
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - august 2007 

Efter en våd juli er solen igen begyndt at skinne på os allesammen, og ikke mindst banen, så vi forhåbentlig igen kan 
nyde en runde golf, uden generende vand på flere af hullerne.  

I den kommende weekend (11. & 12. august) spiller eliteholdene deres sidste holdkampe. Pigerne spiller hjemme lørdag, 
mens herrerne spiller hjemme om søndagen. Alle er velkomne til at komme og støtte vores spillere. 

Regn, regn og regn - Sikke en sommer.... 

Regnen og den våde bane har været sommerens dominerende samtaleemne. For første gang i mands minde har hele 
banen i sommerperioden været lukket i en kortere periode.  

Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger vores chefgreenkeeper Hans Henrik Hagelund (Heinz).  

I juni/juli har vi fået over 330 mm regn mod normalt godt 100 mm. Det har gjort dagligdagen meget besværlig for hele 
greenkeeperstaben. Vores største ønske er naturligvis at kunne præsentere en så flot bane som mulig, men når græsset 
er vådt og når der står vand på jorden,  er det vanskeligt at klippe banen perfekt. Mange steder kan vi ikke køre med 
vores maskiner.  

Også vores bunkers giver os problemer, siger Heinz. Siderne skyller ned, og vi kan ikke nå at pumpe vandet ud før 
næste regnskyl.      

Det ekstra arbejde forårsaget af regnen betyder, at nogle af de ellers planlagte opgaver må udskydes. F.eks. har vi 
udskudt planerne om at topdresse fairways på hullerne 1, 2, 5, 12 og 16.  

Vi har valgt, at vi nu må prioritere en forbedring af dræning af banen. Det gælder især hullerne 1, 3, 11 og 15. Specielt 
gives hul 11 os store problemer. Hullet ligger meget lavt, og det er svært at lede vandet væk på naturlig måde. Vi 
undersøger forskellige muligheder. Når der foreligger et løsningsforslag, vil der blive truffet beslutning om den mest 
optimale løsningsmodel. Men der er ingen tvivl om, at arbejdet i en periode vil være generende for spillerne, samt at det 
vil koste penge.  

Et par udbygninger har vi dog nået. Der er opstillet hegn og bænke på drivingrange. Flisebelægningen ved starterhuset 
er reetableret og udbygget, og vi har bygget en fin, ny carport til alle golfbilerne på nordsiden af bagrumsbygningen. Vi 
har også nået at renovere bunkerne på drivingrange og i indspilsområdet samt bunkerne på par 3 banen. Og som alle 
sikkert hat bemærket, er den udvendige renovering af stuehuset på greenkeepergården færdig ( nyt tag, nye vinduer, 
døre og maling).  

Desværre har det rundet regnen været nødvendigt at lukke på kørsel med boogies og scooters. Det håber vi de berørte 
personer har forståelse for. Alle mine medarbejdere og jeg selv er godt frustrerede over den megen regn, og vi håber 
som alle andre, at sommeren snart må komme, siger Heinz afslutningsvis.. 

Ny medarbejder i sekretariatet 

Den 1. september starter Helle Nørregaard som sekretær i klubben. Helle har senest været ansat i Rønnede Golf Klub, 
men er her i sommer flyttet fra Næstved til Frederiksberg, og ville derfor gerne arbejde tættere på sin bopæl.  

Helle kender til alle de arbejdsopgaver der findes i en golfklubs administration, og har erfaring med at arbejde med 
Golfbox og de øvrige programmer vi benytter i Roskilde Golf Klub.  

Vi håber alle vil tage godt imod Helle, vi ved hun glæder sig til at møde klubbens medlemmer.   

  

Nyt fra Par udvalget 

Første runde blev afholdt lørdag den 2. juni i dejligt vejr, god bane og masser af glade par. Niels havde sammensat en 
lækker 2-retters menu, som mange nød efterfølgende i cafeen med hyggeligt samvær og landskamp på storskærmen – 
en super dejlig eftermiddag/aften.  

Anden runde finder sted lørdag den 11. august med første tee off kl. 13.00 hvor vi håber på solskin (regne kan det snart 
ikke mere!) og Niels er igen klar med en lækker menu til efter matchen.  



Sidste runde løber af stablen lørdag den 29. september, hvor vi efterfølgende afholder afslutningsmiddag med god mad 
og drikke, godt selskab og ikke mindst præmieuddeling.  

  

Næste match er Inspirations matchen 

Næste match er Inspriations Matchen søndag d. 19. august. Husk tilmelding via Golfbox senest onsdag d. 15. 


