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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et 
markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne i baneudvalget til bestyrelsen. 
 
At baneudvalgets beføjelser overføres til bestyrelsen betyder ikke, at der kommer mindre fokus på 
banen. Fremover vil det være den samlede bestyrelse, der har det overordnede ansvar for banens 
udvikling og tilstand. Den daglige kontakt mellem bestyrelsen og chefgreenkeeper Hans Henrik 
Hagelund vil blive varetaget af Flemming Hvid Hansen.   
 
I forbindelse med de mange nødvendige aktiviteter der skal gennemføres, for at fastholde medlemmerne 
i klubben samt erstatte de udmeldelser vi får af naturlige årsager, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et 
markedsføringsudvalg. Udvalgets opgaver vil være mange, bl.a. vil aktiviteterne i forbindelse med 
tilgang af nye medlemmer, mentorer og sponsorer høre under markedsføringsudvalget. Udvalget består 
af Torben Madsen (formand), Jan Grønbech og Lars Søndergaard, herudover deltager Henning Jensen 
og Peter Pedersen også i udvalgsarbejdet. 
 
Klubbens ændrede organisationsplan vil snarest blive tilgængelig på klubbens hjemmeside. 

 
Hvad betyder de nye handicapregler for dig? 
 
For alle spillere med handicap 36 og derunder er de vigtigste ændringer som følger: 
 
Fra 1. juli vil der ske handicapregulering fra alle tællende runder (se mere nedenfor). Der kan ikke 
reguleres fra private runder. 
 
Der reguleres fra EDS runder, såvel på egen som på andre danske baner, dog max 2 runder per uge (se 
mere nedenfor). 
 
I Golfbox tildeles hver spiller et EGA handicap og et handicap. EGA handicappet ”vedligeholdes” 
forudsat, at der indleveres mindst 4 scorekort per år. Sker dette ikke, bortfalder EGA handicap, man har 
stadigvæk sit handicap. 
 
 
 
 



 
I mange matcher vil det blive krævet, at deltagerne har et EGA-handicap. 
 

 For de fleste spillere vil de nye regler ikke betyde noget væsentligt bortset fra, at de, som 

 deltager i løbende turneringer som damedag, herredag, seniordag, vil blive reguleret 

 hyppigere, og sandsynligvis gå op i handicap.    

 

For spillere med handicap over 36 er de vigtigste ændringer følgende: 
 
Alle nye golfspillere starter med handicap 54. 
 
Der foretages handicapregulering fra alle runder, hvor spilleren ved rundens start har meddelt markøren, 
at der spilles EDS. Ingen max. på antal scorekort per uge for handicap over 36. 
 
Der kan foretages regulering for 9 huller. Markøren skal inden start informeres om at der spilles EDS på 
for-ni eller bag-ni. Dette gælder for alle spillere, som har hcp. 18,5 eller derover. 
 
Når spilleren når handicap 36 tildeles automatisk et EGA handicap. 
 
Der vil den 1. juli 2012 være nye konverteringstabeller i klubhuset. 
 
For de fleste spillere vil de nye regler betyde, at der kun kan foretages handicapregulering, når der 

spilles EDS runder sammen med andre spillere.  

 
Ovenstående er kun ment som en kort, overordnet information. Alle klubbens medlemmer 
opfordres til at sætte sig ind i de nye handicapregler ved bl.a. at læse nedenstående, samt læse 
artikler i de forskellige golfblade. Det er den enkelte spillers ansvar, at holde styr på sit handicap. 

 
DE NYE HANDICAPREGLER PR. 2. JULI 2012 I 
OVERBLIK 
 
Pr. 2. juli ændres reguleringen af handicap for golfspillere i Danmark, så man fremover anvender EGA’s 
retningslinjer (EGA står for European Golf Association). 
Vi kommer nu til at anvende samme regler som resten af Europa (undtaget UK). 
 
Alle spillere skal derefter indlevere mindst 4 tællende scores om året, for at beholde deres EGA-
handicap. Der skal derfor indleveres 4 tællende scores inden den 31. oktober (scorekort afleveret 1. 
halvår tælles også med). 
 
