2021: Morgenherrerne i 25 år

For 25 år siden var der en gruppe af herredagens spillere, som ville forsøge at starte lidt tidligere
end det store kl. 12 hold, hvor de normalt spillede. De prøvede at starte kl. 11, men blev hurtigt
indhentet af de hurtigere spillende, som startede kl. 12. De prøvede så at starte kl. 10, men uden
større succes, så det endte med, at gruppen besluttede at starte kl. 08 om morgenen, og så var
morgenherrerne skabt.
Blandt deltagerne i gruppen kan nævnes Vagn Aaberg, Per Skat Hansen, John Boston, Erik
Kristoffersen (Bissen), Ole Wennemoes, Ebbe Jæchel, Arne Hansen og Kurt Melsing. En del af disse
spillere er desværre ikke længere iblandt os. Heldigvis er der stadig nogle, som holder fast i det
gamle kammeratskab, primært ved at deltage i morgenherrernes kvartalsvise frokoster, da
fysikken ikke længere tillader en 18 hulers runde på vores bane.
Vagn Aaberg blev i starten den, som koordinerede gruppens aktiviteter. Dette kom til at vare i
knapt 15 år. De seneste ca. 10 år er det Peter Friman, som har overtaget dette job. Pudsigt nok er
begge disse personer kendte slagtermestre her fra Roskilde. Henning Jensen har varetaget de
praktiske opgaver for gruppen i de seneste 15 år.
Morgenherrerne lægger stor vægt på det sociale sammenhold blandt de nu godt 60 medlemmer,
og prøver at spille på alle onsdage året rundt. Der afholdes nytårskomsammen den første onsdag i
året, og det er fast, at der ved hver kvartals afslutning afholdes en match med efterfølgende
frokost. Desuden er det også blevet en tradition, at der serveres gule ærter med det hele den
første onsdag i februar hvert år. Der arrangeres besøg på andre baner, samt en årlig 3-dages tur til
en spændende destination. I det seneste år er turen gået til Timmendorf ved Lübeck, men
corona´en har bevirket, at 2021-turen går til Himmerland.
Onsdag den 7. juli 2021 afholdes et jubilæumsarrangement med match, puttekonkurrence og
efterfølgende spisning.
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