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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

Besøg i klubben søndag den 5. september 2010 
 
Vi får gæster i klubben på søndag – forhåbentlig mange. 
Onsdag den 1. september indrykkes en helsidesannonce i Roskilde Avis. Samme annonce indrykkes i 
Dagbladet fredag den 3. sept. I annoncen fortælles lidt om Roskilde Golf Klub, om golfspillet og om 
klub livet. Interesserede opfordres til at aflægge klubben et besøg søndag den 5. september. Et vigtigt 
element i annoncen er at fortælle, at der ikke er ventetid på optagelse i Roskilde Golf Klub. 
 
Det er bestyrelsens håb, at klubbens medlemmer bakker op om dette initiativ. Vi opfordrer til, at 
medlemmerne foreslår venner og bekendte, som måtte være interesserede i golf, til at møde op. Kan de 
ikke deltage søndag den 5. september, så inviter dem selv med ud i klubben ved en anden lejlighed. 
 
Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op på søndag og hjælpe med til, at vores gæster får et 
godt indtryk af klubben og golfsporten.   
 

Adfærd på banen 
 
I et tidligere nyhedsbrev omtalte vi de mange cigaretskod på banen. Tilsyneladende er vores omtale 
blevet læst. I denne sommer har mængden af henkastede cigaretskod været væsentlig mindre end 
tidligere. Vi takker rygerne for deres hensynsfuldhed. 
 
Derimod er der tilsyneladende alt for mange golfspillere, som ikke har en pitchfork i lommen, når de går 
ind på vores greens. Der er alt for mange sår efter ikke oprettede nedslagsmærker. Det ser ikke pænt ud. 
Husk det fremover. Kan du ikke finde dit eget nedslagsmærke, så reparer nogle af de andre på greenen. 
Et frisk nedslagsmærke kan rettes op, så det overhovedet ikke kan ses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Resultater fra de seneste turneringer 
 
2Tal Roskilde Cup Flagmatch: 
 
Vinder i A rækken blev Frederik Løgsted Rasmussen med Celine Donstrup på en flot 2. plads i B 
rækken vandt Henrik Lyngkjær foran Erling Carlsen, mens C rækken blev vundet af Irene Jørgensen 
foran Irene Sommer. 
 
I Nykredits match for klubbens sponsorer blev den gennemgående turnering vundet af Fokus Vikar 
foran murermester Brian Harder. 
 
Klubmesterskaberne i slagspil er blevet afviklet med følgende vindere i de enkelte rækker: 
 
Junior piger:  Celine Donstrup  
 
Junior drenge: Nicklas Munkebo 
 
Damer:  Mette Kirketerp 
 
Herrer:  Jesper Asbirk 
 
       
       
        Mette Kirketerp, Celine Donstrup,  
         Nicklas Munkebo og Jesper Asbirk   
 
 
Senior damer: Dorte Pyll Truesen     
        
Senior herrer: Jan Birger Nielsen 
 
Veteran damer: Lise Gade 
 
Veteran herrer: Leif Hansen     
       
       
       
        Leif Hansen, Lise Gade, Jan Birger Nielsen og 
         Dorte Pyll Truesen.     

Næste match  
 
Sponsorernes match søndag den 12. september 
 
For første gang afholdes en fælles sponsormatch, idet alle klubbens trofaste sponsorer er gået 
sammen om at støtte en match.  Der er flotte præmier og der bydes på et traktement efter matchen. 
Nogle af sponsorerne vil give en kort præsentation af deres firma og/eller udstille produkter. Dette 
foregår såvel i klubhuset som ude på banen for hulsponsorernes vedkommende. 
 
Vores mange, trofaste sponsorer er vigtige for klubbens aktiviteter og økonomi. Slut derfor op om dette 
arrangement, enten ved at deltage i matchen eller aflægge et besøg i klubben søndag den 12. september. 
Sidste tilmeldingsdag er onsdag den 8. september.  
 


