
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - oktober 2007 

Sæsonen er ved at gå på hæld og de forskellige klubber i klubben har fået afsluttet deres turneringer. Vores 
greenkeepere har arbejdet ekstra hårdt i år på grund af den våde sommer, men efterårsarbejdet og de nye dræn sørger 
forhåbentlig for en flot bane igen i 2008.  

Dette nyhedsbrev er det sidste regelmæssige i 2007. Der vil henover vinteren komme nyhedsbreve efter behov. 

Johanne udtaget til landsholdet 

Johanne Heidebo Svendsen sluttede endnu en flot sæson med at blive udtaget til DGUs juniorlandshold i 2008. Dermed 
er Johanne avanceret fra DGUs såkaldte observationstrup til den rigtige landsholdtrup.  

Udtagelsen betyder, at Johanne skal træne endnu mere med landets bedste juniorpiger, og deltage i endnu flere 
internationale turneringer.  

Herfra skal der lyde et stort tillykke til Johanne.  

Marie Klaschka årets junior 

14-årige Maria Klaschka blev i slutningen af september kårtet til årets junior. Det er pro'erne Alex & Mads, der vælger 
årets junior og de var ikke i tvivl om, at Marie skulle have den flotte hæder.  

- Marie er rigtig tit ude i klubben, og den tid hun er her bruger hun effektivt på rangen og på banen. Desuden er hun en af 
de mest socialt aktive juniorer i klubben, siger Alex om valget af Marie.  

Den megen flid på træningsbanen har også vist sig på resultaterne. Marie er raslet ned i handicap, og ved 
klubmesterskaberne sluttede hun på andenpladsen bare et slag fra klubmesterren.  

  

Betal kontingentet via PBS 

Til de medlemmer der ikke allerede har tilmeldt sig PBS opfordrer vi til, at de gør det snarest, så det er på plads inden 
næste udskrivning af kontingent opkrævning i december 2007. Kontakt sekretariatet så kan vi hjælpe jer med 
oprettelsen. 

Vinterens åbningstider i sekretariatet 

Fra den 1. november 2007 og frem til den 31. marts 2008 er sekretariatets åbningstider som følger: Mandag til Torsdag 
kl. 10.00 – kl. 16.00 og fredag kl. 10.00 – kl. 12.00.  

  

Mikroerne sluttede sæsonen med en fest 

Det var pragtfuldt sensommervejr og der var mødt ca. 80 personer torsdag den 6. september, da mikrospillerne og deres 
stolte forældre/bedsteforældre holdt afslutning på årets sæson for klubbens yngste golfspillere. Menuen stod på lasagne 
og naturligvis is samt masser af sodavand. Det var noget, som faldt i smag hos de yngste piger og drenge.  

Forud for spisningen blev der afholdt en puttekonkurrence omkring de 9 huller på puttinggreenen.  

Der blev puttet fra ca. 3 meter. Og det var ikke dårlig putning, der blev vist. En spiller holede fire ud af ni puts under 
konkurrencen. Det er der vist ikke mange garvede spillere, som kan leve op til. Vinderne af puttekonkurrencen blev i 
gruppe I Jeppe Sponholtz, og i gruppe II Peter Bjørn Reisby. Bedste pige blev Pernille Bast Hansen.  

Under spisningen blev der uddelt flotte præmier til de stolte vindere, men der var selvfølgelig også ”trøstpræmier”, 
således at alle mikroerne kunne gå hjem med et minde om en god sæson. Til den bedste af mikrospillerne, Jeppe 



Sponholz, var der en særlig præmie, en caddietrøje med Constantino Rocca navn. Den var skænket af Henning Jensen, 
som havde bragt den hjem fra Carlsberg Malaysia Open i 2005.  

Vores chefgreenkeeper, Hans Henrik Hagelund, fortalte om planerne for en mikrobane med 6 huller, som i løbet af 
vinteren vil blive anlagt i den østlige ende af indspilsområdet. Bent Østergaard, som leder mikroarbejdet, rettede en varm 
tak til sine to hjælpere Joan Christiansen og Frank Cummings, som havde ydet en stor indsats i sæsonens forløb. Fra 
forældrene var der en varm tak og en lille gave til de tre. 

Næste match er Slagter Frimanns Andematch 

Næste match er Slagter Frimanns Andematch søndag d. 4. november. Husk tilmelding via Golfbox senest onsdag d. 31. 

oktober. 


