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på opslag i klubhuset.
Par 3 banen vil så vidt mulig være åben hele vinteren.

Det der resterer af arbejde på banen lige nu er at der skal laves noget drænar-
bejde på hullerne 1 og 15, hvor vi har haft vandproblemer forår og efterår.
Endvidere vil fairwaybunkerne på hul 1 blive udvidet og renoveret. Endelig vil 
der blive etableret en ny bunker på hul 11 mellem hækken og green på højre 
side og venstre greenbunker vil blive udvidet af pasningsmæssige grunde.
De af træerne, der er gået ud, vil blive erstattet i løbet af efterår/vinter.

I udvalget arbejder vi videre med hvordan vi skal gøre fairways bedre, og vi 
har i klubben to forsøg i gang. På hul 1 har vi topdresset med sand iblandet 
10 procent kompost og på hul 16 har vi sand med 20 procent kompost.
I slutningen af august var udvalget så på besøg på Furesøen. Her har man i 
2-3 år topdresset med sand over fl ere gange på sæsonen, det blev til 1500 
kubikmeter sand om året. Vores fornemmelse da vi spillede banen var, at det 
havde hjulpet, så det var spændende at opleve.
Senere var Hans Henrik oppe og spille Helsingør, hvor chefgreenkeeperen 
kunne fortælle, at man også der havde arbejdet med topdressing i 2-3 år. I 
Helsingør havde de topdresset det hele en gang i sæsonen, og så kommet 
cirka otte mm på først på sæsonen. Det betyder, at man minimerer generne 
for medlemmer fordi ulempen kun er en gang og i begyndelsen af sæsonen.
For vores vedkommende er vores jordbund af en anden karakter, og vi er i 
færd med at få lavet en jordbundsanalyse, så vi kan bestemme sammensæt-
ningen af sand og kompost så denne bliver optimal. Herefter har Hans Henrik 
mulighed for at lægge et budget, som der så kan blive taget stilling til.

Nu nærmer vinteren sig og dermed følger vinterkonditioner. Som sædvanlig 
skal der lægges op i rough og der skal tee’es op i semirough og på fairways. 
Som sidste år vil der på fl ere områder være indhegninger for at skåne banen. 
Hidtil har fl ere medlemmer ikke taget dette særlig alvorligt. Det vil vi bede 
om sker nu. Hvis det ikke bliver respekteret, risikerer man at blive indberettet 
til bestyrelsen. Indhegningerne er jo ikke for at genere, men for at beskytte. 
Vognforbud vil stadig være gældende, men der kan som sædvanlig dispense-
res af chefgreenkeeperen. Det betyder at alle, også dem der tidligere har haft 
dispensation skal henvende sig.

Hvornår de forskellige konditioner træder i kraft kan ses på hjemmesiden eller 

Nyt fra Baneudvalget
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privat •  erhverv •  bolig

Når saften og cellerne i græsset er frosset, bliver de i sagens natur stive som 
syle og er meget sårbare.
Ved betrædelse knækker græsset.
Knækket og beskadiget græs har meget forringet genvækst  og er ekstremt 
sårbar overfor sygdomsangreb med efterfølgende forringede greens til sommer

Så derfor respekter den skiltning og anvisning der er fra greenkeeper, så vi 
igen til sommer kan glæde os over fi ne og hurtige greens

Forbuddet gælder naturligvis også puttinggreen og indspilsgreen 

Mvh
Baneudvalget

Hvorfor er greens og teesteder lukket 
i frostvejr?
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Nå vi nu taler om vores greens, så har jeg en bøn til spillerne, siger Heinz. Det 
gælder den sædvanlige snak om nedslagsmærker. Hvis de ikke rettes op inden 
for et døgn, dør græsset ved nedslagsmærket. Og det tager fl ere måneder før der 
kommer nyt græs. Desuden bliver greens ujævne. Kan du ikke fi nde dit eget ned-
slagsmærke, så ret nogle andre op. Stik pitchforken med midt i mærket 2-3 gange 
og drej lidt rundt. Så løsnes den sammenpressede jord. Stik derpå pitchforken 
ned rundt omkring nedslagsmærket og pres græsset ind mod mærket. Så kan det 
efterfølgende overhovedet ikke ses, at der har været et boldnedslag.

Vi er i gang med at forbedre områderne tæt ved greens. Flere steder vokser 
græsset i totter. Vi vil fremover forsøge at få sået ensartet græs, så områderne bliver 
pænere.

