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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub    

 

Resultatet af medlemsundersøgelsen 
 
Resultatet af den netop gennemførte medlemsundersøgelse omkring tidsbestilling i Roskilde Golf 
Klub foreligger nu. 
 
Der blev udsendt spørgeskema til 794 medlemmer via deres mailadresse i Golfbox. Der kom 377 
besvarelser og resultatet af undersøgelsen viser, at 61 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med 
den nuværende form for tidsbestilling i klubben, mens 23 % ikke er tilfredse eller er meget 
utilfredse, 13 % er hverken tilfredse eller utilfredse og 2 % ved ikke. 
 
På baggrund af undersøgelsen har bestyrelsen besluttet, at fortsætte med den nuværende model for 
tidsbestilling i klubben. Dog vil det fremover kun være muligt for medlemmer og gæster at bestille 
1 tid, det vil sige, at man ikke kan have flere bestillinger frem i tiden. 
 
Endvidere besluttede bestyrelsen, at ændre på reglen om, at banen er forbeholdt klubbens 
medlemmer til kl. 10.00 på lørdage, søndage og helligdage. Tidspunktet ændres til kl. 09.30 og 
fremover vil det være tilladt for medlemmer at tage en gæst med på banen også i dette tidsrum. 

 
Bagskabe 
 

Vi har ledige overskabe, så mangler du plads til dit golfudstyr, skal du blot henvende dig i 
sekretariatet, så finder de et skab til dit udstyr, prisen for et overskab varierer fra kr. 330,- til kr. 
550,- i årlig leje. 

 
Nye medlemmer 
 
Vi har plads til flere golfspillere i Roskilde Golf Klub, så husk at du stadig kan erhverve et 
gavekort på kr. 1.000,- til Proshoppen eller Restaurant Albatros, hvis du skaffer et nyt aktivt 
medlem over 19 år til klubben. 

 
 

 

 

 



Banen 
 

En stor tak til greenkeeperstaben for deres indsats i forsommeren. Vinteren var usædvanlig hård og 
forårssæsonen har ikke været den allerbedste set med en greenkeepers øjne. Vi har i den grad 
manglet vand.  Til trods herfor kan vi i dag spille på en pæn bane, hvor de værste af vinterens 
skader heldigvis er ved at være overvundet. 

 

Hurtigt ”grønt” kort 
 

Også i Roskilde Golf Klub kan man nu erhverve spilletilladelse 
(DGU kort) på kort tid, hvis man har den fornødne kunnen.  
Nærmere information fås ved henvendelse herom til Mads og Madsen. 

 
Danmarksturneringen 
 

Klubbens hold i Danmarksturneringen har igen været i kamp. I weekenden den 28. og 29. maj 
spillede klubbens 2. divisionshold for herrer begge dage på hjemmebane, lørdag tabte holdet til 
Sorø, mens det søndag blev til en sejr over vore naboer fra Ledreborg. 
 
Holdet i 4. division spillede på udebane lørdag mod Harekær og tabte. Det blev ligeledes til et 
nederlag søndag på hjemmebane mod Skovbo. 
 
Det går bedre for vort seniorhold i 3. division, holdet spillede lørdag uafgjort på udebane mod 
Mølleåen, holdet skal blot besejre Mølleåen i august måned på hjemmebanen og så vinde den sidste 
kamp i Vejle for at sikre oprykningen til 2. division. 

 
Rangliste turneringer 
 

Flere af klubbens elitespillere har været i kamp i forskellige rangliste turneringer arrangeret af 
DGU.  
 
På Faxe Kondi Tour for drenge er Niclas Munkebo placeret som nr. 30 på ranglisten, mens Andreas 
H. Sørensen og Jannick P. Clausen og er at finde på listen over de bedste juniorer i Danmark. 
 
Hos damerne ligger Johanne Heidebo Svendsen placeret som nr. 30. på ranglisten. 
 
På Senior Touren ligger Torben Svendsen på en meget flot 7. plads. Torben deltog i weekenden på 
Senior Tourens 2. afdeling i Aarhus, hvor Torben placerede sig på en flot 4. plads. 

 
 

 



Juniorholdturneringer  
 

Hos juniorerne har vi 3 drengehold og 1 pigehold med i turneringen. Vore piger klarer sig rigtig flot 
holdet ligger på 1. pladsen, holdet består af Celine Donstrup og Nikki Marie Glenn fra Roskilde og 
Louise Staalbo fra Skjoldnæsholm. De 3 drengehold klarer sig også fint i deres rækker. 

 
Kommende aktiviteter 
 

18. og 19. juni  Midsommermatchen sponsoreret af Mads & Madsen og Albatros 
(tilmelding i kuvert i klubhuset). 

 
18. juni   Midsommerfest 
 
25. og 26 juni Klubmesterskaber i slagspil for seniorer og veteraner (tilmelding på 

opslag i klubhuset) 
 
30. juni  Slå et slag for Kræftens Bekæmpelse sammen med senior golferne 

(tilmelding på opslag i klubhuset) 
 