Tællende scores kan opnås på følgende måde, afhængig af hvilken gruppe man tilhører: 
 

Gruppe 1: 
Handicap op til 4,4 

• Turneringsrunder 

Gruppe 2-5: 
Handicap 4,5 – 36 

• Turneringsrunder 

• EDS 

Gruppe 6: 
Handicap over 36 (har ikke EGA-handicap) 

• EDS-lignende forhold  

• Turneringsrunder 



EDS (Ekstra Dag Score) kan spilles op til 2 gange pr. kalenderuge. En tællende runde 
spilles som EDS, når dette er meddelt markøren senest på 1. tee og man afkrydser 
feltet EDS på scorekortet. EDS kan spilles både i ens hjemmeklub og på fremmede 
danske baner (udenlandske baner kan ikke længere anvendes til handicapregulering med 
mindre, der er tale om officielle turneringer). Når der spilles EDS, skal scorekort 
afleveres, uanset opnået resultat, og man reguleres op eller ned efter opnået resultat.   
 
Man kan fortsat reguleres på 9 huller i gruppe 4-6, det vil sige ned til handicap 18,5. Man kan dog kun 
reguleres 1 gang pr. dag på baggrund af en 9 hullers runde, ligesom 9 hullers runder i øvrigt spilles som 
EDS og dermed maksimalt kan anvendes som tællende score 2 gange pr. uge, jf. ovf. Man vælger selv, 
om for-9 eller bag-9 skal anvendes. Beslutningen skal dog træffes og meddeles markøren inden første 
slag på hul 1. 
 
Afleverer man færre end 4 tællende scores, mistes EGA-handicappet. Man har herefter alene et 
”handicap”, og man har ikke længere fulde handicaprettigheder, og kan ikke forvente at kunne spille alle 
fremmede baner, ligesom der kan være begrænsninger ved spil i udlandet. Man kan heller ikke deltage i 
turneringer, der kræver et EGA-handicap. Handicappet kan og må ikke reguleres. 
 
Har man mistet sit EGA-handicap, kan dette generhverves, hvis man aftaler med sekretariatet, at man 
inden for en periode på 6 uger afleverer 3 gyldige scorekort. Handicapudvalget fastsætter derefter det 
nye EGA-handicap (typisk ud fra det bedste af de 3 scorekort). 
 
Når golfsæsonen er slut (i november/december), gennemgås spillerens indleverede scorekort således: 
 

 
Mindre end 4 tællende scores 
 

EGA-handicap mistes. Man har herefter 

et ”handicap”. Man kan generhverve 

EGA-handicap ved indlevering af 3 

tællende scores. 

4 tællende scores eller flere 
 

Man udtages til årsrevision og 

sammenlignes med EGA-databasen, 

hvorefter man kan efterreguleres op 

eller ned. 

 
Regulering foregår på samme måde som hidtil, efter følgende tabel: 
 

 
Gruppe 

 
Handicap 

 
Neutral 

zone 
18 huller 

Stableford-
point 

 
Neutral 

zone 
9 huller 

Stableford- 
Point 

Stableford-point 
færre end 

neutral zone, 
herunder  

”No return” 
Tillæg til 
handicap: 

Stableford-
point flere 

end 36: 
Fratræk for 

hvert 
stableford- 

point over 36: 

1 Op til 4,4 35-36 - 0,1 0,1 

2 4,5-11,4 34-36 - 0,1 0,2 

3 11,5-18,4 33-36 - 0,1 0,3 

4 18,5-26,4 32-36 34-36 0,1 0,4 

5 26,5-36,0 31-36 33-36 0,2 0,5 

6 Over 36 0-36 0-36 0 1,0 



 
Særlige regler for spillere med handicap højere end 36 (gruppe 6): 
 
Denne handicapgruppe kan spille alle runder som tællende scores (benævnt EDS-lignende 
forhold). Dette gælder indtil man når ned i gruppe 5, det vil sige til og med handicap 36. 
 
