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Siden sidst 
Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse 

dage deres årlige afslutningsarrangementer for at sige tak for endnu en velgennemført sæson. Vi har 

igennem hele sæsonen haft en helt fantastisk bane at spille på, hvor vækstbetingelserne trods den svære 

start har haft optimale betingelser, og vores greenkeeper stab har sikres os alle de helt perfekte forhold at 

spille under. 

Eliten har spillet en rigtig flot sæson med gode placeringer og forbliver for alle hold i deres respektive 

rækker. Vi kan også sige tillykke til to danmarksmestre, Jan Birger i seniorrækken og Martin Hansen i 

Parkgolf.  

Vores Regionsgolfhold har præsteret flotte resultater i sæsonen og veteran A vandt, ved landsmesterskabet 

i Vejle DM, efter en spændende og medlevende kamp, fortjent 6-5 sejr over Nordvestjysk golfklub. 

Stort tillykke til holdkaptajn Per Olivarius, Birthe Nielsen, Irene Matthiesen, Torben Madsen, Ulrik 

Wesselhoff og Aksel Kindall. 

Vi har også haft en flot fremgang i medlemstallet, hvor vi med gode mentorers hjælp er ved at uddanne 

yderligere 40 nye prøvemedlemmer som vi håber på sigt også vil blive fuldgyldige medlemmer. 

 

Beslutning omkring tidsbestilling og fortrinsretter for Klub i Klubberne. 
Bestyrelsen har på sit møde torsdag den 27. august 2015 behandlet evalueringen af de indførte regler 

vedrørende tidsbestilling igennem Golfbox, samt regler for fortrinsretten for Klub i Klubberne. 

Det er blevet besluttet at fastholde systemet med fuld booking af banen i Golfbox, det vil sige at den fysiske 

boldrenden på hul 1. er afskaffet. Der vil dog blive produceret en flytbar boldrende til brug ved åbning af 

banen efter matcher. 

Bestyrelsen vil sammen med de relevante udvalg arbejde videre med retningslinjer for brugen af 

tidsbestillingssystemet, så vi fremover blandt andet kan håndtere spillere som ikke møder op til sine tider 

og fremadrettet bruge systemet som et værktøj for den enkelte spiller og baneservice til at skabe bedre 

flow på banen. 

Det er besluttet at fastholde reglerne for fortrinsretten for Klub i Klubberne. Dette betyder at KiK 14 dage 

før spilledagen har fortrinsret til at booke sine tider i Golfbox, og at 48 timer før spilledagen bliver ubrugte 

tider gjort tilgængelig for øvrige spillere. 

Klub i Klubber kan ved sæsonstart indlevere medlemslister med angivelse af ønskede spilletid i respektive 

fortrinsret tider, så vil sekretariatet booke spillerne ind i golfboks for hele sæsonen. Dette kræver dog at 

spillerne respekterer bookningen og melder sig fra bolden hvis man ikke kommer eller flytter sin tid hvis 

man ikke kan spille på den bookede tid. 



Det er tilladt for klub i klubberne at lave fælles bookning af tider for hinanden, der må bare ikke bookes 

med mindre end 3 bolde pr. tid. 

 

Ny hjemmeside 
Da vi startede projektet med vores nye hjemmeside var et af kriterierne for projektet, at involvere så 

mange af klubbens medlemmer som muligt. Den 20. august skød vi således projektet i gang med et 

medlemsmøde. På mødet var ideerne mange og ikke alle var enige om alt, men sådan er det jo i en klub 

med så mange forskellige typer medlemmer. Debatten var imidlertid god - og alle bakker op om, at klubben 

trænger til en ny og bedre hjemmeside. 

Det bliver spændende, om vi kan forene ønskerne, så alle medlemsgrupperinger føler, at der på 

hjemmesiden er noget for dem - samtidig med, at vi sørger for, at greenfeegæster, nye og potentielle nye 

medlemmer nemt kan finde de informationer, de har brug for. 

Hjemmesiden bliver dog ingen succes, hvis der ikke er opbakning og involvering både undervejs med 

opbygningen, men også sidenhen med opdatering, levering af nyheder, billeder og lignende. Heldigvis har 

flere allerede tilbudt deres assistance - og senere får flere mulighed for at være med. 

I første omgang har vi dannet en fokusgruppe, som kommer til at følge arbejdet med den nye hjemmeside 

lidt tættere henover efteråret og vinteren, ligesom gruppen får mulighed for at teste og give input 

undervejs. 

Har du ideer eller input til vores nye hjemmeside så kontakt webmaster for den nye hjemmeside: Henrik 

Overgaard Pedersen - hop@pc.dk. 

