
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nov. 2011 

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 

 

35 % mere brændstof til græsklipperne. 
 

Vi har brugt 35 % mere brændstof i 3. kvartal i år i forhold til samme periode sidste år, siger vores 
chefgreenkeeper Hans Henrik Hagelund (Heinz), da vi tager en snak med ham om, hvordan året 
2011 er gået.  
 
Det har været det mest ekstreme år rent vejrmæssigt i min tid som greenkeeper, fortsætter Heinz. 
Først en hård vinter med kulde til starten af april måned, men så med kortvarig flot vejr - specielt i 
påsken. I 2. kvartal fik vi praktisk taget ikke nedbør, og der kom ingen ordentlig vækst i græsset, 
derfor kunne vi ikke topdresse fairways, som det ellers var planlagt. Fra starten af juli kom der 
derimod vand i store mængder, og græsset groede nu, så vi måtte klippe langt mere end normalt. 
 
Heldigvis viste det sig, at de tidligere års dræningsarbejde havde god effekt. Vi er faktisk stolte over 
at have kunnet præsentere en bane, hvor der ikke har været lukninger eller andre restriktioner 
grundet vand. Det har såvel kolleger fra andre klubber, som gæster bemærket. Oktober har været en 
super måned med varmerekord for måneden den 1. oktober og efterfølgende mange flotte golfdage. 
 
I de kommende måneder vil vi fortsætte med at etablere dræning. Vi har næsten styr på tingene i 
trekanten på hul 3, hvor vi i forsommeren i samarbejde med kommunen etablerede en dæmning for 
at holde vandet i bækken. Vi har gravet brønde, således at vandet i trekanten kan afledes til bækken. 
Vi skal også have ordnet området foran dameteestedet på hul 14, og vi skal have uddybet grøften 
foran dameteestedet på hul 17.   
 
Der skal plantes nogle træer, bl.a. vest for poplerne mellem hul 1 og hul 9 samt ved hul 6, og der 
skal etableres en bunker i højre side af hul 16. Der skal beskæres, og hele maskinparken skal have et 
grundigt eftersyn. Det bliver vores vinterarbejde, hvis vi da ikke får en vinter som sidste år, hvor alt 
for megen tid gik med snerydning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vinterregler   
 

Fra mandag den 7. november træder vinterreglerne i kraft. Der må kun benyttes vogne, hvis 
man har en vogntilladelse samt hjul, der er minimum 7cm bredde. Kontakt eventuelt 
sekretariatet ifm vogntilladelse. Der må ikke spilles til sommergreens ved rimfrost eller frost,  
og der skal tees op på fairways og i semirough. Skiltningen med spilleregler skal respekteres.   

 

Ændrede golf regler fra 1. januar 2012 
 

Golf reglerne revideres hvert 4. år og de ændrede regler, der træder i kraft pr. 1. januar 2012, er 
netop offentliggjort (på engelsk). Den danske udgave vil foreligge i løbet af foråret 2012. 
 
Blandt regelændringerne er, at man ikke længere får straf, når bolden flytter sig efter adresseringen, 
hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at det IKKE var spilleren, der forårsagede 
flytningen. Hvis det således var vindens skyld, er der ingen straf. 

 

Resultater fra klubmatcher: 
 

Medlemsmatch sponsoreret af klubbens sponsorer 
 
A-rækken: 
Nr. 1 Jørn Buch-Madsen 
Nr. 2 Gustav Klaschka 
Nr. 3 Karsten Thorsted 
 
B-rækken: 
Nr. 1 Lene Rasmussen 
Nr. 2 Jacob Benfeldt 
Nr. 3 Jette Kristensen 
 
C-rækken: 
Nr. 1 Kirsten Nielsen 
Nr. 2 Hanne Andersen   
Nr. 3 Inge Lise Jørgensen               
                  

Carlsberg Cross Country 
     
                                                                                       A-rækken: 

Nr. 1 Jan Vesselby  
 Nr. 2 Frederik Hammerich 

Nr. 3 Jørn Kristiansen 
 
    B-rækken: 

Nr. 1 Anders Elnegaard 
Nr. 2 Henning Nordstrøm 
Nr. 3 Arne Larsen 

 
Dame rækken: 
Nr. 1 Ayo Lynggaard 
Nr. 2 Birthe Nielsen 
Nr. 3 Susanne Bindslev 

 



 

 

 

Idrætspris til Nicklas Munkebo  
  

Mandag d. 31. oktober kl. 16.00 trænede Nicklas, som mange gange før på klubbens 
driving range. Men denne mandag var nu ikke helt almindelig, fordi Nicklas blev  
overrasket under træningen af Helle Serup fra Nordea i Roskilde samt repræsentanter 
fra Roskilde Idræts Union og Roskilde Mediecenter, de var mødt op for at overrække ham 
Nordeas Idrætspris. Yderligere var en del af klubbens medlemmer, som det var kommet for øre, 
mødt op for at overvære prisoverrækkelsen. Nicklas flotte resultater i denne sæson, har resulteret 
i denne pris. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i medlemskab 
 
Husk - ønsker du ændring af medlemskategori eller udmeldelse af klubben gældende fra 2012, 
skal dette være meddelt sekretariatet skriftligt senest den 30. nov. 2011 i henhold til klubbens 
vedtægter § 2 stk. 2. 

 
Kom med til bridge 
 

Vi er 38 bridgespillere, som savner 2 spillere, således at vi kan blive fuldt hold mandag aften i 
klubhuset. Der spilles fra kl. 19 til ca. 22.30. Der er intet krav om ekspertise i bridge, blot en smule 
erfaring vil være tilstrækkelig.  Kontakt Bente og Jørgen Møller på tlf. 46 35 36 84 eller Susanne og 
Henning Jensen på tlf. 46 38 3862. 
 

 


