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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 

 
DM Sølv medalje 
 
Torsdag den 4. august kunne Nicklas Munkebo, efter en spændende finale, få hængt DM Sølv 
medaljen i hulspil for juniorer om halsen. 
 
Først skulle Nicklas dog igennem et 36 hullers slagspil, 
hvor kun de 16 bedste spillere gik videre, her blev Nicklas 
nr. 13 og dermed kvalificeret til de afsluttende hulspils 
matcher som blev afviklet efter cup systemet. 
I semifinale matchen vandt Nicklas over landsholdsspilleren 
Emil Søgaard fra Ikast for senere samme dag at tabe finalen 
til Oscar Ambrosius fra Viborg. 
 
Klubben ønsker Nicklas tillykke med den første DM medalje der er vundet for klubben, siden 1994 
da Karin Folkertsen vandt DM for senior damer. 

 
Banen i denne ”sommer” 
 
Hvis den forgangne juli måned skal karakteriseres med et ord, må det være ”regn”. Det startede 
lørdag den 2. juli hvor både Roskilde Festival og banen fik en del vand.  Ca. 1 uge senere var den 
gal igen, og der var ikke mange gode dage i midten af måneden.  Fra den 22. til den 24. juli kom der 
godt 50 mm. Så nu kan banen godt klare sig uden regn et stykke tid. 
 
Heldigvis ser de seneste års dræningsarbejder ud til at have haft en god effekt. Kun få steder på 
banen står der nu klart vand efter regnen. Og der arbejdes på at finde løsninger til disse steder. 
Lad os nu alle håbe på en god, varm august. Så har vi en super bane i hele efterårssæsonen. 

 
Æresmedlem i Roskilde Golf Klub 
 
Arne (Matas) Kristensens 70 års fødselsdag, blev fejret i klubben med 120 golfvenner, som ønskede 
tillykke med en golfmatch og hvad dertil hører. 
 
Arne, der har været medlem i klubben siden 1979, har 
gennem alle årene støttet golfklubben på flere områder,  
her skal nævnes klubbens arrangement i forbindelse 
med klubbens 25 års jubilæum, den årlige Matas Match  
og søen på hul 4.  
 
I forbindelse med en takketale af formand Aksel Nissen, blev Arne Kristensen under stående 
applaus udnævnt til æresmedlem i Roskilde Golf Klub.    



Skjoldungestien 
 
Sidste weekend i maj blev Skjoldungestien indviet. Stien går vest og syd om par-3 banen, forbi 
klubhuset og ind i skoven ved teestedet på hul 12, herefter går den gennem skoven på venstre side 
af hul 15. 
 
 
Vi opfordrer spillerne til at vise hensyn 
til vore vandrende gæster. 

 
 
 
Indbrud i biler på parkeringspladsen og tyveri af 
golfbiler 
 
Der har igen i juli måned været indbrud i biler på parkeringspladsen, vi opfordrer alle til at være 
meget opmærksomme på ”gæster” der ikke virker som golfspillere. 
 
Hvis der observeres noget mistænkeligt, skal man henvende sig i sekretariatet. 

 
Hole in One 
 
Siden sidst har: 
 
Andreas H. Sørensen lavet hole in one på hul 9 i divisionsmatchen i Hjortespring GK. 

 
Resultater fra Danmarksturneringen 
 
Klubbens hold i 3. division for seniorer rykker efter en enkelt sæson i 3. division igen op i  
2. division efter at være gået ubesejret igennem rækken. I weekenden blev det først til en sejr på 8 – 
4 over Mølleåen i Roskilde, hvorefter holdet søndag tog til Vejle og satte det hele på plads med en 
sejr på 12 – 0. Godt gået af de lidt ældre spillere. 
 
Desværre må begge klubbens herrehold en tur ned i en lavere række i næste sæson, således spiller 
klubbens bedste hold i sæsonen 2012 i 3. division, mens 2. holdet spiller i kvalifikationsrækken. 

 
Kommende aktiviteter 
 
Søndag den 14. august: 2-Tal Flagmatch 
 
Lørdag og søndag den 27. og 28. august: Klubmesterskaber i slagspil for juniorer, damer og herrer 
 
Lørdag og søndag den 3. og 4. september: Klubmesterskaber i hulspil. 


