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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Årsrevision af handicap 
 
Nu er det tid for den første årsrevision af handicap i henhold til de nye regler der blev indført pr. 2. 
juli 2012. 
 
Revisionen sker automatisk i golfbox og den enkelte spiller kan se eventuelle ændringer af handicap 
i sin profil på golfbox. 
 
Reglerne for revisionen ses her. 
 
Årsrevision af handicapgrupperne 1-5 (hcp <0 - 36) ultimo 2012 
 

• I forbindelse med årsrevisionen ultimo 2012 indføres to nye begreber for handicap, 
”Handicap” og ”EGA Handicap”. 

• Hidtil har årsrevision kun været udført for handicapgruppe 1 spillere, som skulle indlevere 
minimum seks scorekort pr. år for at bibeholde et uændret handicap. 

• Nu ændres proceduren for årsrevision så den omfatter handicapgrupperne 1-5 (hcp <0–36). 
• Alle medlemmer i handicapgruppe 1-5 skal for at bibeholde deres handicap, have indleveret 

minimum fire scorekort fra tællende runder, i den forløbne sæson. 
• Golfbox vil ved udarbejdelsen af årsrevision kunne liste medlemmerne i tre grupper: 

 
 
1. Medlemmer med op til tre indleverede scorekort i den forløbne sæson. Handicappet for disse 

medlemmer vil forblive uændret, og kan ikke reguleres efter de normale 
reguleringsbestemmelser i den efterfølgende sæson. Disse medlemmers handicap benævnes 
Handicap. 

 
2. Medlemmer med fire til syv indleverede scorekort i den forløbne sæson. Disse medlemmer 

vil blot få handicappet overført til den nye sæson. Handicappet for disse medlemmer 
benævnes EGA Handicap. 

 
3. Medlemmer med otte eller flere indleverede scorekort i den forløbne sæson. Disse 

medlemmer vil få deres gennemsnitscore beregnet og denne vil blive sammenlignet med en 
af EGA udregnet gennemsnitscore for det pågældende handicap. Herefter vil handicappet 
blive reguleret enten op eller ned alt efter om gennemsnittet er under eller over det 
forventede gennemsnit. Handicappet for disse medlemmer benævnes EGA Handicap. 

 
 



• Handicap giver ikke adgang til deltagelse i turneringer, hvor der kræves et  
EGA handicap. Handicappet forbliver uændret, indtil spilleren har indleveret tre  
scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer, hvor spilleren af turneringsledelsen  
har fået adgang. Herefter ændres betegnelsen til EGA handicap. 
 

• EGA handicap giver adgang til alle turneringer, hvor der kræves et EGA handicap. 
 
Ovennævnte er en summarisk gennemgang af ændringerne i den nye udgave af ”EGA Handicap 
Systemet 2012-2015.” 
 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til sekretariatet på mail sekretariat@roskildegolfklub.dk  
 
I praksis betyder ovenstående, at alle medlemmer, som ikke har indleveret 3 scorekort, blot kan 
fortsætte med at spille, som de hidtil har gjort. De kan spille i klubben, og de vil også have adgang 
til spil på andre baner, men de vil ikke kunne tilmelde sig en turnering (match), hvor der kræves et 
EGA handicap. Det må forventes at blive et krav i de fleste turneringer. 
 
Har du ikke fået indleveret 3 scorekort i 2012, men ønsker at deltage i turneringer i 2013, skal du 
henvende dig til sekretariatet. Send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk  
 
Sekretariatet vil naturligvis også være behjælpelig, hvis du måtte have andre spørgsmål. 

 
Information fra Lasse Frølich - RoGK’s nye Headpro. 
 
