Banen
Vejret drillede os alle i starten af 2013, vi skulle helt hen i midten af april før sneen og frosten var væk. Men
herefter fik vi en rigtig god periode og havde faktisk en rigtig god sæson set med greenkeeper øjne.
I løbet af sæsonen har vi renoveret søerne ved hul 4 og 5, på hul 4 er alle træstolper fjernet og der er udlagt
rullegræs på brinkerne, dette har bevirket at helheden ved hullet er blevet mere naturligt. På hul 5 er
træstolperne rette op også her har det givet et mere naturligt præg på hullet.
Samarbejdet med lystefiskeklubben er fortsat og der er aktivitet i det gamle ”hønsehus” på Gedevadgaard.
På Gedevadgaard er renoveringen af taget og den indvendige forskønnelse gennemført og alle klubbens
medlemmer havde mulighed for at se lokalerne i forbindelse med skiftet på chefgreenkeeper jobbet, hvor
Hans-Henrik Hagelund overlod tøjlerne til Nick Bosholdt.
Udvendigt på Gedevadgaard har en arbejdsstyrke af frivillige gennemført en kalkning af murværket arbejdet
afsluttes i foråret 2014, men der skal herfra lyde en stor tak til de frivillige for deres store indsats.

Sportsudvalg
I 2013 gentog vort junior U19A præstationen som holdet gjorde i 2012 ved at vinde det danske mesterskab,
holdet bestod i 2013 af Victor Høier Barsøe, Victor Emil Madsen, Jonas Wenckens og Jakob Falk Schollert.
Udover disse flotte resultater har Nicklas Munkebo i forbindelse med klubmesterskabet sat en imponerende
banerekord på 65 slag.
Flere af klubbens dygtige spillere har opnået flotte resultater i 2013, bl.a. kan nævnes Nicklas Munkebo som
vandt Danish International Youth Championship, Tobias Poke vandt DJGA Taylor Made open i Greve,
Celine Donstrup vandt den landsdækkende AON junior Cup for piger op til 15 år samt Jan Birger Nielsen
der opnåede en flot 2. plads sammen med Hans Stenderup fra Rungsted Golf Klub i Scandinavian Senior
Open Amateur Championship.
Målsætningen for klubbens 2. divisions hold i Danmarksturneringen var at forblive i rækken og det lykkedes
meget flot. Klubbens 2. hold vandt 4. division og spiller i 2014 i 3. division. Både klubbens damer og
herrehold i kvalifikationsrækken spiller ligeledes i denne række i 2014 sæsonen.
Klubbens senior hold i 2.division vandt rækken og skal i næste sæson spille i 1. division. Og som noget nyt
deltager vi også med et hold i 2. division for veteraner i 2014.
Klubmesterskaberne i august/september blev på dame siden vundet af Dorte Pyll Truesen i slagspil og Celine
Donstrup i hulspil.
På herresiden blev det Nicklas Munkebo der blev klubmester i slagspil og Andreas H. Sørensen i hulspil.
Hos seniorerne blev Jan Birger Nielsen og Dorte Pyll Truesen klubmester i slagspil, mens Birthe Nielsen og
Ole Filtenborg tog sig af mesterskaberne hos veteranerne.

Juniorudvalget
Juniortræningen har været fordelt på hhv. begynder, bredde og talenttræning. Stor ros til Lasse Frølich og
Jeppe Brink for Deres store indsats.
Endvidere har der været spillet gennemgående turnering hvor torsdag. Der har i gennemsnit været 20-30
deltagere pr. torsdag.
Der har været afholdt generationsmatch med stor tilslutning. Pinkballmatch blev ligeledes afholdt med
deltagelse af klubbens elitespillere.
Juniorerne deltog også i år som caddies ved afholdelse af Skins Game Matchen.
Lasse Frølich arrangerede sommerlejr i Roskilde golfklub den sidste weekend i juni, stor succes med flot
deltagelse. Lasse havde bl.a. arrangeret natgolf, det var en stor oplevelse for de mange deltagere.
Roskilde lagde igen bane til Girls Only finalen, deltager tallet var desværre mindre i 2013 end det plejer at
være, men alligevel var det en stor dag for de mange piger.
Sveriges turen i oktober havde deltagelse af 17 juniorer og 4 voksne også i 2013 var det en stor oplevelse for
juniorerne.