Her sidst på sæsonen sker der meget. Vi har tilsået det østligste område på vores 
indspilsområde. Det viste sig, at klubben kunne disponere over dette mindre areal. 
Der vil blive tre intermistiske greens, som mikro’erne kan anvende. Vi har fældet en 
række store træer mellem parkeringspladsen og hul 1 på par-3 banen. Træerne 
var pilrådne, så de var reelt til fare for såvel spillere som biler. Vi vil også ændre på 
nogle bunkers, og der vil blive plantet træer et par steder.

Redaktionen har haft en samtale med vores chefgreenkeeper, Hans Henrik Hage-
lund, eller Heinz som vi kender ham, om vores bane, som aldrig har været bedre 
end den er nu.
Sæsonen startede ellers på den værst tænkelige måde, siger Heinz. Vi havde den 
koldeste og længste vinter i mange år, og da sneen endelig var væk, var der så 
meget vand på banen, at vi ikke kunne køre med maskiner. Så vi fi k slet ikke 
udført, hvad der var planlagt i foråret. Men vi lærte en ting. Det kan ikke betale sig 
at fjerne sne fra greens for at undgå sneskimmel. Derimod løsnede vi og spredte 
den sne/isskorpe, der dannede sig på nogle greens, da tøvejret tog fat. 

Hen over sommeren har vi fulgt den plejeplan for banen, som blev fastlagt for cirka 
fem år siden. Den indebærer blandt andet, at vi forsøger at udskifte græsarten på 
greens fra det oprindelige 1-årige græs til fl erårig rødsvingel og almindelig vene. 
De nye græsarter er langsomtvoksende og mere hårdføre, og kræver desuden 
mindre gødning og mindre vand. Rødsvingel er stiv i bladene, så når der klippes, 
ruller bolden reelt på spidserne af græsstråene. Vi kan nu også nøjes med to årlige 
priklinger og eftersåninger.

Der var lidt utilfredshed i midten af september, da vi gennemførte efterårsarbejdet, 
siger Heinz. Tilsyneladende var det ikke meldt godt nok ud, at vi ville gøre det i uge 
37 eller 38. Desværre kan vi ikke fastsætte en eksakt dato, idet vejret bestemmer, 
hvornår det er optimalt. Vi valgte at lukke de første 9 huller en dag og de sidste 
9 huller den efterfølgende dag. Dette betød, at vi kun generede spillerne disse to 
dage, og samtidig kunne vi hurtigere afslutte vort arbejde.

Vores plejeplan har medført, at vores greens bliver mere og mere robuste fra år til 
år. Dette indebærer bl.a. at vi kan holde dem åbne lige til frosten bliver permanent. 
Hvis der trædes på en frossen green, knækker græsstråene, og så er der åben 
adgang for sygdomme.

Banens plejeplan følges!
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Prisen “Årets Junior” er igen blevet uddelt til en af Roskilde Golfklubs juniorer. 
Kriterierne for at modtage prisen er at man har udvist særlige evner i golf, er en god 
kammerat for sine medspillere og udviser fl id. Kun at udvælge en junior er svært da 
klubben har rigtig mange talentfulde og søde juniorer, men vi skulle vælge en og 
valget er faldet på Martin Pedersen. Han er først startet med at spille golf sidste år 
og nåede sidste år et handicap på 22. I år har han spillet sig ned i handicap fem. 
Martin har i gennemsnit været i golfklubben 4-6 dage om ugen hele sæsonen, og 
det er opskriften på hurtigt at gå ned i handicap og at blive Årets Junior.

Et stort tillykke skal der lyde til Martin fra Shoppen.

Johanne på 
landsholdet

Martin Nicki Pedersen 
– årets junior 2006

Vores dygtige juniorspiller, Johanne Heidebo Svend-
sen skal næste år være tilknyttet junior-observati-
onstruppen i DGU's eliteudvikling.

Udtagelsen betyder, at hun nu skal træne med de 
“rigtige” landsholdsspillere til træningssamlingerne, 
hvilket hun glæder sig meget til. I år har hun været 
med i den særlig UNG-trup, og deltog i særlige 
samlinger kun for denne lille gruppe med fem 
spillere.

Der skal lyde et stort tillykke til Johanne med 
udtagelsen.

Herrer: Morten Solgaard

Drenge: Rasmus Solgaard

Piger: Johanne Heidebo Svendsen

Senior herrer: Leif Hansen

Senior damer: Lisbeth Jonstrup

Veteran Herrer: Preben Andersen

Veteran Damer: Hanne Møller

Årets klubmestre 
i Roskilde Golf Klub
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var ret vanskelig. Om aftenen blev der hygget på værelserne og i fællesrummet, og 
omkring midnat var der ro hos alle.

