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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
 

”Ildsjælens Træ” plantet i Roskilde Golf Klub 
 
Det var 20-30 ivrige mikro spillere som torsdag den 26. april hjalp Bent Østergaard med at plante 
”Ildsjælens Træ” ved 1. green på Par-3 banen. ”Ildsjælen Træ” er en cirka 3 meter høj rødbøg.  
 
 
Træet er skænket af Bent Østergaard, som på  
Roskilde Idræts Unions årsmøde fik tildelt  
Danske Banks ildsjælspris ”Stå stærkere”. Det er 
netop de små mikro spillere, som i klubben nyder 
stor glæde af den måde, hvorpå Bent Østergaard 
og hans hjælpere leger golfspillet ind i krop og 
sjæl på børnene. 
 
 
 
 

Ildsjælspris til Michael Donstrup 
 
Det blev lederen af juniorudvalget, Michael Donstrup, der som den første fik tildelt Roskilde Golf 
Klubs Ildsjælspris. Prisen er indstiftet af Bent Østergaard, som fik Roskilde Idræts Unions 
Ildsjælspris i februar. 
 
Prisen er en vandrestatuette, som fremover en gang årligt 
tildeles et medlem af klubben, som har ydet en ekstraordinær 
indsats for at fremme klublivet.   
 
Klubben takker Bent Østergaard for initiativet og siger tillykke 
og tak til Michael Donstrup. 
 
 
 

 
Danske Bank Åbningsmatch 
 
Søndag den 22. april deltog 165 spillere i Danske Bank Åbningsmatch, det er ny rekord for 
deltagelse. Matchen blev hæmmet af forsinkelse på grund af kraftig tåge fra morgenstunden, men 
det lykkedes matchledelsen at indhente det meste af forsinkelsen, således præmie overrækkelsen for 
C-rækken kunne afsluttes kl. 19.30. 
 
 
 



 
Vinder i A-rækken blev den kun 14-årige Victor Højer Barsøe med 62 slag netto, Victor der 
kun har spillet golf i 3 år spiller efter matchen i HCP 13,6, tillykke til Victor. 
B-rækken blev vundet af Henrik Børresen med 39 point og vinder i C-rækken blev Kim 
Christensen med 33 point. Du kan se alle resultater på Golfbox.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ”Vinder Victor” & matchsponsor                     Henrik Børresen & matchsponsor   

             Klaus Truesen, Danske Bank                           Klaus Truesen, Danske Bank  

 

Danmarksturneringen 
 
I weekenden den 28. og 29. april tog klubbens 3 hold i Danmarksturneringen hul på dette års 
turnering. 
 
Hos herrerne i 3. division endte weekenden med 2 uafgjorte matcher mod henholdsvis Næstved GK 
og Kalundborg GK, i begge matcher blev det afgørende at klubbens foursome tabte sine kampe. 
Stillingen i 3. Division ses her. 
 
Stilling 
  I alt  
Holdnavn K V U T Score P 
Kalundborg 2 1 1 0 19 - 9 3 
Roskilde 2 0 2 0 14 - 14 2 
Sydsjælland 2 1 0 1 10 - 18 2 
Næstved 2 0 1 1 13 - 15 1 
 
Holdet i kvalifikationsrækken klarede sig flot med sejr over Kalundborg GK og uafgjort med Nivå 
GK. Stillingen i kvalifikationsrækken ses her. 
 
Stilling 
  I alt  
Holdnavn K V U T Score P 
Roskilde 2 1 1 0 19 - 9 3 
Nivå 2 1 1 0 17 - 11 3 
Skjoldenæsholm 2 1 0 1 12 - 16 2 
Kalundborg 2 0 0 2 8 - 20 0 
 
 



 
Bedst fra start kom klubbens seniorhold i 2. division, her blev det til sejre i begge weekendens 
matcher mod henholdsvis Køge og Sydsjælland. Her ses stillingen for seniorerne: 
 
Stilling 
  I alt  
Holdnavn K V U T Score P 
Roskilde 2 2 0 0 15 - 9 4 
Sydsjælland 2 1 0 1 14 - 10 2 
Hornbæk 2 1 0 1 13 - 11 2 
Køge 2 0 0 2 6 - 18 0 
 
Næste runde for alle hold er den 2. og 3. juni hvor klubbens hold spiller på hjemmebane søndag den 
3. juni 2012. Alle er velkommen til at møde op og støtte vore spillere. 
 

Fjorden Rundt 
 
Klubben er igen i år med i Fjorden Rundt, hvor man kan spille ubegrænset på følgende klubbers 
baner Odsherred, Holbæk, Frederikssund og Hedeland. Kortet koster kr. 800,00 og kan købes i 
sekretariatet.  
 
Bemærk kortet kan ikke benyttes af semiFlex medlemmer og er gældende for 2012. 
 

Hole in One 
 
Den 29. april lavede Gustav Klaschka hole in one på hul 7, 
det skete i kvalifikationsrække matchen mod Kalundborg. 
 
Gustav vandt sin match og hjalp dermed holdet til samlet sejr 
i kampen. 
 

Pas på vores bane 
 
Varmen her omkring månedsskiftet har virkelig sat gang i væksten på banen. Overalt er det grønt og 
vi har aldrig haft en bane, der har været i så fin stand så tidligt på året. 
Husk at du som klubmedlem kan være med til at bevare denne fine stand året igennem ved at vise 
hensyn, når du spiller.  
 
Undlad at gå med vogne, gå på de smalle græsarealer mellem greenbunker og green.  F.eks. ved 
greenbunkeren på hul 5. Det er ganske vist op ad bakke, når man går højre om bunkeren, men det er 
en god skik. Det samme gælder ved højre greenbunker på hul 9 og tilsvarende steder. 
 
Du kan også prøve at undgå nøjagtig samme gangbaner på banen, som alle andre spillere. Gå lidt 
udenfor de mest betrådte arealer, så sliddet spredes. 
 
Og en bøn til rygerne.  Golfbanen er IKKE et stort askebæger. Kast IKKE jeres skod på banen. Det 
skæmmer for alle andre.  
 
Husk ligeledes opretning af nedslagsmærker og husk at lægge turf på plads på fairway. 
Efterlad banen som du selv forventer den ser ud når du kommer. 


