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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

DM til junior U19A holdet 

Klubbens U19A hold i AON juniorholdturneringen gentog bedriften fra 2012 og vandt igen det 
Danske Mesterskab for hold.   

Holdet som består af Victor Høier Barsøe, Victor Emil Madsen, Jonas Wenckens og Jakob Falk 
Schollert, der alle er 14 eller 15 år, skulle egentlig slet ikke have deltaget i U19A rækken der er for 
spillere fra 17 og op til 19 år, derfor er resultatet så meget flottere, da deres modstandere gennem 
alle sæsonens kampe har været 2 til 3 år ældre.   

I finalen der blev spillet søndag den 6. oktober på                     
Værløse Golf Klubs flotte bane, var modstanderne                                                                              
fra Randers Golfklub. Matchen blev nøjagtig så                  
spændende som forudset. 1. singlen Victor Høier                        
Barsøe og 3. singlen Victor Emil Madsen delte                              
begge deres match, men da 2. singlen Jakob Falk                      
Schollert var 3 oppe inden hul 16, var det nok med            
en deling af dette hul, men Jakob satte trumf på og     
vandt også hul 16 og der med det Danske Mesterskab.   

Stort tillykke til drengene                                                                                                                     
og holdkaptajn Freddy Falk. 

 

 

Flot resultat af mentorernes arbejde 
 

Vi har i år haft 89 prøvemedlemmer. Over 86 % af disse har nu tegnet et af de 3 forskellige 
medlemsskaber, vi har i klubben. Det er et meget flot resultat, som i høj grad skyldes en stor indsats 
af de cirka 30 mentorer, som har hjulpet prøvemedlemmerne i den 2 måneders prøveperiode. 
 
Fra klubbens side skal der hermed rettes en stor tak til mentorerne for deres indsats. 
 
Det er klubbens håb, at endnu flere vil melde sig som mentorer, således at hver mentor kun behøver 
et påtage sig hvervet en gang om året. Kontakt sekretariatet eller Henning Jensen, e-mail: 
sussehen@gmail.com, hvis du er frisk til at tage en tørn som mentor i 2014. 
 



Forpagtning af restauranten 
 

Bestyrelsen har i løbet af efteråret været i løbende dialog med Sanne og Niels om en forlængelse    
af forpagtningsaftalen. Det har desværre indtil videre ikke vist sig muligt at opnå enighed om en 
fortsættelse af deres forpagtning. Derfor er ansøgningsfristen forlænget til den 15. november, for    
at give flere mulighed for at søge. 

 
Afslutning for mikroer og juniorer 
 
Torsdag den 19. september 2013 holdt Roskilde Golf Klub afslutning for mikro og junior 
afdelingen. 
 
Der var omkring 35 børn og ligeså mange forældre/bedsteforældre til det festlige arrangement i 
klubhuset. 
 
 
Mikroerne startede med en lille konkurrence, hvor der skulle puttes på vores puttinggreen til 9 
huller med forældrene/bedsteforældrene som point tællere. Alle udviste stor koncentration og 
glæde, og der blev hurtigt puttet de 9 huller. Vinderne blev Miranda Marszalek og Silas Telling 
Østergaard. Efterfølgende havde vi en slagkonkurrence om hvem der kunne slå længst. Her fik vi 
set rigtig mange flotte og lange slag, men Kathrine Haahr Larsen og Silas Telling Østergaard slog 
dog længst af alle. 
 
I året der er gået, har vi haft en rigtig god sæson, hvor vi har    
styrket den motoriske udvikling gennem leg og golf. 
 
Årets mikroer som har været: Gode kammerater, gode til at    
skabe glæde, som har været igennem en god udvikling med             
deres golfspil samt været flittig til træning blev: 
 
Miranda Marszalek og Lasse Schrøder Højrup. 

