
Nye klubmestre i hulspil
Jesper Asbirk og Alexandra 
Benard vandt i weekenden 
25./26. juni årets klubmester-
skaber i hulspil. Hos pigerne 
var søndagens fi re semifi nalister 
alle juniorer, og fi nalen blev et 
rent familieopgør mellem 
Alaxandra og Natalie Benard. 
Det blev storesøster Alaxandra 
som løb med sejren og titlen.

Hos herrerne var juniorerne 
også repræsenteret i fi nalen. 
Rasmus Lund Solgaard havde 
spillet sig frem til slutkampen, 
men her måtte han på 17. hul
strække våben til Jesper Asbirk. 

                      Stort tillykke til dem begge!

Rough på banen
De fl este har nok lagt mærke til at banen har ændret udseende på mange huller 
inden for de seneste uger. Roughen har fået lov til at vokse, fairways er klippet lidt 
anderledes og omkring greens har græsset også fået lov at vokse.

Men hvorfor nu det? Baneudvalget har gennem samtaler med Steen Tinning på 
banen fået inspiration til det nye layout, hvor grundidéen er, at gode slag belønnes og 
dårlige slag straffes, forklarer greenkeeper Hans Henrik Hagelund.
- Vi havde samtidig et ønske om at banen skulle præsenterer sig som en golfbane 

Festlig dag med ”Ryder Cup”

telefon ::: 4635 1370
www.filtenplus.com

 

1. juni startede Beth Rasmussen i sekretariatet, som afl øser for Joan. Beth har man-
ge års erfaring fra tidligere job som administrativ medarbejder i et større autofi rma. Vi 
glæder os til at få gavn og glæde af den erfaring i klubben. Vi har allerede i hendes 
første uger på pinden set at Beth er den helt rigtige til jobbet.

Golfreglerne i praksis på hul 3
af Olaf Irgens 

I sidste nummer skrev jeg om en, som skulle slå sin bold ud af en vandhazard, at han 
ikke måtte berøre noget i hazarden med køllen. Jeg er med rette blevet kontaktet 
af nogle medlemmer, som mener at dette kan misforstås. Jeg tænkte på eventuelle 
naturgenstande, men jeg skulle selvfølgelig have gjort opmærksom på, at man godt 
må berøre fastvoksende planter, såsom græs og lignende. 

Altså: Man må godt berøre græs eller lignende, også ved et evt. prøvesving, men 
pas på! Slår du under prøvesvinget toppen af noget af det, der vokser, får du straf 
for ”forbedret leje.”

Der er en ting til, man skal passe på: Ifølge decision 18-2b/5.5. betragtes køllen 
at være grounded, hvilket er strafbart, ”when the grass is compressed to the point 
where it will support the weight of the club.” Hvordan man vil afgøre det spørgsmål i 
en aktuel situation, må man overlade til den ”gentleman’s ånd” som golfspillerne jo 
er besjælet med…

Mange har spurgt til hvorvidt det er lykkedes for klubben at få lov til at retablere 
teesteder på de oprindelige, ude i ”bassinerne”.

Det har været og er fortsat ikke så enkelt når der skal opnås dispensation fra den 
såkaldte na-turbeskyttelseslov § 3, hvorunder vores ansøgning skal behandles.

Med et forløb startende med ansøgning i oktober 2004 til Roskilde Kommune, sene-
re i november samme ansøgning til Roskilde Amt, hvorfra vi i marts 2005 modtager 
meddelelse om at vores ansøgning er imødekommet. 

Dog er der en påklageret for 13 interesse parter der med 4 ugers frist, kan gøre 
indsigelse til senere afgørelse i Naturklagenævnet. Dansk Naturfredningsforening, der 
sædvanligvis pr. automatik klager enhver § 3 sag, frafalder deres indsigelse efter en 
god dialog.

I april måned modtager vi brev fra Roskilde Amt om, at Dansk Botanisk Forening på-
klager. Vi etablerer møde / dialog, men desværre fastholder foreningen sin påklage. 
Eneste konkrete ankepunkt fra foreningen er, at den frygter at en dispensation vil 
kunne danne præcedens, som kan skade dansk natur.