Årets junior 2013 blev Emil Lyseen.
Klubmester juniorer drenge: Andreas H. Sørensen
piger: aflyst, pga. manglende tilmelding
Klubmesterskaber i hulspil blev af 2 af klubbens dygtige juniorer, hos damerne vandt Celine Donstrup og
hos herrerne vandt Andreas H. Sørensen.
Michael Donstrup sluttede som leder af juniorudvalget og Michael skal have en stor tak for indsatsen
gennem de mange år han har deltaget i udvalgsarbejdet. Som erstatning for Michael har Kim Lyseen tilbud at
tage en tørn som leder af udvalget.

Mikro Udvalget
I Roskilde Golfklub Mikro afdeling har vi trænet hver torsdag fra maj til oktober. Der har været omkring 20
piger og drenge i alderen 5 til 9 år som har deltaget aktivt i træningen.
Træningen har været baseret på leg og alsidighed. Motoriske og sociale aktiviteter har været nøgleord,
samtidig med, at vi har prøvet at få golfspillet integreret i træningen.
Vi har haft nogle pragtfulde timer på vores træningsanlæg, hvor der i efteråret blev opstillet et bord/bænksæt
så forældre og bedsteforældre kunne side og slappe af imens børnene deltog aktivt i træningen. Men det var
alligevel godt at have mor/far eller bedsteforældre lige i nærheden, hvis det pludselig blev for meget.

Vi havde afslutningsfest 19. september hvor der blev dystet i putning samt i slag, med flotte præmier til
ALLE deltager.
Årets mikroputter blev Miranda Marszalek og Lasse Schrøder Højrup.
Jeg vil gerne takke vores sponsorer i mikro afdelingen, uden deres hjælp kunne det ikke lade sig gøre at alle
fik noget med hjem. Vores sponsorer er:
Erik Kristoffersen, Brian Harder, Torben Svendsen, Lasse Frølich, Artin, Roskilde Golfklub samt Bent
Østergård.
Ligeledes vil jeg gerne sige tak for samarbejder til Poul-Erik, Artin og Bent uden deres medvirken ville det
ikke være muligt at ”styre” sådanne en flok glade og livlige børn.

Regionsgolf
Regionsgolf er Danmarks største holdturnering for klubgolfere. Der deltager 170 klubber med tilsammen 900
hold. Det svarer til 5.400 spillere. Alle kampe spilles som hulspil fra scratch. Roskilde Golfklub havde i 2013
10 hold med i Regionsgolf.
Holdene er en blanding af hold, inddelt efter Hcp eller alder. Roskilde Golfklub havde 4 hold med i gruppen
inddelt efter Hcp, 1 hold i senior rækken samt 5 hold i veteran rækken. 2 hold var så dygtige at vinde deres
rækker og gå videre til puljespillet. Det var senior holdet, samt et veteran hold. Desværre var der ingen af
holdene, som nåede til det store afslutningsfinalestævne.
Det er vores håb at Roskilde Golfklub vil blive repræsenteret i det afsluttende finalestævne i 2014. For at øge
deltagelsen / konkurrencen på de enkelte hold, har vi tidligere i et nyhedsbrev opfordret til, at såfremt man
har lyst til at prøve kræfter med Regionsgolf kan man henvende sig til undertegnede. Jeg vil så
videreformidle de nye personer til de holdkaptajner, som står for de enkelte hold.
Såfremt du vil vide mere om Regionsgolf kan du læse på: www.regionsgolf-danmark.dk eller kontakte
undertegnede.

Ældresagen
Der har været en løbende tilgang af nye spillere, men desværre også som forventeligt en del som er holdt op.
Ultimo 2013 var vi ca. 150 registrerede spillere fordelt med ca. 50 % med DGU-kort, som spiller på den
store bane, og 50 %, som spiller på par3-banen.
Det stigende antal DGU-spillere har givet lidt afviklingsproblemer på den store bane, da de sidste hold ofte
først er inde 1½ time efter de første. Det gør det vanskeligt at fastholde traditionen med en samlet uddeling af
dagens præmier til vinderne, og gør det svært at tilgodese det sociale element, som er meget væsentligt for
ældresags golfere.