 

 
 

 
Hos juniorerne blev Emil Lyseen årets junior, udnævnelsen 

                                                                 er også her fordi Emil har udvist stor træningsflid, godt  
                                                                 kammeratskab og har udviklet sit golfspil henover året. 
 

 
 
 
Ved afslutningsfesten blev der uddelt mange præmier. Derfor skal der lyde en stor tak til 
præmiesponsorerne: Erich ”Bissen” Kristoffersen, Brian Harder ”Try Harder”, Torben Svendsen, 
Lasse Frølich ”Proshoppen”, Arthin Lauersen, RoGK og Bent Østergaard.  



Hulspils Klubmestre 2013 

2 af klubbens lovende juniorer vandt i klubmesterskaberne i hulspil. Hos damerne måtte sidste 
årsmester Dorte Pyll Truesen se sig slået af 15-årige Celine Donstrup, matchen blev vundet 2 – 0 og 
afgjort da Celine vandt hul 17.   

Hos herrerne vandt Andreas H. Sørensen 3 – 2 over sidste års mester Lasse Frølich. Alle 4 spillere 
havde i løbet af matchweekenden været igennem flere meget spændende matcher.   

Tillykke til Celine og Andreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Andreas og Celine med formand Jan Eriksen i midten.  

 

Resultater fra de seneste klubmatcher 
 
Carlsberg Cross Country 
 
A-rækken  nr. 1 Frederik Hammerich 
B-rækken   nr. 1 Flemming Jakobsen 
Dame-rækken  nr. 1 Lene Rasmussen 

 
Volvo World Golf Challenge 
 
Volvo World Golf Challenge er en amatør turnering, der spilles med indledende runder over alt i 
verden. I Danmark deltog Danny Olsen fra Roskilde Golf Klub (HCP 19,8) og blev vinder af 
turneringen med 388 deltagere. 
 
Danny skal nu en tur til Oman eller Singapore, hvor han skal deltage i en Pro-Am med spillere fra 
verdens top 50. Vi glæder os til at høre om denne oplevelse i det nye år. 



Hole in One 
 
Henning Jensen den 24. juli 2013  hul 7 
 
Claus Borum  den 11. september 2013  hul 5 
 
Cäte Kloster Hansen den 24. september 2013  hul 7 
 
Lissi Kindall  den 11. oktober 2013  hul 18 Gloria Golf Club,  
     Belek, Tyrkiet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Claus Borum, hole-in-one, d. 11.sept.2013.  

 
Ændring af medlemskategori for 2014 
 

Husk at ønskede ændring af medlemskategori for året 2014, skal være klubbens sekretariat i hænde 
senest den 30. november 2013 i henhold til vedtægternes § 2 stk. 2, 2. afsnit.  

 
Regionsgolf  2014 
 
Regionsgolf Danmark er Danmarks største holdturnering for klubgolfere.  
Roskilde Golfklub havde 10 hold med i Regionsgolf Danmark turneringen i 2013. To af vores hold 
nemlig SB og VE blev puljevindere og gik dermed videre til cup kampene, her tabte de desværre i 
første runde. 
 
Hvert hold spiller 6 kampe fordelt på månederne maj og juni, herefter følger cup kampe for 
puljevinderne i den videre færd mod finalestævnet. 
 



Regionsgolf er opdelt i forskellige grupper, enten efter alder eller efter handicap og matcherne 
spilles som hulspil over 18 huller, hvor man spiller 3 herresingler, 1 damesingle og 1 mixed 
foursome. 
. 
I A, B, C og D turneringen spilles der i fire handicapgrupper: 
 
A- rækken, laveste handicap: Damer 4,5 Herre 4,5  
B- rækken, laveste handicap: Damer 13,0 Herre 10,5 
C- rækken, laveste handicap: Damer 20,0 Herre 16,6 
D- rækken, laveste handicap: Damer 27,0 Herre 22,5 
 
For at spille på et af de 4 hold skal man være fyldt 21 år. 
 