Ligeledes i april stadfæster amtet sin afgørelse om dispensation til RoGK. Sagen er i 
maj måned videre sendt til Naturklagenævnet. 

Et eventuelt udfald af sagen kan ikke vurderes. Behandlingstid 3-6 måneder.

Vi må således konstatere, at det er forbundet med nogen besvær at forsøge at ændre 
afgørelser inden for naturbeskyttelsesloven. Den endelige afgørelse kan således først 
forventes til efteråret eller ca. et år efter ansøgning.

Velkommen 

til Beth
Status fl ytning af teesteder hul 11
af Klaus Truesen

Til oktober er RoGK sammen med Rönnebäck værter for årets sæsonfi nale på ECCO 
og Telia Touren. I forbindelse med det samarbejde indgik vi en green-fee aftale med 
Rönnebäck, der betyder at medlemmer i RoGK kan spille hos vores svenske naboer 
for 200 SEK. Det er billigt og banen er mindst det dobbelte værd.

Rönnebäck havde indtil det-
te forår bare ni huller, men 
har nu en 18 hullers bane. 
Det er stort set umuligt at se 
hvilke huller der er de nye, 
og hvilke, der er de gamle. 
De nye huller har nemlig al-
lerede fl otte fairways og helt 
fantastiske greens. Greens er 
overalt på banen hurtige og 
helt jævne og de er virkelig 
en fornøjelse at putte på.

Banen er åben, men utrolig  fl ot, og hullernes layout gør at man skal tænke sig godt 
inden man slår sine slag. Der er mange strategisk placerede bunkere og forhindrin-
ger, som gør at driveren ikke automatisk skal hives op af baggen på alle teesteder. 

Trods det forholdsvis fl ade område hvor banen ligger er der enkelte huller, der kræ-
ver en god kondition. Hullerne 8-13 kræver nok sine ofre med fl ere ture op og ned 
af bakker, og med et par af greens’ene placeret højt over fairway skal der slås nogle 
meget præcise slag før bolden ender tæt på hullet.

Klubben ligger lige syd for Malmø og køreturen til Rönnebäck tager kun godt en 
time fra Roskilde.

Læs mere om Rönnebäck GK 
på www.golfklubben.com

Rönnebäck – er besøg værd
Af Anders Sigdal

Hul 12. Par 3 - 135 meter fra gul tee op
 til en højtliggende green  

Statsautoriserede revisorer
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Hvad laver du der... Poul Erik?

Tjek på scoren!

Lørdag den 11. juni blev en herlig 
dag i Roskilde Golfklub. Steen Tinning 
havde samlet 11 af sine venner til en 
mini Ryder Cup mod 12 RoGK spillere. 
Et par hundrede medlemmer var mødt 
op for at følge spillet, og de fi k en dejlig 
oplevelse. 

med en tydelig forskel på spillearealer og rough. Derfor har vi ladet roughen gro i 
siden af de fl este fairways.

Den manglende klipning af rough, samt ændringer af klipningen af fairways er en nem 
og billig måde at ændre designet på. Baneudvalget har også planer om at tilføje nogle 
fl ere strategisk placerede bunkere rundt omkring på banen. 

Der er blandt andet tanker om at bygge bunkers på hullerne 1, 8 og 9 som skal ligge 
så langt ude, at de samler skæve slag fra langtslående elitespillere op. Bunkerne på 
for-9 skal også hjælpe til at give banen mere balance. De første ni huller er lettere en 
de sidste, men det vil tre ekstra hasarder måske rette op på.

Ligeledes er det planen at lægge en bunker kort af den eksisterende bunker i højre 
side på 15. hul. Baggrunden for den bunker er, at man fra teestedet skal kunne se 
forhindringen, og ikke bare slå i blinde.

Alle, der har mistet en bold eller to i den nye rough kan snart glæde sig. Hans Henrik 
har nemlig lovet at græsset meget snart bliver høstet, og så får vi et par uger, hvor det 
igen er tilladt at slå en rigtig skævert.

