
Roskilde Golf Klub 

Ref. af baneudvalgsmøde d.4.9.18, i klubhuset 

Tilstede: Brian Harder, Nick Bosholdt, Jan B. Nielsen, Torben Svendsen (ref) 

Dagsorden i henhold til udsendte: 

Pkt. 1. Rundtur og status på 18. hullers banen:  

5. hul: Udvidelsen med 300 m2 af søen går snart i gang og indebærer lukning af greenområdet i 

dag/arbejdstimerne i ca. 3 hverdage p.gr.af sikkerheden for de udførende. De to store træer søges 

bibeholdt og afgrav fra søen placeres i mounts i hullets venstre side. 

9. hul: Fældning efter aftale med Roskilde kommune af popler, henholdsvis et i højre side mod fairway for 

at sikre slagmulighed mod greenen fra højre side af fairway. Henholdsvis det selvgroede træ (det tidl. 

væltede træ) i venstre side. De to tidligere plantede erstatningstræer på den anden side af bækken er nu så 

store og flotte, at de æstetisk og spilmæssigt fint fylder pladsen. Der ryddes lidt af hækken i den anledning. 

10. hul: Et areal kort af den første bæk klippes til fairway højde, mange specielt ældre spillere og 

nybegyndere ligger her i drivet. 

11. hul: NB undersøger muligheden for fældning af et af de store træer i venstre side efter søen. Der skabes 

herved en bedre spillelinie fra tee 58. Endvidere klippes området til højre for søen som semirough. 

15.hul:D et ny blomsterareal i venstre side vil få spilmæssig karakter af rough. 

Pkt. 2. Ref. af sidste møde godkendtes. 

Pkt. 3. Ris og ros mv.: Spørgeundersøgelsen og resultaterne kommenteredes. Hovedpunkterne ses at være 

par 3 bane udvidelsen. Der er en positiv dialog med Roskilde Kommune herom. Som tidligere nævnt vil en 

rated par 3 bane være et meget stort aktiv i indslusning af nye medlemmer og i udslusning af ældre 

medlemmer. Fastholdelse af medlemmer er et meget vigtigt indsatsområde for klubben. 

Med hensyn til bunkers vil der blive mere focus på spilbarheden af de mest ”besøgte ” bunkers, hvor hyppig 

brug giver hurtig nedslidning af sandlaget. 

Tørken satte, i lighed med mange baner i DK, sit alvorlige præg på den generelle stand af banen. Fairways 

og teesteder er i god bedring, men det må forventes, at oplæg på fairway bliver nødvendig året ud. Den ny 

pumpestation fungerer fint og betyder mere effektiv vanding af teesteder og greens, tillige er sprøjtedyser 

nu løftet til fairway niveau ca. 30 steder og der mangler ca. 20. En del af vandtabet i systemet stammer fra 

dyserne og dette er dermed formindsket ved udskiftningen. 

Kommentarerne i undersøgelsen viser behovet for flere og gentagne kampagner vedr. opretning af 

nedslagsmærker på greens og ordentlig rivning af bunkers. 

Pkt. 4. Topdressing af fairways udskydes til næste år. Fairways er gødet og sprøjtet. 

Pkt. 5. Årsplan: Der var enighed om indholdet af oplæg til årsplan for de næste 5 år (2019-24). NB 

udarbejder herefter ny matrix, hvor de enkelte tiltag fordeles på planperiodens enkelte år  i forhold til 

interne arbejdsresourcer og forventet økonomi. TS deltager i klubbens kommende strategimøde. 



En evt. udvidelse af par 3 banen indgår ikke i 5 års planen, dette er et særskilt projekt i relation til interne 

arbejdsresourcer og økonomi, både med hensyn til anlæg og fremtidig drift. 

Af større projekter kommenteredes: Flytning af 3 green mod venstre og nivellering af samme til en mere 

spilbar profil. Dræning af greens 4 og 5 kræver sandsynligvis håndgravning og eftervirkninger heraf tager ca. 

2 sæsoner at udbedre helt. Af hensyn til slid bør teestederne 2,4,5,7,8,13,17 udvides. Skal ses i 

sammenhæng med NB´s udmåling af samtlige teesteder, som viser en del større niveauforskelle både i 

bredde og dybde planet. Herunder prioriteres opretning af 4/58 (miniopretning), 6/50 udvides/oprettes, 

7/58 udvides i bredden, træer fældes i venstre side og erstatning plantes længere mod venstre. 12/50 

afgraves ca. 0,5 m og rettes op, lille træ fældes på fairway, 15/58 og 15/50 omlægges (1.prioritet). 

Bunkers: hul 7, tværgående greenbunker erstattes af bunker m. sandface i højre side. Derved løses 

problemet med trærødder i bunkeren og skabes en lidt nemmere indgang til greenen. De meget store 

fairway bunkers på hul 12, 14 ,15 og 18 opdeles i mindre bunkers, typisk 2 mindre i stedet for en stor. 

Midterstykket mellem de opdelte bunkers klippes som semirough. Hermed skabes der bedre 

overensstemmelse designmæssigt mellem første og sidste 9 huller, jvfr. DGU rapporten.  

Ny indspils øvegreen tæt på klubhuset er et stort ønske, NB har udarbejdet oversigts plan. 

Pkt. 6. Golfsporet: NB demonstrerede appen, som gør det muligt af få et billede af trafikken, slid og 

belastninger på banen. Skal installeres på spillernes smartphone som frivillig aktivitet. 

Pkt. 7. Skiltelayout, bænke, belægninger, baneguide m.v.: NB arbejder videre med skiltning og opdatering 

af baneguide, bænkeprogram er vedtaget af bestyrelsen og suppleres med flisebelægninger.  NB overvejer 

dronekursus, som med investering i en drone giver et forbedret overblik over banerne og konturer. Kan 

også bruges i kortlægning af områder med behov for særlig pleje. 

Pkt. 8. Vinterbanen: Det nuværende design fastholdes, der var rigtig god respons i sidste sæson. Der vil 

fortsat blive brugt teested måtter p.gr. af slid, men der flyttes lidt rundt, så der lejlighedsvis  også kan tees 

op på græs. Hul 18 green flyttes til den bagest beliggende øvegreen. 

Pkt. 9. Næste udvalgsmøde er planlagt til 13.12.2018, kl.18.00. 

 


