
Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub - oktober 08 

Nu er det for alvor begyndt at ruske udenfor. Efteråret er kommet til Danmark og mange af aktiviteterne på banen holder 
vinterferie. Det betyder til gengæld, at der sker en masse indenfor i klubhuset. For eksempel i slutningen af oktober 
måned, hvor pro'erne afholder regelaften for alle medlemmerne. Men også blandt vores mange frivillige, som bruger 
vinteren til at forberede næste års aktiviteter. 

En af de ting, der kommer til at ske i den mørke tid er en medlemsundersøgelse. For at følge op på det visionsarbejde 
der blev gennemført i 2004, har bestyrelsen besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse i løbet af 
efteråret/vinteren 2008/2009.  

Undersøgelsen, som er anonym, gennemføres i samarbejde med Dansk Golf Union, der har den nødvendige neutralitet 
samt et velegnet og afprøvet system. I løbet af november måned vil alle modtage yderligere information om 
undersøgelsen.  

Informationsudvalget skruer også lidt ned for for aktivitetsniveauet. Dette Nyhedsbrev er det sidste ordinære indtil foråret, 
men vi skal nok sende et ud, hvis der er nyt og spændende at fortælle. Ellers holder hjemmesiden åbent hver dag hele 
året rundt. 

Regelaften i Roskilde Golf Klub 

Golfreglerne kan være svære at finde ud af. For at gøre det lidt lettere for os alle sammen afholder klubben en regelaften 
for alle medlemmer tirsdag den 28. oktober kl. 18.30 i klubhuset. Her vil klubben være vært ved en sandwich og en øl 
eller vand.  

Reglerne vil blive gennemgået af klubbens Pro'er. 

Mikroafslutning 2008 

Endnu en sæson er slut.  54 mikroer har trænet hver torsdag, og 6 dygtige spillere er i foråret overgået til 
juniorafdelingen. Alle er 9 år eller yngre.  

Vi tager det som et udtryk for, at mikrospillerne hygger sig, fordi de ivrigt spurgte Bent Østergaard ”Hvornår begynder vi 
igen.” Udsagnet stammer fra en velbesøgt sæsonafslutning den 11. september, hvor mikroerne med forældre og 
bedsteforældre deltog i arrangementet. 104 personer spiste lasagne og is og drak sodavand og øl til. 

Bedste mikrospiller i 2008 blev Marc Cummings, der vandt såvel spil som puttekonkurrencen. 

Mikroafdelingen sender hermed en stor tak til Korsbæk Butikken v/ Jane Onø, som sponsorerede 3.000 kr. fra Korsbæk-
matchens amerikanske lotteri den 28. september. Pengene er meget velkomne, siger Bent Østergaard, og  de vil blive 
brugt til et Korsbæk-arrangement i 2009 for mikroerne. 

Fra forældrenes og bedsteforældrenes side blev der rettet en varm tak til Bent Østergaard,  Joan Christiansen, Steen 
Carstensen og Frank Cummings. De har stået for arrangementerne torsdag eftermiddag i sommermånederne.  

Portvinssmagning, Peberbøf og Ost/dessertbuffet 

Restaurant Albatros og Havannahuset / Skjold Burne arrangerer gourmetaften med Portvinssmagning, Peberbøf og 
Ost/dessertbuffet Onsdag den 29. oktober kl. 18.45.  

Velkomstdrink: Niepoort Dry White  

Til middagen: Niepoort Ruby 

Niepoort 10 Års 

Niepoort Colheita 1979 

Til desserten: Niepoort LBV 2001 

Niepoort Vintage 1987 



Skjold Burne’s vinekspert vil i løbet af aftenen præsentere de forskellige vine.. 

Dette spændende arrangement koster kun kr. 425,00. 

Tilmelding i Havannahuset, i Restaurant Albatros eller på mail til mail@havannahuset.dk 

Næste match 

Næste match er Carlsbergs Cross Couontry match, der spilles søndag den 12. oktober. 

Husk tilmelding inden onsdag d. 8. oktober.  