 

Samarbejdet mellem spillere og greenkeeper 
Vi har desværre hen over sommeren oplevet flere episoder, hvor vores greenkeeper er blevet overfuset af 

medlemmer som mener de har fortrinsret og at greenkeeperne ”bare skal flytte til side når de kommer”. 

Der er selvfølgelig altid to sider af samme sag, og det er derfor også vigtigt at huske, at hvad der foregår på 

banen er vores allesammens ansvar og den eneste måde vi kan få tingene til at fungerer, er ved samarbejde 

og gensidig respekt. Dette gælder både spillere vs. greenkeeper, spillere vs. baneservice og spillere vs. 

spillere osv. 

Når vi ser en greenkeeper køre rundt på banen og udføre sit arbejde – for vores skyld! så er det ikke bare 

fordi han lige syntes det kunne være sjovt at være lige der den dag. Der ligger stor planlægning bag mange 

af de ting som bliver udført på banen, hvor der både skal tages hensyn til årstid, vejret, miljøregler, hensyn 

til naboer, spil på banen og diverse arrangementer osv. I relation til spillet på banen så starter arbejdet på 

banen tidligt om morgenen når det er lyst og der startes typisk på for 9 og sluttes på bag 9 således at der 

arbejdes foran spillet. Typisk vil arbejdet være sluttet på banen kl. 11.30. 

Vi har herunder liste nogle generelle etikette- og sikkerhedsregler regler for Roskilde Golf Klub: 

Etikette på Roskilde Golf Klub 

Følgende etikette- og ordensregler gælder under spil på Roskilde Golf Klubs baner. 



 Nedslagsmærker på greens skal rettes op – pitchfork er obligatorisk 
 Opslået turf på fairway skal genplaceres 
 Bunkers skal rives efter brug – riven efterlades i bunkeren 
 Trolleys må ikke køres eller trækkes over teesteder, greens og bunkers samt mellem greens og 

bunkers 
 Anvisningerne for kørsel med buggy.s SKAL efterkommes. 
 Buggy.es må IKKE køre eller parkeres på flisearealet omkring klubhuset 
 Mobiltelefoni på banen bør undgås 
 Greenkeeperne har fortrinsret på banen og skal give signal, før der må spilles videre 
 Anvisninger fra baneservice skal følges 

Sikkerhedsregler for spillere på Roskilde Golf Klubs baner 

Med dette ønsker vi at understrege vigtigheden af, at man som golfspiller er opmærksom på det personale, 
der befinder sig på golfbanen. Således udgør det en meget vigtig del af greenkeeping-stabens helbreds- og 
sikkerhedspolitik. 

At spille golf skal altid være en behagelig oplevelse og derfor vil staben omkring banen altid gøre deres 
yderste for at gøre deres arbejde uden at forhindre og/eller forstyrre jeres golfspil. 

For at sikre denne oplevelse og altid sørge for optimale betingelser, skal greenkeeperne arbejde på banen 
hver dag – også mens der er spillere på banen. Dette kan være en risikofyldt opgave og med baggrund i den 
stigende "trafik" på banen, finder vi det nødvendigt at præsentere jer for nedenstående sikkerhedsregler. 

Greenkeeping-staben vil bestræbe sig på: 

 Ikke at klippe greens efter spillerens "approach-slag" mod green, når banen er åben 
 At planlægge klipning, så det ikke forstyrrer unødvendigt 
 Ikke at være skyld i at forstyrre unødvendigt 
 At bevæge sig hurtigt ud af spilområdet, når opgaven er færdig 
 At bringe "Ground Under Repair" tilbage i spil hurtigst muligt 
 At producere de bedst mulige golfkonditioner 

Golfspillerne må og skal (sikkerhed): 

 Ikke slå mod greens, der er ved at blive klippet 
 Ikke slå fra teesteder, der er ved at blive klippet 
 Ikke slå deres bold i retning af eller over en greenkeeper 
 Vente på, at greenkeeperne har bevæget sig til et sikkert område eller på behørig afstand 
 Altid råbe "fore", hvis man fejlagtigt slår en bold i nærheden af andre personer 

Golfspillerne må og skal (etikette): 

 Der må IKKE spilles i 5-bolde 
 Lægge turf tilbage på plads efter slag 
 Reparere nedslagsmærker 
 Udelukkende træne på de dertil anviste områder 
 Benytte trolleys og buggies på en fornuftig måde (placeres mindst fem meter fra green) 
 Sørge for at holde øje med skiltning på banen 



 

Danmarksturneringen 
Der blev i weekenden den 15. – 16. august afholdt sidste afdeling af Danmarksturneringen med flg. 
resultater: 

2. div. damer spillede lørdag i Roskilde mod Holbæk, resultat 1-8 og søndag i Sydsjælland, resultat 7-2. 
Slutresultat nr. 2 i 2. div. Super flot. 

