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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub   

  
Banen set med greenkeeperens øjne 
 
I mine 12 år som greenkeeper har jeg aldrig oplevet en vinter, som den netop forgangne, siger 
Heinz, da vi stopper ham midt i arbejdet med at efterså vore greens. De 14 dage med varme 
omkring påske satte heldigvis gang i væksten. Nu mangler vi blot noget regn, så skal vi nok 
efterhånden få skik på banen. 
 
Vi har fået lagt rullegræs i den opfyldte græsbunker på hul 10, samt på vest siden af åen ved hul 3. 
Der kommer også græs i det lille vandhul på hul 8, da vi ikke hen over sommeren kan forvente 
konstant vand i hullet. Alt i alt ting, som gør banen smukkere. 
 
De sidste 2 lynhytter bliver sat op om kort tid, således at der bliver 3 hytter på den store bane og 1 
hytte på par 3 banen, hvor man kan søge ly i tilfælde af tordenvejr.  
 
Vi ser frem til en almindelig, god sommer, således at vi kan præsentere en velholdt og frodig bane 
for klubbens medlemmer og vores gæster. 
 
NB: Dog skal vi opfordre alle vore medlemmer og gæster til at respektere de midlertidige 
afspærringer, som måtte være sat på banen, afspærringerne er opsat fordi græsset skal have fred til 
at gro, så vi hurtigere kan få områderne i spil igen. 
Husk at rette nedslagsmærker op på greens. 
Skålene på teesteder er til knækkede tee og ikke til affald. Affald lægges i de opsatte skraldespande.  

 
Slå et slag for Kræftens Bekæmpelse 
 
I samarbejde med Seniorgolferne gennemføres en match til fordel for Kræftens Bekæmpelse.  
Matchen, som er åben for alle aktive medlemmer, afvikles i forbindelse med Seniorgolfernes 
forårsafslutning torsdag den 30. juni 2011 med gunstart kl. 09.00. 
 
Matchfee er kr. 80,00 for medlemmer af seniorgolferne, for ikke seniorgolfere betales kr. 180,00 
hvoraf kr. 100,00 går til Kræftens Bekæmpelse og resten til en let anretning efter matchen i 
Restaurant Albatros. Alle klubbens Seniorgolfere støtter Kræftens Bekæmpelse med kr. 100,- pr. 
seniorgolfer (ikke kun matchdeltagere). 
 
Der vil komme opslag på seniorgolfernes opslagstavle i klubben.  
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Fuglekasser 
 
I løbet af foråret er der opsat nye redekasser til områdets fugle. Der er opsat kasser med små huller, 
disse kasser er til blåmejser. Kasserne med lidt større huller er til musvitter, og kasserne med de 
store huller er til stære. 
 
Der er også opsat lavt hængende kasser med store åbninger, disse kasser er til rødstjert og vipstjert. 
 
Kassen, der er opsat på kirsebærtræet ved indgangen til klubhuset, er forsynet med en glasvæg. Det 
er tilladt at løfte træpladen i siden af kassen, så kan man se reden og æggene (se billedet). For der er 
faktisk æg i reden i disse dage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danmarksturneringen 
 
I weekenden den 30. april og den 1. maj startede dette års Danmarksturnering. Klubbens bedste 
herrehold, som er nyoprykkede i 2. division, skulle starte med en svær udekamp mod Ledreborg 
Palace Golf, som vi desværre tabte med 13 – 5. Næste kamp mod Hjortespring på hjemmebane blev 
desværre også tabt med samme cifre, dog efter flere meget spændende matcher. 
 
Klubbens 2. hold i 4. division, startede med en uafgjort kamp i Skovbo og med en storsejr 12 – 2 
dagen efter på hjemmebane mod Greve Ny Golf Klub. 
 
Vort seniorhold i 3. division startede også sæsonen med en storsejr på 12 – 0 over Vejle. 

 
Juniorerne 
 
I DGU juniorholdturneringen har klubbens elitejuniorer vundet den første kamp med 5 – 3 over 
Smørum Golf Klub. 
 
Hos junior pigerne har klubben dannet et hold i samarbejde med Skjoldnæsholm Golf Klub. Holdet 
består af 3 piger, hvor Roskilde stiller med Celine Donstrup og Nikki Marie Glenn. Fra 
Skjoldnæsholm deltager Louise Staalbo. Holdet kom godt fra start med en sejr på 4 – 2 over 
Hedeland Golf Klub.  
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Individuelt har Nicklas Munkebo deltaget i 1. afdeling af Faxe Kondi Tour for drenge. Nicklas 
klarede cuttet og lå efter 2 runder på en flot 9. plads, desværre gik det ikke så godt i finalerunden, 
men en 29. plads i en turnering med deltagelse af alle landets dygtigste juniorer er et flot resultat. 
I alt deltog der 72 juniorer i turneringen. 

 
Hole in one 
 
Den 16. april lavede Hans Jørgen Vastring hole in one på hul 13. 
 
Den 23. april lavede Frank Cummings hole in one på hul 7. 
 
Den 2. maj lavede Peter Ravn hole in one på hul 17. 
 
Tillykke til de 3 spillere. 
 
 

Næste klub match 
 
Den 15. maj 2011 - F.J. Poulsen Anlægsgartneri A/S Match  
 
Den 22. maj 2011 – Skinsgame 