Kære medlemmer i Roskilde Golf Klub, 
 
Det er mig en stor fornøjelse at kunne indtage positionen, 
som jeres nye headpro. Processen vedrørende ansættelsen har 
været uhyre konstruktiv og rammerne omkring jobbet, er som 
følger: Jeg varetager undervisning af klubbens medlemmer 
samt drift af proshoppen de næste tre sæsoner. Jeg vil 
løbende være i klubben frem til sæsonstart d. 1/4, dog er jeg i 
uge 10 på golfrejse i Tyrkiet, med nogle af klubbens 
medlemmer. Herefter kører jeg på, for fuld damp. 
Åbningstiderne i proshoppen vil i hverdagene være fra 10-18 
og i weekender samt helligdage fra 9-16. 
 
Jeg er utrolig glad for, at have fået denne chance og jeg vil 
ikke skuffe jer. Allerede i skrivende stund, er jeg fuld af nye 
ideer og jeg påtænker at bidrage positivt til udviklingen af klubben, og dens medlemmer.  
På nuværende tidspunkt er der ingen afklaring på, hvem der skal indtage positionen som pro 
assistent. Jeg kan dog oplyse om, at der er flere spændende emner, og så snart det er faldet på 
plads, vil jeg via Roskilde Golf Klubs samt min egen hjemmeside (www.frolichgolf.dk) 
oplyse herom. 
 
Som nye konkrete tiltag, vil der blive tilmeldt nye hold i danmarksserien, ét for herrer 
og ét for damer, hvor det fortrinsvis vil være de unge kræfter, der skal bære holdene. 
Der vil herudover også tilbydes en ny kursusform (1 dags kursus med fokus på specifikke 
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emner, eksempelvis nærspillet, driving etc. inklusiv frokost i restaurant Albatros). 
Proshoppen vil også bære præg af nye tiltag, i form af nye og spændende mærker og elementer.  
På tøj siden vil der være velkendte samt nye mærker. Daily Sport har været utrolig populært  
blandt klubbens kvindelige medlemmer, og derfor fortsætter dette mærke. Et nyt mærke er  
Backtee. Dette er et dansk mærke, der vinder frem overalt i Danmark, og derfor skal Roskilde  
Golf Klub selvfølgelig ikke snydes. Mærket henvender sig både til damer og herrer og er med 
helt fremme, hvad angår funktionstøj. Eccosko har også vundet plads i proshoppen, fordi de efter 
min mening, har et fantastisk produkt, med en fantastisk pasform ,baseret på traditionelle danske 
principper. Der vil i forbindelse med introduktionen af nye mærker i shoppen, blive afholdt et 
modeshow primo april, for at skyde sæsonen i gang, alle klubbens medlemmer er indbudt. Den 
præcise dato er endnu ikke fastlagt, men I vil få besked herom snarest muligt, via klubbens samt 
min egen hjemmeside. Jeg håber I vil støtte op om projektet.  
 
På udstyrssiden vil jeg fortsætte med Cleveland og endvidere indføres Wilson, som en del af det 
faste sortiment. Jeg vil sætte fokus på custom fitting, hvilket betyder, at man skræddersyer udstyret, 
så det passer optimalt, til den enkelte golfspiller. Custom fitting foretages som udgangspunkt på 
sammensætning af nyt udstyr, man kan dog også sikre sig, at ens nuværende udstyr passer ideelt. 
Jeg vil opfordre alle til at få tjekket op på deres udstyr, da der inden for en kort årrække, er sket 
massive ændringer inden for golfudstyr teknologien. Jeg vil i april måned tilbyde denne service 
gratis, som månedens tilbud.   
 
Jeg glæder mig til sæsonstart og alt hvad fremtiden bringer. 
 
Med venlig golfhilsen Lasse Frølich Kristensen 
 
Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig 
på tlf.: 53 50 28 25/46 32 61 00 eller via mail: frolichgolf@hotmail.com 
 
PS - Kig gerne på min hjemmeside www.frolichgolf.dk hvor du bl.a. kan finde informationer om 
priser, kurser, rejser og månedens tilbud. (I hele februar gives der 20 % rabat på nye grips inkl. 
påsætning).  
 

Den ordinære generalforsamling 
 
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i år den 21. marts 2013. 

 
 