Der blev spillet god golf, men vigtigst af alt var der mas-
ser af overskud til at underholde publikum med anek-
doter og andre morsomheder undervejs. Matchen blev 
vundet af Steen Tinnings All Stars med 3½ - 2½ efter 
Michael Meyerheim sænkede det vindende put på 18. 
green.

Aftenens grillfest rundede en herlig sommerdag af med 
god mad, musik og præmier i lotteriet.

Hans-Henrik, Steen og Steen inspicerer banen.

Steen Tinning tee’er af på hul 1 foran de mange tilskuere

Carsten Multi og Jesper Asbirk havde hele tre 
modstandere efter Klaus Berggren måtte trække sig.

Merete Meiland og Benedicte Balling vandt over 
Ole Madsen og Camilla Hansen

“Super” Brian Nielsen får 
sidste desiner af kaptajn 

Tinning inden tee off

Hold 2: Henning Jensen, 
Anders Birchow og 
tryllekunstner Joachim Solberg

Kaptajnernes hold 
med caddier

Den 26. juni lavede 
Birgitte Høyer hole in 
one på hul 5 med 

en tre wood. 

HOLE IN ONE



ROSKILDE GOLF KLUB
Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde

FORMAND:
Lis Reisby   46 35 03 44

BESTYRELSESMEDLEMMER:
Klaus Truesen  46 37 25 75
Niels Yde   46 38 42 60
Willy Heidemann  46 78 95 57
Finn Lyngvig  46 32 32 88
Jan Grønbech  46 37 25 25
Anders Sigdal  29 72 86 17

TRÆNER / PROSHOP:
Mads Flindt & Alex Madsen
  46 32 61 00
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag  kl. 10-18
Weekend  kl.   9-16
Matchdage åbent 1/2 time 
før første start.

SEKRETARIATET:  46 37 01 81
mail: sekretariat@roskildegolfklub.dk
www.roskildegolfklub.dk

Sekretariatet er åbent 
alle hverdage kl. 10-17

Golfbilens Venner  43 61 11 82
Klubhuset  46 37 01 80
Cafe 19  46 32 22 19

REDAKTION: Anders Sigdal
e-mail: klubblad@roskildegolfklub.dk

Roskilde Golf Klubs medlemsblad er et offi cielt blad, 
der udkommer seks gange årligt til alle medlemmer 
og samtlige golfklubber samt annoncører og sponsorer.
Meninger, der gives til kende i dette blad, er ikke nød-
vendigvis i overensstemmelse med klubbens offi cielle 
synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte 
og redigere de modtagne indlæg. Eftertryk er tilladt med 
angivelse af kilde.

Oplag: 1.200 eksemplarer
Design & tryk: www.fi ltenplus.com
Foto: Stine Larsen

Den herlige leg med den lille runde!
Af Poul Erik Pyndt, medlem nr. 1806

Deadline for næste blad er den 17.august 2005

www.roskildegolfklub.dk 
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af billeder fra 
Ryder Cup

Nu hvor solen er begyndt at skinne og man er kommet ud på 
golfbanen opdager man hurtigt at de slag og den teknik man 
møjsommeligt, men med stor glæde og fornøjelse fi k lært på 
kanin- og træningskurset sidste år, og efterfølgende har udvik-
let på vor egen og andre baner, er ikke sådan lige at trække op 
af baggen, selvom fuglene kvidrer og solen smiler til dig.
Så jeg har straks sammen med en af mine mange dejlige 
medspillere meldt mig under fanerne til en ny omgang træning 
og instruktion hos vore nye dygtige trænere. Og det har hjul-
pet. Jeg fi k således hurtigt mod på at melde mig til en større 
turnering i klubben, hvor der stilles visse krav til ens kunnen. 
Og det er ikke sidste gang jeg gør det.