Eksempel: en spiller har HCP 38, og laver 45 point på 18 huller. Spilleren reguleres ned til  
handicap 36 og er nu i gruppe 5, og kan derfra kun reguleres ved EDS og turneringsscores. 
 
Der vil blive søgt tilladelse til, at spillere i gr. 6 fortsat kan reguleres på kaninmatcher, hvor spillerne 
starter på forskellige huller. Spillere i gr. 1-5 kan kun reguleres med start på hul 1 og fortløbende spil. 
 
Scorekort afleveres som hidtil. Dog vil der i løbet af 2. halvdel af sæsonen 2012 blive givet mulighed 
for, at spillerne selv kan indtaste sine scorekort via Golfbox, enten hjemmefra eller i klubhuset – evt. 
også via mobiltelefon (spillere skal i givet fald gemme dokumentationen i 2 måneder). 
 
Fra 1.1.2013 skal alle scorekort rapporteres enten af de turneringsansvarlige eller af spillerne selv. Der 
vil fra dette tidspunkt ikke længere blive indtastet scorekort i sekretariatet. 

 
Klubmatcher 
 

F.J. Poulsen Anlægsgartneri A/S Match 
 
Den 10. juni blev den årlige F.J. Poulsen Anlægsgartneri Match afviklet. 
 
Vinder i de enkelte rækker blev: 
 
A-Rækken: Frank Cummings med 71 slag netto  
B-Rækken: Annette Carlsson med 40 point 
C-Rækken: Ole Strangholt med 29 point 
 
 
         

      Frank Cummings & Matchsponsor Finn Juul Poulsen 

 

 
 
                Annette Carlsson & Finn Juul Poulsen 

  

 
 
                         Ole Strangholt

  

 
 
 



MidsommerMatch 
 
Midsommer matchen der i år blev sponsoreret af Advokatfirmaet ROAR og Restaurant Albatros, 
blev afviklet i weekenden den 23. og 24. juni. Lørdag i pænt vejr, mens søndagen for de fleste 
deltagere blev en våd fornøjelse med kraftig regn i løbet af formiddagen. 
 
Se resultaterne på www.golf.dk under turneringer. 
 
På billedet ses de fleste af de glade vindere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danmarksturneringen 
 
I juni blev anden runde af Danmarksturneringen afviklet med kæmpe succes for klubbens 3 hold. 
 
Alle hold vandt deres matcher og som det ses af stillingen herunder har alle 3 hold lagt sig flot i spidsen 
af deres respektive rækker: 
 
3. Division 

 

  I alt  

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde 4 2 2 0 34 - 22 6 

Kalundborg 4 2 1 1 30 - 26 5 

Sydsjælland 4 2 0 2 25 - 31 4 

Næstved 4 0 1 3 23 - 33 1 



 
 
 
 
K=Kampe, V=Vundet kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point 
 
Kvalifikationsrækken 

STILLING 

  I alt  

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde 4 3 1 0 37 - 19 7 

Nivå 4 2 1 1 34 - 22 5 

Skjoldenæsholm 4 2 0 2 24 - 32 4 

Kalundborg 4 0 0 4 17 - 39  

 
2. Division Senior 

STILLING 

  I alt  

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde 4 4 0 0 35 - 13 8 

Sydsjælland 4 3 0 1 34 - 14 6 

Hornbæk 4 1 0 3 21 - 27 2 

Køge 4 0 0 4 6 - 42 0 

 
Hole in One 
 
Sune Kærn har i april lavet hole in one på Cornelia Golf Klubs bane i Tyrkiet. 
 
Bent Nielsen har den 6. maj 2012 lavet hole in one på hul 5. 
 
Frank Tarp har den 13. juni lavet hole in one på hul 17.  

 
Næste Match 
 
Søndag den 19. august har vi fornøjelsen at præsentere ECCO Klubmatch.  
 
ECCO Klubmatch er sponsoreret af ECCO SHOP, Algade 1, 4000 Roskilde. 
 
Vi glæder os til at se mange af klubbens medlemmer til matchen.  
 