Søndag var vi allerede oppe kl. 6.30, og denne dag gik turen til Vellinge Golf Klub. 
I strålende sol pakkede vi golf udstyret ud, og alle glædede sig meget til at spille en 
ny spændende bane, med vand, træer og fi ne greens. 
På hul 11 lød der pludselig høje jubelskrig. Frederik Müller stod og hoppede op og 
ned mens han svingede sit jern over hovedet. Han havde lavet HOLE IN ONE!
Det var bare så utrolig fl ot, helt fantastisk. Det gav en stemning uden lige. Vi råbte 
til dem der gik foran os, og fortalte hvad der lige var sket for Frederik. Det var så 
skægt at høre rygtet sprede sig over hele banen. Ind imellem krydsede vi hinanden 
på fairways, og der hvor Frederik kom frem, blev der klappet og råbt tillykke.
Vellinge var også en meget dejlig bane. Da vi var færdige med at spille, var der 
mange præmier der skulle fordeles. Vi spiste middag i klubben, og Michael Don-
strup og Jørn Kristiansen fordelte præmier og holdt taler for vinderne. 

Vi glæder os allerede til næste år. 
Junior udvalget.

Fredag d. 29. september 2006 tog 19 juniorer og 10 voksne til Bruksgaarden 
Vandrehem i Vellinge syd for Malmø. 

Juniorer der skulle spille sammen, sov også sammen. Ankomsten blev fejret med 
en fælles fodboldkamp. Da slik, chips og sodavand var fortæret sad de voksne 
tilbage i fællesrummet og hyggede, mens de unge fortrak til deres værelser. I 
største hemmelighed var de blevet enige om at klippe håret på en af juniorerne, og 
ham det gik ud over, synes det var en mægtig ide. Belysningen og ”frisøren”, taget 
i betragtning var resultatet ok. I hvert fald bredte begejstringen sig blandt juniorerne 
så meget, at 70 procent fi k trimmet frisuren til militærlængde

Lørdag morgen var alle oppe kl. 7.30 for at spise morgenmad og smøre 
madpakker. Spillerne blev fordelt i samtlige biler, hvorefter vi kørte mod linksbanen 
Flommen. Vi blev mødt med strålende solskin, en smule vind og det danske fl ag 
var hejst til ære for os. 

Da varevognen var tømt for udstyr, fi k hver især udleveret kildevand, sodavand, 
frugt og chokolade, scorekort samt baneguide. Nogle begyndte straks at varme op 
på træningsbanen, mens andre sad og læste baneguiden. Udtryk som - det er for 
vildt, vand på samtlige huller, - mon jeg overhovedet kan bruge min driver? til - Jeg 
er bare SÅ klar, hørtes fra de omkringliggende bænke.

Juniorerne spillede en individuel stableford samt hold match, hvor de tre bedste 
score talte. De voksne spillede også en stableford, hvor bedste score for dagen 
var vinder. Det blev en meget spændende og udfordrende dag. Enkelte mistede 
over 10 bolde, og måtte låne af hinanden, og mange gange kunne man høre råb 
som: - ok den var ikke i vandet. Det var nogle fl otte scores der kom ind, og for 
nogles vedkommende gik de oven i købet ned i handicap, på trods af, at banen 

Juniortur, hole in one og
masser af vand i Sydsverige
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Sanne Bast 
tel. +45 2320 2501 . www.fl ywithme.dk

• Kontingent 70 % af seniorkontingent (svarer til nuværende ældre 
 seniorkontingent)
• Skal have været aktive senior eller ældre seniormedlem i RoGK i mindst 5 år 
 ved overgang til hverdagsmedlem
• Kan kun spille i weekends og helligdage mod betaling af greenfee, dog med 
 rabat på 100 kr.
• Kan deltage i klubbens matcher mod betaling af almindeligt matchfee og uden 
 betaling af greenfee
• Spil på fremmede baner i weekends og helligdage vil afhænge af, hvad den 
 pågældende klub tillader
• For at holde kontingentindtægten på niveau kunne man samtidig indføre en 
 regel om at udvide seniormedlemsgruppen (inkl. hverdagsmedlemmer) til 900 
 + 2/3 af antallet af hverdagsmedlemmer

Som det kan forstås, er der tale om en tikkende økonomisk bombe, så konstruktive 
forslag fra medlemmerne til løsning heraf vil være meget velkomne.