2. div. herrer spillede lørdag i Royal Golf Club, resultat 8-10 og søndag i Roskilde mod Værløse, resultat 12-
6. Slutresultat nr. 2 i 2. div. Super flot. 

4. div. herrer spillede lørdag i Roskilde mod Harekær, resultat 12-2 og søndag i Ledreborg, resultat 6-8. 
Slutresultat nr. 2 i 4. div. Super flot. 

Kvalifikationsrækken herrer spillede lørdag i Roskilde mod Holbæk, resultat 5-9 og søndag i Dragsholm, 
resultat 11-3. Slutresultat nr. 3 i kvalifikationsrækken. Flot, de bliver i rækken til næste år. 

1. div. seniorer spillede lørdag i Roskilde mod Kokkedal, resultat 6-8 og søndag i Rungsted, resultat 5-9. 
Slutresultat nr. 4 i 1. div. Holdet spiller videre i 2. div. næste år. 

2. div. veteraner spillede lørdag i Søllerød, resultat 4-10 og søndag i Gilleleje, resultat 2-12. Slutresultat nr. 3 
i 2. div. Flot, de bliver i rækken til næste år. 

Vi ønsker alle holdene og spillerne tillykke med deres flotte placeringer. 

 

Forpagter til Roskilde Golf Klubs Restaurant 
Da vores nuværende forpagtningsaftale med Pia og Flemming udløber her til årsskiftet, besluttede vi i 

foråret, at lave en ny udbudsrunde for at sikre, at vi har den bedste restaurant løsning til gavn for klubbens 

medlemmer og restaurantgæster. 

Udbudsrunden er nu blevet offentliggjort på både vores hjemmeside og annonce er blevet trykt i diverse 

omegnsaviser og golf magasiner. Der er blevet udarbejdet et udbudsmateriale som kan downloadet på 

vores hjemmeside under nyheder. 

Det er vores håb at have afsluttes runden omkring 31. oktober, således vi allerede i november kan 

tilkendegive hvem der kommer til at stå i spidsen for vores dejlige restaurant i Roskilde Golf Klub fra og 

med den 1. januar 2016. 

 

Underskrevet aftale med Lasse Frølich 
Som udmeldt i seneste nyhedsbrev, så var vi tæt på en forlængelse med Lasse som klubbens headpro og 

Pro shop forpagter. 

Vi kan med glæde nu meddele, at der er underskrevet en 3 årig aftale med Lasse. Hvilket betyder at Lasse 

fortsætter endnu i 3 år som klubbens træner og spiller på divisionsholdene, samt forpagter at klubben 

shop. 



Som også nævnt tidligere så er arbejdet med greenfee spillere til både den store og 9. hullers banen og 

udlejning af buggy lagt over til Lasse, hvilket betyder, at der skal udfærdiges en tillægskontrakt for dette 

arbejde. Dette arbejde er endnu ikke helt afsluttet, men vi håber at alle brikkerne er faldet endelig på plads 

inden vi går på juleferie. 

 

Driving range projektet 
Efteråret er ved at tage fat og vinteren nærmere sig og en overdækning af driving rangen har længe stået 

på de flestes ønskeliste. Der arbejdes hård på projektet og vi er ved at få de sidste priser på plads omkring 

projektet. 

Der arbejdes på en løsning med en transparent/gennemsigtig polycarbonat beklædning - opbygget med en 

stålkonstruktion, som er vedligeholdelses fri. I modsætning til en traditionel konstruktion af træ, vil den 

falde ind i omgivelserne og gøre overdækningen meget let at se på. Det har også den fordel, at man kan se, 

hvem der træner på driving rangen. 

De arbejdet på en løsning med overdækning af 12 udslagssteder. 

 

Sekretariatet 
Bestyrelsen besluttede pr. 1. juni at opsige samarbejdet med vores Golf Manager Thomas Wichmann. Vi er 

nu i gang med at formulere en ny stillingsbeskrivelse og jobannonce og håber i løbet af oktober/november 

at have en ny struktur på plads i sekretariatet. 

Vi har forlænget vores aftale med Tina Donstrup frem til 30. oktober 2015, hvilket vi er meget glade for, da 

Tina har været en meget stor hjælp for Helle i det daglige arbejde. Vi fornemmer også at medlemmerne har 

været glade for ordningen. 

 

 

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle medlemmer, frivillige, sponsorer og gæster for at 

bidrage til en helt fantastisk golf sæson i Roskilde Golf Klub. 

 

De bedste golf og efterårs hilsner 

Roskilde Golf Klub 

 


