrangementet vil blive annonceret i lokale aviser og på klubbens 
hjemmeside. I Roskilde vil vi gennemføre et arrangement meget lig den ”åbent hus” dag, som med 
succes blev afholdt i september sidste år.  
 
Reserver derfor allerede nu den 10. april i din kalender. Fortæl om dagen til venner og bekendte, og 
vær parat til at give en hjælpende hånd under arrangementet, således at vi i fællesskab kan give de 
forhåbentlig mange gæster en god oplevelse og et godt indtryk af vores klub. 
 
Der vil senere via mail og på hjemmesiden komme yderligere information om arrangementet. 

 
Vores bane efter vinteren 
 
Selv om vinteren her primo marts endnu ikke er overstået, kan det allerede nu konstateres, at det har 
været en slem omgang for vores dejlige bane. Den lange periode med sne fra november til januar og 
den efterfølgende periode med tø, har ikke været godt for græsset, hverken på fairways eller på 
greens. Det ses tydeligt. 
 
 
 
 
                 

 
 
 
                
                                                    Fairway hul 11 – januar 2011                                                      

 
 
 



Heldigvis kan vi konstatere, at de seneste års dræningsforbedringer har virket. I løbet af  
efteråret fik vi udbygget dræningen ved hul 5’s teested.  Dette har også haft en positiv effekt, 
siger vores chefgreenkeeper. I den korte periode uden frost, som vi havde i ultimo januar / primo 
februar, fik vi priklet alle greens og de fleste teesteder. Dette giver luft til rødderne og lettere 
”afløb” for vand. Først når varmen kommer, vil vi kunne se, hvordan vores greens har reageret  
på den kolde vinter, siger chefgreenkeeper Hans-Henrik  
 
Nu glæder vi os alle bare til foråret og varmen kommer ☺.  

 
SemiFlex medlemmer 
 
På den ekstraordinære generalforsamling i december 2010 blev der vedtaget en ny medlemskategori 
samt nogle ændrede betingelser for betaling af indskud i Roskilde Golf Klub. 
 
80 nye som gamle medlemmer har taget imod tilbuddet og er blevet semiFlex medlemmer i 
klubben. Mere end halvdelen af de 80 semiFlex medlemmer er tidligere passive medlemmer i 
klubben, som nu har udvidet deres tilknytning til Roskilde Golf Klub. Der er også en del af vore 
aktive medlemmer, som har valgt at skifte til denne nye medlemskategori, blandt andet fordi de 
ikke får spillet flere runder end de 5, der er inkluderet i dette medlemskab.  
9 semiFlex medlemmer er helt nye i Roskilde Golf Klub. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at de nye medlemsordninger/kontingentregler er blevet godt 
modtaget, og at klubben nu står godt rustet til at tage imod nye golfinteresserede, uanset hvilket 
type medlemskab disse måtte ønske. En lille nedgang i medlemstallet var forventet, men det er 
meget positivt at konstatere, at nedgangen primært sker i antallet af de passive medlemmer.  

 
Matchkalender 2011  
 

8. maj - Danske Bank Åbningsmatch  

15. maj - F. J. Poulsen Anlægsgartneri A/S Match  

22. maj - Skins Game  

18. og 19. juni - Albatros/Mads & Madsen Midsommermatch  

25. og 26. juni - Klubmesterskaber for seniorer og veteraner           

14. august - 2Tal Roskilde Flagmatch  

27. august - Klubmesterskaber herrer, damer og juniorer  

28. august - Klubmesterskaber herrer, damer og juniorer  

03. september - Klubmesterskaber Hulspil  

04. september - Klubmesterskaber Hulspil  

25. september - Sponsorernes Match for medlemmer  

16. oktober - Carlsberg Cross Country  

30. oktober - Slagter Frimanns Andematch   

  

(der forbeholdes ret til ændringer i matchkalenderen) 