Vi har i sæsonen haft to udflugter til fremmede baner. Den 24. juni var vi 45 spillere på besøg hos
Sydsjællands Golfklub, og den 9. september var vi 80 spillere på Holbæk Golfklubs bag-9. Den 7. oktober
havde vi en fantastisk sæsonafslutning med 100 deltagere på den store bane.
Niels Nørbygaard og Hans Jørgen Brandt har styret mandagsholdet på par3-banen. Jørgen Oredson og Jørgen
K. Johansen har styret tirsdagsholdet på par3-banen. Frank Bjørup og Erik Mogensen har stået for den store
bane hver mandag. Ole Stampe Rasmussen har ledet og fordelt opgaverne.
Sæsonen i 2014 starter mandag den 7. april og tirsdag den 8. april.

Kaninudvalget
Endnu en god golfsæson er overstået med stor deltagelse – gennemsnitlig ca. 75 pr. mandag aften. Og som
sædvanlig var det overordentligt godt vejr de fleste mandage.
Den årlige venskabsmatch mod Hedeland Golfklubs kaniner blev vundet af Roskilde Golfklubs kaniner på
udebane i Hedeland med en score på 188 mod 133.
Så fra udvalgets side skal lyde en stor tak til alle, som er med til at gøre mandag aften til en god oplevelse for
de nye spillere, som alle deltager med stor entusiasme. Det er en dejlig oplevelse, og vi glæder os til at se
såvel gamle som nye spillere om mandagen i 2014.

Optimisterne
Optimisterne spiller hver tirsdag. Vi lægger vægt på det sociale, fornøjelige samvær og det moment af
konkurrence vores dejlige sport tillader.
Den sidste tirsdag i måneden spiser vi sammen efter spillet. Igennem sæsonen har vi en turnering og ved
sæsonafslutningen er der præmieoverrækkelse og ved denne lejlighed vælges ”årets optimist”.
Vores aktivitetsudvalg arrangerede i maj måned spil på Holbæk Golfklubs bane og i september på Værebro
Golfklubs bane. Begge gange var der præmier til de der var bedst spillende.
Antallet af optimister er vokset støt og vi var ved sæsonens afslutning 34 medlemmer.

Matchudvalget
I 2013 bestod matchudvalget af Kim Christensen, Jan Markussen, René Moen, Bo Sponholtz (formand), Lars
Søndergaard, Michael Wright og Niels Yde.
Der blev i 2013 afviklet 8 medlemsmatcher, herunder klubbens egen jubilæumsmatch. Hertil kommer
klubmesterskaber og divisionsmatcher.

Udover de normale matcher har klubben ligeledes i det forgangne år været vært ved DM for Dansk Firma
Idræt samt for Girls Only, som sammen med Regionsgolfens holdturneringer skulle passes ind i det tætte
program.
Der har som sædvanlig været stor deltagelse i klubmatcherne med op til 150 deltagere, hvilket er det
maksimale antal deltagere, hvilket desværre betød at ikke alle kunne deltage i jubilæumsmatchen.
Klubmesterskaberne blev i 2013 afviklet over 2 weekender, først blev slagspilsmesterskabet afviklet i august
og i september måned var der hulspil på programmet.
Vi har igen i 2013 nydt godt af de trofaste matchsponsorer og der skal fra udvalget lyde en stor tak til Danske
Bank, F. J. Poulsens Anlægsgartneri, Advokatfirmaet Roar, Restaurant Albatros, 2Tal Roskilde, Ecco Shop
Roskilde, Carlsberg og slagter Frimann samt alle klubben øvrige sponsorer. Uden deres loyale støtte vil det
ikke være muligt at gennemføre matcherne.
Tak til alle i matchudvalget for jeres store indsats ved afviklingen af matcherne.
Da Kim Christensen, Jan Markussen, René Moen og Michael Wright alle har meldt sig ud af klubben, er de
naturligvis heller ikke længere med i matchudvalget. Nye medlemmer i matchudvalget er John Elnegård og
Walther Nielsen.

