Roskilde Golf Klub

Boldsamlerudvalg

ÅRSBERETNING 2021
Opgave/ kommissorium: Udvalgets medlemmer hjælper på skift greenkeeperne med at indsamle bolde på drivingrange - dog ikke om vinteren, hvor drivingrange er for våd til, at boldsamlervognen kan køre.

Vi er i alt 13 medlemmer (se navnene på https://roskildegolfklub.dk/kontakt/boldsamlerudvalg/ ), der hver især har ”vagten” ca. 2 gange pr. måned (tirsdag – søndag). Det må være en
tjans, som medlemmerne synes om, idet alle har meddelt, at de ønsker at fortsætte også i
2022. Dog holder et medlem pause pga. en operation. Vi søger derfor to nye medlemmer, så
der er sikkerhed for, at der er nok til at dække behovet. Men folk er flinke til at tage en ekstra
tørn, hvis der opstår akut behov.
Opgaven er blevet løst uden de store problemer. Der har dog været lidt problemer med traktoren, og vaskeanlægget har drillet lidt en gang imellem. Det er også ind imellem sket, at nogle
golfspillere ikke har respekteret boldsamlerne, når de har slået ud på drivingrange. Enkelte
gange er traktoren blevet ramt, og det gør traktorføreren forskrækket, idet der lyder et stort
brag. Der kan ikke ske boldsamleren noget, men det er meget ubetænksomt af golfspilleren,
der slår ud. Hvis der er spillere på drivingrange, må boldsamleren ikke stige ud af traktoren. Det
er for farligt.
Der er sat skilte op om boldsamling, men bliver de set? Kan vi lukke drivingrange, mens der
samles bolde, hvis problemet evt. eskalerer?
Et par gange i løbet af sæsonen har vi sammen med greenkeeperne ”prikket bolde”, der er
trykket ned i jorden, så maskinen ikke når dem. Det har givet rigtig mange bolde.
Hvert medlem af gruppen får en bon, der kan afleveres i Birdie som betaling af en kop kaffe, en
lille øl eller en vand efter boldsamlingsopgaven. Den 26. september havde vi en boldsamlermatch med efterfølgende frokost. Her blev også udvekslet synspunkter vedr. vores opgave –
også med Nick, vores chefgreenkeeper, der deltog i arrangementet. Det var en god dag med fin
stemning.
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