Bestyrelsens forslag blev lagt på nettet for et par uger siden, og siden har fl ere 
kommet med deres synspunkter under debatforum. Det glæder både informations-
udvalget og bestyrelsen, at medlemmerne ønsker at debattere sådanne emner. Det 
er vi sikre på giver en meget bedre dialog om fremtiden for Roskilde Golf Klub.

Her er et par af de indlæg man kan læse på hjemmesiden.

- Da jeg i forvejen kun spiller om hverdagen, kan jeg helt tilslutte mig bestyrel-
sens forslag om indførelse af en sådan spillerkategori. Jarl Bregninge

- Svaret er tydeligvis NEJ. Løsningen er efter min mening IKKE at udvide 

Ved forskellige lejligheder har bestyrelsen givet udtryk for bekymring for de 
økonomiske konsekvenser, det vil være at bibeholde en kontingentgruppe for ældre 
seniorer.

Ud af vores medlemskartoteker kan vi se, at vi løbet af de næste 10 år vil få en 
tilgang i denne kontingentgruppe på 368 medlemmer, hvilket sker ved afgang fra 
den almindelige seniorkontingentgruppe. Der er her ikke taget højde for, at der kan 
ske tilgang i ældre seniorgruppen, når der optages nye medlemmer. Vi må også 
påregne en vis afgang i gruppen, som skønsmæssigt er sat til 20 %, hvilket måske 
og forhåbentligt er højt sat. Men en afgang på 74 vil give en nettotilgang til gruppen 
på 294 medlemmer, hvorefter 456 af klubbens 900 aktive medlemmer vil være 
ældre seniorer, svarende til godt og vel halvdelen.

Det betyder også, at vi må påregne en mindre kontingentindtægt på ca. 460 t.kr. 
årligt, når man ønsker at fastholde et samlet antal aktive medlemmer på 900. Det 
kan derfor blive nødvendigt at forøge antallet af medlemmer. Hvis vi skal fastholde 
kontingentindtægten, vil det betyde en forøgelse af medlemstallet med 100 
medlemmer.

Den nuværende begrænsning på 900 fuldtidsmedlemmer bør imidlertid fastholdes, 
og da det ikke vil være forsvarligt at udhule klubbens økonomi, bør vi fi nde andre 
løsninger.

Løsningen kan være at lade ældre seniormedlemskabet bortfalde og samtidig 
indføre et hverdagsmedlemskab. Reglerne for et hverdagsmedlemskab kunne være 
således:

• Maksimalt 150 hverdagsmedlemmer

Har vi råd til at have en kontingent-
gruppe for ældre seniorer?
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med hverdagsmedlemmer. Vi bør under INGEN OMSTÆNDIGHEDER udvide 
antallet af aktive seniormedlemmer udover de nuværende 900. Løsningen må 
simpelthen være at afskaffe det specielle ældre seniormedlemsskab og intet 
andet. Hvis der mod forventning skulle være et enkelt medlem for hvem det 
måtte være et økonomisk problem kan bestyrelsen i henhold til vedtægterne 
dispensere. Ebbe Jæchel

- Jeg er ikke bekymret for at give hverdagsspillere rabat. En hverdagsrunde 
skal da være billigere end en weekend formiddags runde. Omvendt må 
hverdagsspillerne også gerne for min skyld spille på ledige tider i weekenden. 
Hvis de står tidligt op og går ud kl. 6,30, ja så er det vel i orden sålænge de 
fuldt betalende medlemmer har haft chancen at reservere tiden før hverdags-
spilleren. Søren Jensen

Udsalg i Shoppen
Som man måske allerede har observeret så holder Mads & Madsen 
UDSALG og det ER startet...! Der er 40 % rabat på alt sommertøj og 
25 % rabat på alt vind- og regntøj. 

Alle sko som er hjemme i forretningen er der 30 % rabat på, og sidst men 
absolut ikke mindst så har vi 15 % rabat på alt udstyr i shoppen

10 turs lektions kort
 Til alle jer der har købt 10 turs kort i 2006. Som der står trykt på kortet så 
er det gyldigt i indeværende sæson hvilket betyder at i meget gerne må se 
at få brugt de sidste lektioner inden årets udgang! 

Shoppen holder åbent oktober ud, i november er der åbent afhængigt af 
vejret og i December er der åbent i weekenderne.