Og så er det man tænker, hvad har jeg dog gjort for at få lov til at være med i legen med den lille runde? Ud 
over at stå på venteliste i godt tre år har jeg som det væsentligste haft hjælp fra de højere magter. Det er nemlig 
sommetider nødvendigt. Ved en tilfældighed og som et ”lyn fra en klar himmel” fi k jeg for snart tre år siden at vide 
at jeg havde fået kræft i prostata. Min lykke var, at den ikke havde bredt sig og at jeg derfor kunne tilbydes en 
helbredende behandling – og som lykkedes! Derfor kan jeg nu gå på vores dejlige bane og glæde mig over livet. 
Havde ”tilfældigheden” ikke ramt mig ville jeg ud fra en statistisk gennemsnitsbetragtning skulle dø i 2007. Flere 
end halvdelen af de 2100 mænd, som hvert år får konstateret denne kræftform er nemlig døde efter fem år. 
Som 60-årig er fem år en kort tid når der er så meget man gerne vil, bl.a. ud og føre sig frem med den lille 
runde! Jeg er sikker på, at også Ebbe Kløvedal Reich, som døde den 24. april af denne kræftform, havde fl ere 
planer med sit liv efter hans 65. år. Han holdt i øvrigt for to år siden et blændende foredrag ”Om at leve videre” 
for sine lidelsesfæller. Det er opbyggelig læsning, som jeg gerne sender til interesserede.

Derfor: ”Pas på dig selv Mand”. Reager på de symptomer (hyppig vandladningstrang, vandladningsbesvær, blod 
i urin eller sæd, hyppige urinvejsinfektioner) som kan være et signal om at noget er i anmarch og gå til din læge 
og få undersøgt dit PSA-tal ved en simpel blodprøve. Og få så lægen til at tage dig alvorlig. Det gør de nemlig 
ikke altid omkring denne sygdom.

I PROPA – Prostatacancer Patientforeningen, forsøger vi over hele landet gennem frivilligt arbejde at udbrede 
kendskabet til sygdommen. Og det er der behov for. I dag kan kun 20% af de ramte tilbydes en helbredende 
behandling. Resten kommer for sent! Det er for trist og det skal der gøres noget ved. Det var især derfor at jeg 
efter meget kort tid i bestyrelsen accepterede at blive landsformand for foreningen. Min helbredelse har givet 
mig et overskud, som jeg gerne vil bruge i denne forening, hvor man møder stor menneskelig styrke og oplever 
hvad det betyder at komme i tide.            Du kan få mere at vide på mail pepyndt@yahoo.dk eller telefon 46757002.

JULI

7.+ 8.+ 9.  DANISH OPEN for handicappede.

17.      VENSKABSMATCH mod Sydsjælland, Gunstart kl. 9.30

24.     SKINS GAME, Specialmatch for A- og B-rækken. 
    Max 60 deltagere, højeste hcp udgår ved overtegning.

AUGUST

6.     ELITEHERRERNES 1. og 2. hold, samt elitedamerne   
        spiller i Roskilde, Tee off kl. 8.00

7.     ELITEDAMERNE spiller i Roskilde, Tee off kl. 8.00 

14.     ROSKILDE BANK sensommermatch. 
    C- + D-rækken stableford.

17.     DEADLINE PÅ NÆSTE KLUBBLAD

21.     SUPERBEST MATCH.  A-rækken slagspil, 
    B- og C-rækken stableford.

27.+ 28.     KLUBMESTERSKABER slagspil. 72 huller. Banen lukket

Aktivitetskalender juli & august 2005
kalenderen er vejledende, tjek opslag og www.roskildegolfklub.dk

bedringer og udfordringer, der kan bringe vores bane op på et andet og mere 
spændende plan på sigt, til gavn for alle klubbens medlemmer.
Selvsagt kan alle forslag ikke føres ud i livet på en gang, dels på grund af 
omfang og dels på grund af økonomi, men visse ændringer forventes udført 
allerede i indeværende sæson.

Bestyrelsen har i enighed og velvidende, at der fra visse kredse i klubben måske 
ikke ville være opbakning til denne nytænkning, valgt at indgå det med vore 
briller spændende og kon-struktive samarbejde med en af dansk golfs største 
profi ler.

