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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 

 

Kom ud i klubben torsdag den 26. april kl. 17.00  
(senest) 

 
Bent Østergaard, som fik Roskilde Idræts Unions ildsjælspris i starten af året, har besluttet at 
anvende en del af prisen til gavn for Roskilde Golf Klub.  
 
Bent har foranlediget indkøb af et stort bøgetræ ”Ildsjælens Træ”, som skal plantes i skellet bag 
greenen på hul 1 på par 3 banen.  Dette sker kl. 17.00. Alle mikro’erne vil hjælpe med til at plante 
træet. Klubbens medlemmer inviteres til at overvære plantningen. Den lokale presse er også 
inviteret. 
 
Bent har desuden indkøbt diverse udstyr til mikro’erne samt en vandrepræmie, som til efteråret vil 
blive overrakt til årets mikro. Endvidere indstifter Bent en ildsjælspris til et medlem i Roskilde Golf 
Klub. Denne pris vil blive uddelt første gang i forbindelse med udvalgsmatchen lørdag den 21. april 
2012. 
 

Om prøvemedlemskab og golfkørekort 
 
Roskilde Golf Klub tilbyder alle golfinteresserede et prøvemedlemskab i 2 mdr. I dette 
prøvemedlemskab indgår muligheder for at erhverve et golfkørekort.  
 
For at standardisere kravene til nye golfspillere, har DGU fastsat nogle regler for, hvad der 
forventes af nye spillere, som får tilladelse til at spille på 18 hullers banerne. Spilleren skal bestå en 
prøve i såkaldt langt spil, i kort spil med chip/pich/bunkerslag og i putting. Desuden skal spilleren 
bestå en regelprøve, som afvikles på nettet. I Roskilde Golf Klub har vi gennem mange år anvendt 
disse procedurer.   
 
Der udleveres ikke et DGU kort til spilleren. Det er op til de enkelte klubber selv at bestemme, hvad 
der yderligere skal til, for at få udleveret DGU kortet.  
 
I Roskilde Golf Klub kræver vi, at spilleren skal deltage i mindst en kaninmatch på mandage, og 
overfor kaninudvalget vise, at spilleren i sit spil samt i sin adfærd på banen er kvalificeret til at 
spille på 18-hullers banen. Og så skal spilleren naturligvis tegne et medlemskab, som giver ret til 
spil på 18-hullers banen. 
 
 

 
 
 
 



Meld dig som mentor i Roskilde Golf Klub 
i sæsonen 2012 
 
De hidtidige erfaringer med medlemshvervning via prøvemedlemskaber har vist, at nogle af de 
potentielt nye medlemmer oplever, at det er lidt svært at finde sig tilrette og komme i kontakt med 
andre i klubben i den korte prøveperiode. 
 
I 2012 vil vi derfor råde bod på dette ved forhåbentlig at gøre det nemmere for alle 
prøvemedlemmer at falde til i klubben. Vi vil etablere en ”mentorordning”. 
 

Vi har brug for din hjælp 
 
Som mentor vi få du få ”ansvar ” for 3-5 prøvemedlemmer. Det er tanken, at du skal fungere som 
hjælper og kontaktperson for disse prøvemedlemmer i deres 2 måneders prøveperiode. Du får deres 
tlf. nummer og mailadresse og skal kontakte dem, når prøvemedlemskabet starter.  Du skal tilbyde 
dem at mødes med dig i klubhuset for en snak om golf, vise vores faciliteter i klubben og gerne 
tilbyde at spille en runde med dem på par 3 banen et par gange. I den 2 måneders periode bør du 
tilstræbe at være i kontakt med din gruppe periodisk og få dem til at føle, at golf er en spændende 
sport, og at Roskilde Golf Klub er stedet for dem. 
 
Du kan tilrettelægge din kontakt til prøvemedlemmerne, som det passer dig bedst, naturligvis under 
hensyntagen til, at du får samlet din gruppe nogle gange jf. ovenstående. Det vigtigste er, at du på 
din egen positive måde får prøvemedlemmerne til at føle sig hjemme i klubben.  
 
Når sæsonen er ovre vil alle mentorer som en tak for hjælpen blive inviteret til et særligt 
arrangement i klubben. 
 
Send en mail til sekretariatet (sekretariat@roskildegolfklub.dk) senest den 11. april 2012 og meld 
dig som mentor.  Sekretariatet og informationsudvalget vil bistå dig ved behov under 
prøveperioden. Det er vort håb, at vi får så mange tilmeldinger, at hver enkelt mentor kun skal være 
aktiv med et hold prøvemedlemmer.  
 

Tag en ven med til golf søndag den 6. maj - 
kl. 15.00 til ca. 19.00 
 
Mange af klubbens medlemmer er startet med golf på opfordring af en ven eller bekendt. Nu får alle 
klubbens medlemmer lejlighed til at ”gøre gengæld”. 
 
Søndag den 6. maj afholdes det første ”Ta´ med ud og spil” arrangement i Roskilde Golf Klub. Der 
er ophængt plakater i klubhuset om arrangementet, og der er også tryk en lille folder, som du kan 
give venner, bekendte, kolleger, etc.  Tag nogle eksemplarer af folderen i klubhuset på skranken 
eller i skabet ved kaffemaskinen.   
 
Der vil også blive udsendt en mail til alle klubmedlemmer om arrangementet. Denne mail kan 
videresendes til de venner/bekendte, som du vil opfordre til at prøve golfspillet. 
Hvis du ikke selv kan spille den 6. maj, men kender en ven/bekendt som gerne vil prøve 
golfspillet, så tilmeld din ven/bekendte alene (mail til sekretariatet). Vi skal i nok finde en 
makker.  
 



Der spilles Texas scramble, dvs. at alle 4 spillere på et hold driver ud. Holdet vælger så den  
bedst beliggende bold, og alle spiller videre herfra. Sådan spilles indtil en spiller har holet  
bolden. Hvert hold spiller 6 huller på 18-hullers banen.  
 
Det koster kr. 100.- per person at deltage. Pengene dækker den afsluttende forplejning samt 
præmier. 
 

Hjælpere til baneservice 
 
Formanden nævnte på generalforsamlingen, at der er behov for yderligere 4 hjælpere til klubbens 
baneservice.  Kontakt Poul Kortegaard på tlf. 46 78 90 97 og hør om, hvordan du kan deltage i 
baneserviceudvalget.  
 
Nyt golfprogram på TV3+ 
 
Fredag den 13. april 2012 vises første afsnit af et nyt golfprogram på TV3+. 
Det er kendte danskere, som aldrig før har spillet golf, som skal opleve forskellige - måske ikke helt 
normale - situationer på en golfbane. 
 
Prøv selv at følg med. 

De nye teestedsskilte er på plads 

Se eventuelt også info om skiltene på klubbens hjemmeside. 

 

 


