RoGk
Baneudvalgets beretning for 2021

Årets store projekt blev udvidelsen af par 3 banen til en intermediate bane og dermed et reelt 9hullers anlæg. Anlægget får i 2022 et nyt navn efter en navngivningskonkurrence blandt
medlemmerne. Navnet bliver afsløret snart. 9-hullers banen vil udvide spillekapaciteten betydeligt
samlet for hele RoGkś baneanlæg. Interessen for at tage 9-hullers banen i brug er betydelig, og vi
fik en rigtig god start i 2021 på græsvæksten på fairways og greens. I golf betyder vejret alt, men
over sommeren i 2022 håber vi at kunne klippe snoren.
På 18 hullers anlægget, som nu også får et nyt navn, gennemførtes nogle ændringer vedrørende
bunkers. Vi har over nogle år renoveret bunkers for at få det samme arkitektoniske præg gennem
banen og for gøre spillet mere rimeligt nogle steder. Kanterne havde vokset sig for høje. Der
henstår endnu nogle bunkerrenoveringer, som gennemføres fortløbende, bl.a. på hul 7, 13 og hul
14. En fairwaybunker på hul 18 bliver til græsbunker.
Et brud på vandingsanlægget og en ulokaliserbar styreboks viste med al tydelighed, at rørsystemet
på 18-huls banen nu er så gammelt, at det bør udskiftes. Uden et effektivt og pålideligt
vandingssystem kan banens generelt gode standard ikke holdes. Imidlertid viste der sig en meget
afgørende mulighed for at koble udskiftning sammen med langt større vandingskapacitet, som kan
muliggøre fairwayvanding også. Der arbejdes på et projekt i samarbejde med kommunen,
rensningsanlægget i Roskilde og et privat firma om udnyttelse af renset kloakvand. Projektet ser
ud til at være realiserbart.
Forudsætningerne for en tidligere åbning af 18-huls banen har været diskuteret og
chefgreenkeeper og baneudvalg har hvert år en snak om det optimale tidspunkt. Men vejret og
jordtemperatur er stadig altafgørende. Erfaringerne fra den intensive brug af vinterbanen viser,
hvor stort sliddet kan blive, når der ikke er græsvækst endnu. Startes for tidligt fås en dårligere
standard på 18-huls banen, som har betydning langt ind i den egentlige spillesæson.
Baneudvalget har gennem årene arbejdet med sikkerhedsproblematikken omkring hul 10 og 11.
Der er i 2021 på baggrund af bl.a. DGUś banearkitekts arbejde udarbejdet et forslag til omlægning
af hullerne. Baneudvalget har valgt at anbefale en faseinddelt opfølgning på
sikkerhedsproblematikken, som ikke p.t. indebærer en sådan omlægning. Der er gennemført en
forbedring af oversigtsforholdene i relation til den tværgående offentlige sti på hul 11 og der
forsøges at opnå en tilladelse til tilsvarende udtyndning af hegnet med hensyn til hul 10.
Skiltningen langs den offentlige sti er forbedret.
I 2021 er overløbsrenden fra søen ved bakken på hul 11 flyttet. Dermed er landingsområdet for
drives på den anden side af den tværgående bæk gjort bredere. Hullets spilbarhed er dermed
forbedret bl.a. med hensyn til risk/reward.
En anden sikkerhedsproblematik handler om kirkestien på hul 15, som tillader offentlig trafik på
tværs af hullet. Der ses nu en mulighed for at flytte denne trafik bag om greenen og ind i skoven.
Klubben arbejder videre med dette projekt.
Perioderne med store nedbørsmængder er et problem for 18-huls banen. Der drænet meget
gennem årene, men den tiltagende nedbør , jordbundsforholdene og
gennemstrømningshastigheden i Gedevadrenden gør det svært at aflede vandet i tilstrækkeligt
tempo. Der arbejdes på at få udarbejdet en helheds dræningsplan sammen med den nødvendige
ekspertise.
Dræning af drivingrangen gennemføres i 2022. Uden dræning kan indsamling af bolde ikke ske
med maskine. Brug af træningsområdet i en større del af året står højt på ønskesedlen og ser nu
ud til at virkeliggøres.

Flagstængerne på greens udskiftes til en til en mindre diameter på selve stangen. Dermed bliver
det nemmere at putte med flagstangen i hullet og forbedre flowet på banen.
Der er også arbejdet med etablering af et nyt indspils træningsanlæg til erstatning for det
eksisterende bag ved baghallen. Der er udpeget et tegningsforslag, og håbet er at få klargjort
dette, også i relation til økonomien.
Der er udpeget et yderligere medlem til baneudvalget. Celine Lind Donstrup, der har været
medlem en del år i RoGk, er en dygtig golfspiller og under uddannelse til Skov- og
landbrugsingeniør, tiltræder udvalget i 2022. Kompetence og know how styrkes dermed i udvalget.
På udvalgets vegne
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