Vi har respekt for alle medlemmers holdninger, også når de er imod os, bare 
de fremføres i respekt og åbenhed for hinanden og bygger på saglige argu-
menter.
Desværre må vi konstatere at vi (som regel via 3. mand) hører forskellige mere 
eller mindre sandfærdige udlægninger generelt, men også specielt af det ind-
gåede samarbejde med Steen. 

Naturligvis koster et arrangement som aftalen med Steen en del penge. Ca. 
1/3 forventes fi -nansieret primært via solgte sponsorarrangementer. Den reste-
rende del betragtes af bestyrel-sen som en god investering i fremtiden.
Med en fortsat forventning om for året 2005 at realisere det på generalforsam-
lingen godkend-te budget, trods vores nytænkning/eksperiment med Steen, 
mener vi ærligt talt at leve op til god bestyrelsesetik.
Vi forventer at den økonomiske satsning forrenter sig på længere sigt og at vi 
har generel op-bakning fra størstedelen af klubbens medlemmer til den ind-
gåede aftale.

På bestyrelsens vegne

Med inspiration i blandt andet visionsmøde i januar måned 2005, hvor der var 
bred enighed om også i et vist omfang at lave en øget junior- og elitesatsning, 
og den kendsgerning at Steen Tinning netop havde afsluttet sin fl otte karriere 
på Europatouren, så bestyrelsen en mulighed for et konstruktivt samarbejde 
med Steen til gavn for Roskilde Golf Klub.

Forinden samarbejdet blev formelt indgået i marts måned blev de nyansatte 
pro’er konsulteret for ikke at konfl ikte med deres planer. Mads og Alex så gode 
synergieffekter med denne afta-le med Steen, i forhold til deres træning med 
juniorer og elitespillere.

Aftalen er defi neret med indtil 25 dage i RoGK og er foreløbig gældende for 
2005.

Steen defi nerede i samarbejde med bestyrelsen indholdet af samarbejdsafta-
len, udfra et ”idè-katalog”. Der var enighed i bestyrelsen om, at aftalen med 
Steen udover at tilgodese juniorer og elite-spillere, også skulle tilgodese klub-
bens øvrige medlemmer. Med den overbevisning, at vi kunne sælge sponsorar-
rangementer, fylde et defi neret antal medlemsarrangementer og lave forskellige 
clinics, herunder medvirken af Steen til udvalgsmatch, sponsormatch, pro-am 
til kommende ECCO-tour og den netop afholdte Ryder Cup så vi frem til et inspi-
rerende og kon-struktivt samarbejde. Træningsseancer med juniorer og specielt 
yngre elitespillere har været udbytterigt og inspire-rende. 
Desværre har visse af medlemsarrangementerne ikke haft tilstrækkelig opbak-
ning. 
Bestyrelsen har valgt at tilbyde medlemmer ”opfyldning” uden beregning, hvil-
ket vi har anset for en hensigtsmæssig løsning.

Steen har indtil videre været brugt af baneudvalget i to dage med et stort ud-
bytte som resultat i følge udtalelser fra medlemmer af baneudvalget. Steen 
har sammen med udvalget besigtiget hvert enkelt hul, foreslået ændringer, for-

Samarbejdet med Steen Tinning 
af  Klaus Truesen

ADVOKATFIRMAET ROAR
ALLEHELGENSGADE 19 . 4000 ROSKILDE . 4636 2244

NIELS KRÜGER . JØRGEN V. LINDELIUS

THOMAS FOGT . OLE BUSCK-RASMUSSEN

MIKAEL ERNTOFT KRÜGER
46 32 53 33

ALGADE 50 . 4000 ROSKILDE . www.ullner.dk
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er Mikro-klubben

af Bodil Uldal 

Så er mikro-golferne i fuld gang. 
Der er 35 tilmeldte og 10 på 
venteliste. Bent Østergaard har 
nok at se til og styrer ungerne 
med fast, men kærlig hånd. 