Handi golfudvalget
Udvalget består af Hans Bomholt, Svend Erik Skarsholm og Hans Møllegaard.
Udvalgets formål er at hjælpe personer med et erhvervet handikap i gang med golfsporten.
Udvalget træner en gruppe svært handikappede hver fredag kl. 14.00
Der er i gruppen ca. 10-15 personer heraf flest herrer. Alle som har et handicap kan deltage.
Udvalgets succeskriterier er når vores deltagere stopper fordi de mener at de nu kan klare sig selv og derfor
bliver ved med golfen. Vi har i 2013 oplevet at tre svært handicappede spillere har meldt sig ind i klubben på
normale vilkår. To som par-3 medlemmer og en som semiFlex-medlem. Resten forventer vi helt bestemt vil
fortsætte, og vi har forhåbning om at få flere medlemmer i gruppen efterhånden som rygtet om vores
golfinitiativ når rundt i handicaporganisationerne.

Damedagen
I 2013 fik vi nye medlemmer i Damedagen, så nu er vi 107 der spiller. Vi startede året med modeopvisning
og informationsmøde, hvor 68 medlemmer valgte at møde op for at høre om den kommende sæson og se den
nye golfmode, som Lasse fra shoppen så venligt arrangerede.
I årets løb har vi – som tidligere – spillet venskabskamp mod Hedeland, været en tur til Virket med
overnatning og spillet Ledreborg Palace Golf med efterfølgende spisning.

Vi har spillet Pink Cup med succes, en stor tak til Annette Molin og Grete Mørch Olesen som stod for dette
arrangement, begge har tilkendegivet at de også vil stå for arrangementet i 2014.
Ved vor månedlige spis-sammen-arrangement spillede vi banko til fordel for Pink Cup. I alt samlede vi ca.
kr. 15.500 ind til Pink Cup.
Damedagen har i 2013 brugt lidt færre penge til præmier og birdiebolde men til gengæld har vi brugt flere
penge i Albatros til glæde for vore medlemmer.

Herredagen
Igen i 2013 blev der afviklet 22 matcher samt en forårs- og en efterårsafslutning. I alt deltog 160 herrer i
Herredagen, på de enkelte matchdage findes dagens vinder. Mens der er præmier til vinderne af forårs- og
efterårsmatcherne i alle 3 rækker.
Såfremt spillere på herredagen ikke anvender nummeret scorekort og glemmer at udfylde felterne navn,
medlemsnummer eller HCP bliver man diskvalificeret af dagens match.
Herredagen takker sin trofaste sponsorer Brian Harder, Roskilde Vinduescenter og Schrøder Metal.
2013 blev også året hvor herredagen måtte sige farvel til Erling og Carsten, der begge efter mange år nu har
trukket sig og desværre blev deres efterfølgere ikke i klubben, så nye kræfter skal findes til at sørge for en
god og afvekslende sæson i 2014.

Seniorgolferne
Hvert år bliver vi flere, der spiller en ugentlig golfmatch sammen. Det tilstræbes, at vi spiller med
forskellige, så vi kommer til at kende hinanden. Der spilles forskellige former for golfspil, så vi får socialt
samvær og motion til både hjerne og krop.
Hver match slutter med et kort samvær, hvor dagens vinder - en dame eller herre for overrakt præmie. I den
løbende turnering, får vi point efter den placering, vi har opnået på dagen.
Der er afslutningsmatch hvert kvartal, hvor vi spiller Texas Scramble i hold. Vi spiser sammen og uddeler
præmie til dagens vindere og til de 10 spillere, der har opnået flest point i den løbende turnering.
Der betales et beskedent kontingent, der bliver brugt til præmier, mærkedage og bidrag til fælles spisninger.
Alle kan deltage, når de opfylder Golfunionens alderskrav for seniorer. I 2014 er det årgang 1959 for kvinder
og 1954 for mænd. Max. handicap er 36.
Hvert år har Værløse og Roskilde to venskabsmatcher med 20 deltagere fra hver.
I trekantturneringen spiller vi tre matcher - uden greenfee. Deltagerne er Kalundborg-, Odsherred-, og
Roskilde Golf Klub. Alle klubbens seniorer kan deltage, der er plads til 32 spillere fra hver klub – se opslag i
klubhuset.