I Senior/Veteran turneringen spilles der fra scratch i følgende rækker: 
Senior A og Senior B, Veteran Elite, Veteran A, Veteran B, og Veteran C. 
I Senior rækkerne skal damer være fyldt 50 år og herrer 55 år inden udgangen af året. 
I Veteran rækkerne skal damer være fyldt 60 år og herrer 65 år inden udgangen af året. 
 
I regionsgolf spiller det sociale en vigtig rolle. Selv om der her konkurreres og spilles for ”alvor” så 
er det sociale samvær og hyggen spillerne imellem, på tværs af klubberne, med til at gøre 
regionsgolf meget attraktivt. 
 
Roskilde Golfklub vil hermed gerne invitere dig til at være med til året 2014s Regionsgolf. 
Har du lyst til at prøve kræfter med Regionsgolf så kontakt Erik Christiansen på tlf. 22 61 34 80 
eller på e-mail: parken105@mail.dk. 

 
Nyt fra Frølich Golf 
 
Nu er sæsonen så småt ved at gå på hæld, og proshoppen vil gerne benytte lejligheden til og takke 
medlemmer, bestyrelse og kollegaer for en rigtig god sæson.  
 
Der er dog stadigvæk mulighed for at gøre en god handel med en masse gode tilbud. 
 
Til vintergolferen: 
 

Da vognforbuddet inden længe træder i kraft, er det en god ide allerede nu at have vinterudstyret 
klar. 
 
Bl.a. bærebag, vinterhandsker/luffer, hue, vinterstøvler, farvede bolde, vintertees osv. Alt dette og 
meget mere har vi hjemme nu. 
 
Derudover har vi følgende gode tilbud på Ecco Street sko (vandtæt) før kr. 1.099,00 nu kr. 899,00 

 

Alt sommertøj sælges med – 40 % og alle sommersko med – 30 %. 
 



NB! Husk i julehandlen, at det vi ikke har i butikken kan skaffes hjem      

på bestilling. I kan forespørge på mail: frolichgolf@hotmail.com 

 
Åbningstider: 
 

Shoppen har pr. 15. november åbent i weekenderne frem til jul fra kl. 10.00 - 14.00. 
 
Kom godt i gang med næste sæson og væk fra det kolde nord. Pro Jeppe Brinch har arrangeret to 
rigtig gode træningsophold, som bliver tilbudt til Roskilde Golf Klubs medlemmer.  
 
Fra den 19. til 26. januar, er der mulighed for at komme til Fuerteventura på en hyggelig golf- og 
træningstur på det skønne Playitas Resort. Turen henvender sig til alle typer af spillere og handicap 
(0-54), som gerne vil have en golftur med intensiv træning. I løbet af ugen vil der være 
undervisning i golfspillets små facetter. Der vil også være træning på banen i strategi og det mentale 
spil. Vi glemmer ikke det sociale og hyggelige... så der vil være rig mulighed for at slappe af samt 
at prøve nogle af Playitas mange tilbud. Der er plads til 12 spillere, så skynd jer at tilmelde jer.  
 
Fra den 15. til 22. februar, er der mulighed for at komme til det dejlige Algarve til et af Portugals 
smukkeste golfresorts omgivet af to varierende og kuperede golfbaner. Turen henvender sig til den 
let øvede golfer, som gere vil med på en hyggelig golftur og være klar til sæsonen. I løbet af ugen 
vil der rig mulighed for at få styr på golfsvinget samt de forskellige slag, men fokus vil være mest 
på golfbanen. Der vil dog være god tid til at komme ud at se og opleve det skønne Portugal, samt at 
få slappet af. Der er plads til 12 personer, så skynd jer at tilmelde jer. 

Se billeder fra destinationerne på RoGKs hjemmeside (links på forsiden).  
 
For yderlige informationer og tilmelding, kan I kontakte Jeppe Brinch på e-mail: 
jeppebrinch@webspeed.dk eller på telefon 40 74 79 76. 

  


