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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub               
 
 

Så kom vi i gang! 
 
Så kom vi i gang med sæsonen. Hvor var det dejligt efter den lange vinter at få græs under fødderne 
igen. Og hvor er det skønt at se, hvordan banen hurtigt heles efter den hårde vinter. Specielt er vores 
greens forbavsende gode, når man tager årstiden i betragtning. En stor tak til greenkeeperstaben for 
deres indsats. 
 
Husk at vi også selv kan gøre meget, for at alle syntes det er dejligt at spille på Roskilde Golf Klubs 
bane. Skal vi ikke give hinanden håndslag på, at året 2010 bliver året hvor 
 

- Alle spillere har en pitchfork i lommen, så nedslagsmærker kan rettes op. Kan du ikke finde 
dit eget nedslagsmærke så reparer 3-4 andre på greenen. 

   
- Rygerne undlader at smide deres cigaretskod på banen. Alle rygere bør have en beholder til 

skodder i deres bag. 
 
- Tørf lægges og trampes på plads, så færre bolde finder hvile i umulige lejer på fairways. 
 
- Affald lægges i affaldsbeholderne. Teesteds markeringer er ikke til affald. 
 
- Hynder lægges i hyndeboksene om aftenen, når terrassen forlades. 

 
Vi ønsker alle en god sæson 2010 i Roskilde Golf Klub.  
 
 

Super Greenfee Ordning 
 
Vi er også kommet godt i gang med Super Greenfee Ordningen med klubberne i Odsherred, 
Holbæk, Frederikssund og Hedeland. 
 
I Roskilde Golf Klub har vi allerede mere end 50 medlemmer, der har tilmeldt sig ordningen og vi 
har haft besøg af mange gæster fra de 4 andre klubber. Det er vort indtryk, at både vore gæster og 
vore egne medlemmer der benytter ordningen, er yderst tilfredse. 
 
Det er endnu ikke forsendt at tilmelde sig ordningen, man skal blot henvende sig i sekretariatet. 
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Regelaften med Henrik Knudsen og Brian Oswald 
 
Mandag den 31. maj afholder vi en regelaften hvor Henrik Knudsen og Brian Oswald vil guide os 
igennem nogle af de situationer vi møder under vore golfrunder. Henrik Knudsen kender de fleste af 
os fra Viasat Golf udsendelserne i TV. 
 
Brian og Henrik vil underholdes os i ca. 2 ½ time. 
 
 Vores egen Niels i Restaurant Albatros vil trylle lidt lækkert frem, til vore ganer. 
 
Vi starter kl. 19.00 og prisen for at deltage er kr. 100,00, og der vil blive opsat yderligere 
informationer på klubbens hjemmeside samt i klubhuset.  
 
Tilmelding i sekretariatet. 
 
 

Danske Bank Åbningsmatch 
 
Den 25. april afviklede vi Danske Bank åbningsmatch med rekord stort deltagerantal 161. Der blev 
spillet rigtigt flot golf og trods de mange deltagere blev matchen afviklet indenfor tidsrammerne. 
 
Vindere og nr. 2 i de 3 rækker blev:    
 
A-rækken  Torben Svendsen med 66 slag netto 
  Kasper Greve med 67 slag netto 
 
B-rækken  Jacob Bendfeldt med 41 point 
  Anne Nielsen med 37 point 
 
C-rækken  Svend Jensen med 42 point 
  Jan Arentzen med 28 point 
 
 
Tak til Danske Bank og matchledelsen for en god dag på golfbanen. 
 
 


