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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub               
 
 

Banen i maj 
 
Så kom der lidt mere varme i luften og jorden, hvilket har bevirket, at græsset er begyndt at gro og 
dermed er banens tilstand blevet væsentligt forbedret og specielt er vore greens i forhold til mange 
af de andre baner i området i en meget fin stand.  
 
I uge 21 blev vore fairways topdresset. Spillerne,  
der var på banen i denne uge, kunne ikke undgå at  
bemærke arbejdet. Og nogle har måske følt, at spillet 
blev generet. Men det er et nødvendigt arbejde for  
at vi kan få forbedret vækstmulighederne på vores  
lerholdige og hårde jord. 
Der er fordelt 520 m3 ”dressing”, som er en speciel  
muldjordblanding bestående af bl.a. 23% fint sand  
og 70 % groft sand samt humus og ler..  
Arbejdet er udført af Dansk Jordforbedring  
(Solum Gruppen) i Hedehusene, som er specialister i jordforbedring. Efter spredning blev der med 
en specialmaskine skåret ca. 10 cm. dybe riller, som skal optage den udspredte topdress. 
 
Vi har prøvet det før, og det hjælper på vore fairways. Og det er vedtaget, at vi skal fortsætte denne 
behandling i nogle år. Herved skulle vi gerne opnå væsentlige forbedrede vækstbetingelser for 
græsset på vore fairways, således at vi alle for en bedre bane at spille.  
 
 

Aktivitet i Kaninudvalget 
 
Igen i år er der travlhed i klubben mandag aften.  Omkring 50 spillere mødes hver mandag til de 
traditionsrige kaninaftener. Og alle nyder spillet. Heldigvis er der en god blanding af nye og øvede 
spillere, således klubbens nye medlemmer får en god oplevelse sammen med de lidt mere øvede 
spillere. 
 
Den store tilslutning betyder, at der er behov for at anvende alle 18 huller hver mandag aften. I 
kaninudvalget håber vi på, at klubbens øvrige spillere har forståelse herfor. Der kan spilles på banen 
frem til kl. 17.15. Vi finder det af stor betydning, at nye medlemmer får en god introduktion til 
klubben og forhåbentlig hurtigt føler sig som en del af det gode klubliv, vi har i Roskilde Golf 
Klub. 
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Klipperobot på Driving Range 
 
Roskilde Golf Klub deltager sammen med DGU i et forsøg på at 
anvende klipperobotter på større arealer. Forsøget der også  
kører på kommunale arealer samt på kirkegårde er sat i gang  
af Skov- og Landskabsstyrelsen. 
 
De første erfaringer på driving range ser fine ud.  
 
 
 

F.J. Poulsens Anlægsgartneri A/S Match 
 
Den 30. maj afviklede vi F.J. Poulsens Anlægsgartneri A/S Match med små 100 deltagende 
spillere, der blev spillet meget fin golf på trods af skiftende vejrforhold, fint vejr indtil middag og 
derefter regn. 
 
Vindere og nr. 2 i de 3 rækker blev:    
 
A-rækken  Claus Hansen med 67 slag netto 
  Kasper Greve med 70 slag netto 
 
B-rækken  Michael Wright med 43 point 
  Jan Eriksen med 38 point 
 
C-rækken  Vivi Hagensen med 29 point 
  Irene Jensen med 26 point 
 
 
Stor tak til Finn og Randi Poulsen samt matchledelsen for en dejlig dag på golfbanen. 
 
 

Matcher i juni 
 
Søndag den 13. juni er der SkinsGame, tilmelding på listen i klubhuset. 
 
Lørdag og søndag den 19. og 20. er det tid for midsommermatchen sponseret af Mads & Madsen 
samt Restaurant Albatros. 
 
NB. Huske tilmelding til midsommerfesten lørdag den 19. juni 2010. VM kampen Danmark – 
Cameroun vil blive vist på skærmen. 