Sponsorudvalg
Heller ikke i 2013 lykkedes det at finde en ny hovedsponsor, men udvalget giver ikke op og der forhandles
med mulige samarbejdspartnere. Der er også i løbet af sæsonen kommet mange nye sponsorer til, der er
desværre også sponsorer der har forladt os.
Udvalgte har også været medvirkende til, at alle bænke på 18 hullers banen udskiftes og mange af de nye
bænke har også fået sponsorer, det er dog stadig muligt, at købe en sponsor bænk, prisen er kr. 5.000,00 som
et engangsbeløb, skulle man have lyst til at sponsorere flere bænke er prisen kr. 8.000,00 for 2 bænke.
Udvalget som består af Torben Madsen, Jan Grønbech og fra 2014 er også Benny B. Pedersen trådt til,
Benny har tidligere været i sponsorudvalget i Roskilde Boldklub, så vi glæder os til at høste Bennys
erfaringer.
Der skal fra udvalget og klubben lyde en stor tak til klubbens sponsorer for den store indsats de har leveret i
2013 og vi glæder os til at præsentere nye tiltag i 2014.

Par udvalget
Par matcher er som i de senere år afviklet over 3 matcher på 3 fastsatte matchdage. Hvor de 2 første er med
løbende start mens den afsluttende match er med Gunstart.
Der hygges altid efter golfen over lidt godt fra restauranten, så den sociale del er næsten lige så vigtig som
golfen.
Igen i 2014 har vi fastlagt spilledagene efter samme princip som de foregående år. Og det nye udvalg glæder
sig til at se alle de ”gamle” deltagere ligesom der er plads til alle nye der har lyst til lidt golf og socialt
samvær.

Handicapudvalg
I 2013 var det den første sæson hvor det nye handicapsystem rigtigt blev benyttet. Her tænkes blandt andet
på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment) som benyttes i diverse
matcher, samt at private runder ikke længere er tællende.
I forbindelse med årsrevisionen er mange af klubbens medlemmer blevet reguleret op eller ned i handicap,
mens nogle medlemmer ikke længere har et EGA handicap, men et klubhandicap. Vi har forsøgt at orientere
bedst muligt i Nyhedsbreve og har den opfattelse, at medlemmerne viser forståelse for den nye måde at
regulere handicap på, som er besluttet i European Golf Associations.

Baneservice
Baneservice har fordelt opgaven med henholdsvis hverdags- og weekendvagter, så en person har vagt en
hverdags uge eller en weekend af gangen, hvilket fungerer fint.
Der har i 2013 været nogle få situationer, hvor vi har måttet gribe ind overfor spillere på banerne.
På par 3 banen hvor nogle greenfeespillere leger mere end de spiller, og hvor flere spillere deles om en
golfbag.
Mange spillere har glemt bagmærket, som skal være synligt under en runde, og så må vi bede om at se DGU
kortet, hvilket så som regel løser problemet. Det skal derfor endnu engang indskærpes overfor
medlemmerne, at bagmærket skal være synligt udenpå baggen, uanset hvem man er. Det er væsentligt
nemmere for baneservice, på afstand at se at tingene er i orden, og i sidste ende er det jo i medlemmernes
interesse, at vi foretager kontrollen.
Vi har igen i år brugt megen tid på at vejlede spillere i golfetik, blandt andet, er det ikke tilladt at trække sin
golfvogn mellem green og greenbunker. Dette og opretning af nedslagsmærker bruger vi mange ressourcer
på at orientere spillere om, men det burde ikke være nødvendigt.
Også i år et lille hjertesuk til rygerne, tag jeres skoddede cigaretter med hjem, eller benyt en af de
mange skraldespande der findes på banen - brug ikke tee markeringerne, cigaretskod forgår ikke.
Og så til det som det hele handler om, hjælp med til at få spillet til at glide, kig bagud og se om der
er nogen der venter, og er der plads foran, så slå ud og vink glidende igennem.

