
 
 

mandag d. 7. oktober 2019 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7års!!!!)  + aspirantelevpladser på 

venteliste! 
 

Efteråret kommer, om vi vil eller ej. Sådan er det jo og presset af dette faktum er tiden kommet til, 

at vi indkalder til sæsonafslutning og den traditionsmæssige høring: 

 

Lørdag d. 26. oktober kl. 07.00 prc.  

 

Sædvanen tro vil Ledelsen under tilsyn af Tilsynsrådet sørge for at opretholde den gode standard , 

som sædvanligt varetage frembringelse af morgenmaden denne lørdag. Efter spillet serveres 

Catrine’s varme suppe og der vil blive aflagt regnskab m.m.  

 

I modsætning til sidste sæson har vi ikke haft den varmeste sommer i mand minde. Det har både 

været negativt og positivt. Det negative er, at vi har haft en del regn og blæst, mens det positive 

har været at banen har fået den nødvendige mængde vand, og står så flot som nogensinde. Det 

nye greenkeeper team har fået sat skik på mangt og meget. Hvem kan huske at greens har været 

bedre????  Holdet af hjælpere med Sir Richard, Jan Madsen Mårup, Gunnar m.fl. har så sandelig 

også sat sine aftryk i klubhuset, på banen og i området omkring klubhuset. Kontoret og shop blev 

inden sæsonstarten slået sammen på rekordtid, på banen har vi fået renoveret bænke, lagt fliser 

m.m. ”Flagbedet” i gården er blevet tilplantet med rododendron, og meget, meget mere. 

Rold Skov Golfklubs venner har sandsynligvis været med til finansieringen af mange af 

projekterne. 

 

 
Vores ærværdige klub kører konstant og uden store udsving, men måske med en del skæve 

sving. Ude i den store verden ser det anderledes ud – i US har man en nar af en præsident (slet 

ikke i klasse med vores egen) og i UK ser det også ud til, at man skal igennem en rodet tid. 

Herhjemme forventer vi, at den nye regering snart får forklaret, hvad de vil og hvem der skal 

betale. I hverken EU eller DK er der endnu ikke taget stilling til, om vi skal bevare sommertiden 

eller gå tilbage til dansk normaltid hele året. Vi håber dog på det kommer til afgørelsen om at 

beholde sommertiden - måske endda hele året - hvilket også giver den længste golfsæson. 

Desværre må vi konstatere, at vores kronprins heller ikke i år har haft tid og lejlighed til at deltage i 

en af vores matcher. Nu hvor Mary er blevet udnævnt til rigsforstander kunne det måske være en 



ide helt undtagelsesvis at invitere kronprinsessen til en lørdags samling i Rold. 

Vores klub har langt om længe fået indviet den nye driving range og det nye indspilsområde. Nu 

venter vi så på færdiggørelsen af de sidste 3 huller på par 3 banen i 2020.  

Vores egen lille klub har ikke som i tidligere år ikke etableret nye broer i 2019. Det tilbageværende 

broprojekt kan også blive lidt mere omfattende end tidligere broprojekter. Broen over åen ved hul 

18 påtænkes som en 3-fags bro – i lighed med Hogans Bridge på Augusta National. Dette projekt 

ligger nok lidt ud i fremtiden – vi må have Sir Richard i kommunens miljøudvalg, hvis ikke 

præsidenten selv går efter denne post.  

Et nyt projekt kunne endvidere være at få lavet Danmarks første Grass Bowling Bane – inspireret 

af vores mange ture til Skotland, hvor enhver lille by med respekt for sig selv har en sådan. I 

Carnoustie har de endda 2, hvoraf vi under årets ekskursion besøgte den ene. Det vil være en 

sport som mange kan få glæde af. I kan se sporten på YouTube.  

 
Traditionen tro var der arrangeret tur til Tyskland, hvor en ny Tysklandsmester efter 3½ runde blev 

kåret. Her nævnes ingen navne – ingen nævnt – ingen glemt. Til tysklandsturen 11.-13. september 

2020 er der allerede tilmeldt 33 og turen i 2020 går til Schloss Lüdersburg. 

 

Den årlige traditionsbundne match med /mod tirsdagspigerne blev afviklet den 6. august. I år med 

et stort fremmøde fra De Hanegale (22 stk.) og vi spillede en rigtig sjov og hyggelig match med 

efterfølgende spisning i hul 19. 

 

Årets klubmesterskaber havde naturligvis også deltagelse af mange Hanegale – og som 

sædvanligt fik vi flere klubmestre ud af dette – dog undtaget i damerækkerne! 

 

Skulle man have en syg moster eller anden årsag til et evt. afbud bedes dette meddelt på listen i 

klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående.  

                                    Afbud senest torsdag d. 24.oktober kl. 16.00 

 
Bjarne Villadsen.(præsident)          Steen Møller (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 

           2046 9875                         2033 0051                                  2330 4195 

 

https://www.schloss-luedersburg.de/en/

