Go
olfen i Verde
V
nsmållene
Verdens
V
smål nr. 4: Kvallitetsud dannelsse
I Danmark eer undervisning et almen
nt gode, menn i store dele af verdenen
n er det langtt fra tilfælde
et.
Omkring hvver 8. menneeske kan ikke
e læse og for kvindernes vedkommen
v
nde er antalleet af analfab
beter
næsten dob
bbelt så stortt som mænd
dene.
I Roskilde G
Golf Klub (RoG
GK) er underrvisning i gol f en integrerret del af klubbens aktiviitet. På
træningsanlægget får kllubbens med
dlemmer inddividuel unde
ervisning elle
er nye medleemmer undervises i
grupper, lige som de un
nge.
En del af un
ndervisningen er af mere uformel karrakter og foregår via men
ntorordningeen, der varettages af
frivillige meentorer fra medlemskred
m
sen. Derudoover afholdess information
nsaftener om
m bl.a. nye re
egler.
En vigtig kild
de til information er klub
bbens hjemm
meside og nyyhedsbreve. Her berettess også om klu
ubbens
natur- og m
miljøarbejde.
Dette arbejde er også beskrevet i fo
olderen 'Natuuren på Bane
en' der fortæ
æller om baneens naturind
dhold.
En tilbagevvendende akttivitet er en årlig natterggaletur, som alle kan delttage i. Her foortælles om de
d seneste
naturtiltag o
og banens righoldige fuggleliv præsennteres ’live’ i 1 til 1. Man kan følge fugglelivet på Dansk
D
Ornitologiskk Forenings DOFbase,
D
hvvor RoGK er ooprettet som
m selvstændig
g lokalitet.
På banen fo
ortælles via opslag
o
om de
e seneste inittiativer, f.eks. blomsterm
markerne, inssekthotellern
ne og
slikstenene til rå- og dåvvildt.
Det er et mål for Natur-- og miljøudvvalget, at derr
- Udarbejddes årstidsfoldere
- Udarbejddes og opsætttes informationstavler oom banens natur
n
- Plantes træer bl.a. soom et bidrag til at kompeensere for CO
O2-udledning
gen.

Relaterede verdensmål:
• Mål 3: Sundhed og trivsel
• Mål 13: Klima indsats
• Mål 14: Liivet under vaand
• Mål 15: Liivet på land
(For detaljeer om Versmåål 4, se: https://sustainabbledevelopm
ment.un.org//sdg4)
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