Heldigvis er der mange frivillige 
hjælpere, mest håbefulde fædre, 
mødre og ”bedster”. Og der er 

stor aktivitet på de små måtter med bløde køller, puttere og bolde i oversize. Mikro-
erne har hele området øst for bagrummet til rådighed og yderligere den østligste del 
af driving-rangen. Sidstnævnte er forbeholdt de mikroer der allerede har prøvet at slå 
med rigtige jern. I løbet af de to timer, de er samlet, er der både tid til intensiv putte- 
og slagtræning og til leg og konkurrencer. De sidste minutter inden gå-hjem-tid, får 
mikroerne lov til at skyde til måls efter Bent, der til anledningen har iført sig visir og 
velkro-vest, så boldene bliver hængende. 

Man kan se at børnene hygger sig sammen og er meget lydhøre over for instruk-
tørerne. De er også gode til at juble, når en har lavet et fl ot slag, og gode til at 
opmuntre, hvis en misser en bold. Og hvor bliver de trætte!
Som en af dem sagde bagefter: ”Jeg har ondt i hovedet, for det er svært at fi nde en 
plads derinde til så mange ord.”

Par 3 turnering søndag d. 5. juni

GRUPPE A: 1. Lene Sinius-Clausen 25 point, 2. Kirsten Rydahl 21, 3. Esben 
Nielsen 21, 4. Per M. Nielsen
GRUPPE B: 1. Mogens Lange 26 point, 2. Mikkel Cornelius 22, 3. Jesper Kann 
21, 4. Poul Erik Wittrup, Henning Nordstrøm og Svend Aage Jakobsen 21.

Matas Match Resultater 
lørdag/søndag den 18.-19. juni

Der var deltagerrekord da årets Matas match blev afviklet i weekenden 18.-19. juni. 
Som altid spilles matchen som en holdmatch over 36 huller. Matchen blev afviklet i to 
rækker, og i år var det ungdommen, der sejrede. I A-rækken vandt Pro Alex Madsen 
sammen med Jesper Andreasen, Morten Lund Solgaard og Lars Folsberg, mens 
B-rækken blev vundet af et rent juniorhold. Sebastian Bay, Anders Bjerre Jørgensen, 
Søren Weiss Kristiansen og Frederik Kryger.

A-RÆKKEN: 1. Mads & Madsen II (Alex Madsen, Jesper Andreasen, Morten Lund 
Solgaard og Lars Folsberg) 210 point, 2. Team OH (Ole Haslund, Morten Werner 
Thomsen, Jesper Månsson, Martin Nicki Pedersen) 208 3. KS Stars ( Torben Svend-
sen, Henrik Heidebo Svendsen, Christian Kjær, Jens Kjær) 207 
B-RÆKKEN: 1. Junior (Sebastian Bay, Anders Bjerre Jørgensen, Søren Weiss Kri-
stiansen og Frederik Kryger) 222 point 2. Best Friends (Bent Engberg, Jens Peter 
Mondrup, Jens Laurits Petersen, Mogens Mondrup) 205 3. Team Aaberg (Per Skat 
Hansen, Mads Aaberg, Vagn Aaberg og Bente Aaberg) 192 

Finn J. Poulsens match søndag d. 22. maj

A-RÆKKEN SLAGSPIL: 1. Torben Larsen 68, 2. Morten Lund Solgaard 70, 3.  
Nicolai Mathiasen 70, 4. Torben Svendsen 71, 5. Jørn Buch-Madsen 71, 6. Peter 
Krogh Thomsen 71, 7. Christian Peter Kjær 72, 8. Søren Yde 72.
B-RÆKKEN STABLEFORD: 1. Steen Thaning 43, 2.  Niels Jørgensen 40, 3. 
Niels Søndergaard 39, 4. Peter Nissen 35 
C-RÆKKEN STABLEFORD: 1. Bente Møller 32, 2. Dan Holmer Andersen 30 
Følgende var tættest på hullet på de tre par 3 huller:  
- hul 5 Karin Folkersen  - hul 7 M.W. Thomsen - hul 13 Jan B. Nielsen 
- hul 17 Torben Svendsen
Længste drive, herrer: Morten Solgaard. Længste drive, damer: Margit Laugesen

Poul Erik Pyndt er formand for PROPA.

Se masser


