
 

 

Beretning fra Baneservice i Roskilde Golf Klub 2020 

 

 

Baneservice skal helst bestå af 15 til 20 medlemmer. Pt. er vi 14 medlemmer.  

Udvalget består af dedikerede medlemmer, der alle ønsker at bidrage med bedre flow på banen, at spillere 

opfører sig for en for golfsporten ordentlig måde. Dvs. sikre, at spillerne lever op til de mål og retningslinjer, 

Roskilde Golf Klub og derigennem baneservice har sat.  

2020 bød på en række udsættelser af åbningen af spil på banen. Restriktioner, der gjorde at kontrol på 

banen ikke gav mening.  

Banen var åben for spil med nogle særlige anordninger, fx gummiringe i koppen, så bolden kunne fiskes op 

uden at man skulle røre ved den afkortede flagstang. Der måtte spilles med 2 og 4 bolde, hvis det var fra 

samme ”bobler” osv.  

Vores normale opstartsmøde i foråret blev udskudt og afholdt som forårsafslutning. I stedet afholdt vi et 

Skypemøde. Flere gav sig tid til at deltage trods den korte frist, der blev givet. Mødet blev afholdt den 1. 

april 2020. Selv om det mest var af social karakter, fik vi talt lidt baneservice. Dagen efter meldte 

bestyrelsen ud, at medlemmerne nu kunne spille under relative normale forhold.  

Baneservice valgte at udskyde vores opstart indtil uge 19, hvor det ville give mening. Først helt frem til uge 

20-21, begyndte baneservice igen deres virke. Sprit til hænderne og god afspritning af Marshall buggy’en, 

så kunne baneservice påbegynde baneservicen igen. 

Sommeren gik og efteråret gik også relativt hurtigt. For pludselig blev det efterår.   

De planlagte vagter i baneservice ophørte den 4. oktober 2020.  

Vores afslutningsmiddag blev afholdt søndag den 6. oktober 2020, hvor vi spillede ni huller. Der var et par 

dejlige præmier og noget fantastisk god mad, som Peter stod for.    

Året der gik blev drøftet og der blev udvekslet erfaringer fra året. Der er har været mange gode oplevelser, 

trods Corona tiden. Og sådan var året i baneservice i 2020. 

Noget tyder på, at vi trods det lysende forår stadig ser ind i et delvist nedlukket forår. Men det vil tiden vise, 

vaccinerne ”vælter” ind over landets grænse, så om ikke andet så bliver efteråret 2021 et noget andet end 

det netop overstået 2020. Må alle være ved godt helbred og godt humør.    

En særlig tak skal lyde til de mange frivillige i baneservice for et godt samarbejde og nogle hyggelige 

stunder i baneservice. 

Henrik Ahrens, Hanne C. Pedersen, Mogens Rosenquist, Uve Jessen, Mogens Meisner,  

Per Vransø, Ole Dahl, Per Ougaard, Flemming T Hansen, Ghita Aagaard, Ole Møller,  

Claus Borum, Claus Meisner, Ulrik Wesselhoff. 

 

Med venlig hilsen 

Tage Jørgensen.   