Vi håber meget at se jer i shoppen og på træningsbanen resten af efteråret.

På snarligt gensyn 
Mads & Madsen



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. 10.00 – 18.00
Weekend kl.   9.00 – 16.00
Matchdage åbent 1/2 time 
før første start.

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

Sekretariatet holder i perioden fra den 1. novem-
ber til den 31. marts åbnet på følgende tider: 
Mandag-torsdag kl. 10.00 – 16.00
Fredag kl. 10.00 – 12.00
Samt den 2. og 4. lørdag i måneden.

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: 1.000 eksemplarer
Layout & tryk: www.fi ltenplus.com

www.roskildegolfklub.dk 

ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS
Såfremt der er medlemmer der ønsker at udmelde 
sig af klubben eller skifte status fra aktiv til passiv, 
skal dette ske med udgangen af et kalenderår, og 
ændringen skal meddeles klubben skriftligt senest 
den 30. november. Såfremt man ønsker at udmelde 
sig eller skifte til passivt medlemskab, skal DGU-kort 
og bagmærke afl everes i sekretariatet.

HANDICAPREGULERING I VINTERSÆSONEN
I perioden 1. november til 30. april kan der foreta-
ges handicapreguleringer såfremt der spilles til som-
mergreens og efter sommerregler. Spiller man på 
en bane i udlandet og skal reguleres er det vigtigt, 
at man oplyser sekretariatet om banens Slope og 
Courserating (skriv tallene på scorekortet).
Der kan ikke i ovennævnte periode spilles EDS 
ligesom der ikke kan foretages opreguleringer.

VINTERÅBNINGSTIDER I SEKRETARIATET
Sekretariatet holder i perioden 1. november til 31. 
marts åbent på følgende tider:
Mandag-torsdag kl. 10.00 – kl. 16.00
Fredag  kl. 10.00 – kl. 12.00

VENTELISTEN
Da vi nærmer os sommersæsonens afslutning, er 
ventelisten i lighed med tidligere år blevet gen-
nemgået.
Der er opført 855 personer på listen. Alle 900 
aktive pladser i klubben er fyldt ud, men der er hvert 
år omkring årsskiftet en lille del, der melder sig ud.

Regler for optagelse som aktivt medlem er fl g.:
JUNIORER: Juniorer kan oprykkes som aktiv 
spiller, hvis de har været aktive juniorer med 
registreret handicap i mindst to år.

PASSIVE MEDLEMMER DER TIDLIGERE 
HAR VÆRET AKTIVE: Hvis et aktivt medlem i 
en periode ønsker at være passiv (f.eks. på grund 
af sygdom, udlandsophold eller lignende) og 
herefter på ny ønsker aktivt medlemskab, kan 
man optages den følgende 1. jan., såfremt der er 
plads. DGU kort samt bagmærke inddrages i den 
passive periode.

ÆGTEFÆLLER/SAMBO: til en aktiv spiller kan 
efter to år på ventelisten til den førstkommende 
1. jan. tilbydes aktivt medlemskab, såfremt der 
er plads.

En person på venteliste kan to gange sige nej tak 
til medlemskab. Siges der nej tak 3. gang rykkes 
vedkommende nederst på ventelisten.
Vi opfordrer alle på listen til melde fl ytning til se-
kretariatet. Endvidere vil vi gerne have oplyst om 
ægtefæller/samboende har forskellige efternavne.
Vi gør opmærksom på reglerne for passive. 
Hvis de har DGU kort i en anden klub, med et 
registreret HCP på 48 eller lavere, kan købe et 
10-turskort med rabat til eget og ægtefælles brug 
på 18 hullers banen.

Det er fortsat klubbens ønske at gøre forholdene 
for personer på ventelisten så gode som muligt.

Nyt fra sekretariatet
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NOVEMBER:

4.  ANDEMATCH 
 (Par 3 banen)

5.  SLAGTER FRIMANNS ANDEMATCH
Greensom, sudden shot

DECEMBER:

26.  JULETURNERING - 3 JERNS TURNERING
 18 huller gunstart

Aktivitetskalender
november⁄december 2006
kalenderen er vejledende, tjek opslag og www.roskildegolfklub.dk

Det var noget af et syn, der mødte greenkeeperne, da de fældede træ-
erne mellem parkeringspladsen og par 3 banen. Tusindvis af skovmyrer, 
der boede inde i de rådne træer.

Myrer

Roskilde Bilcenter
Københavnsvej 190 . 4000 Roskilde
www.roskilde-bilcenter.dk


