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Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. 

 

Kære medlemmer, 

Så er klubmesterskaberne i slagspil og hulspil fundet og kåret, så hermed kan i få glæde af næste 

medlemsnyt. 

Efteråret har været og er smukt og i skrivende stund er vejret perfekt til golf. Lad os håbe at det fortsætter 

på den måde mange uger endnu. 

God læselyst 

Thomas Wichmann, golfmanager 

 

Hole In One's 

Indtil dato har seks spillere i år på RoGK's bane formået at slå det flotte ene slag, som så mange spiller golf i 

utallige år og drømmer om. De seks dygtige spillere skal naturligvis hyldes på bedste vis, så ud over 

hæderen ved en flaske fra vores Hole-in-one sponsor Otto Suensen og navn på tavlen i klubhuset, så bliver 

alle de dygtige spiller også hædret og æret her: 

 Birthe Grøndal lavede den 29. august Hole In One på hul 17 

 Kurt Mortensen lavede den 28. juli Hole In One på hul 7 

 Mogens Kopytko (Halsted Kloster GK) lavede den 11. juli Hole In One på hul 5 

 Danny Olsen lavede den 28. maj Hole In One på hul 7 

 Susanne A. Jensen lavede den 24. maj Hole In One på hul 7 

 Hanne R. Aagreen lavede den 15. maj Hole In One på hul 9 (på 9 huls banen) 

Fra golfklubben skal lyde et stort tillykke til de dygtige  

 

Klubmestre 2014...... 

Det blev et enormt spændende klubmesterskab 2014 som bl.a. i mesterrækken for herrer måtte i omspil 

før den endelige vinder kunne findes. Ud over en ny klubmester blev banerekorden på ny slået. Læs mere 

under nyheder. 

 

Nyt fra vores trænere 

Kære Medlemmer i Roskilde Golf Klub 

Først og fremmest vil Martin og jeg gerne udtrykke vores taknemmelighed over den store støtte vi har oplevet 

endnu engang denne sæson.  Året har budt på glade golfere, masser af undervisning samt godt vejr. Alt i alt et 

super år. 



  

Nu er sæsonen så småt ved at gå på hæld, og vi vil i den forbindelse gøre alle jer med lektioner til gode 

opmærksom på, at disse skal bruges i indeværende sæson (inden 1. november). Klip der er købt i år kan altså 

ikke bruges til næste sæson. 

Forårsturene 2015 går til Tyrkiet og Mallorca. Spørgsmål og tilmelding sker via frolichgolf@hotmail.com. 

Glade golfhilsner Lasse og Martin 

 

Klubben har efter sommerferien oplevet indbrud i flere biler på parkeringspladsen. 

I den forbindelse skal vi naturligvis opfordre til, at alle sørger for at fjerne værdigenstande og ejendele så de 

hverken ligger synligt eller usynligt for tyven. Politiets råd er, at hvis der ikke er noget at stjæle, så kommer 

tyven(e) oftest ikke tilbage. 

 

Kalkning af Gedvadgård 

Klubben skal i uge 42 (mandag d. 13/10, tirsdag d. 14/10, onsdag d. 15/10 og fredag d. 17/10) kalke facader på 

Gedvadgård og søger i den forbindelse frivillige til at hjælpe 1 eller flere dage med arbejdet. Hvis du har tid og 

lyst til at hjælpe kan Jan Grønbech kontaktes via mail jggroenbech@gmail.com. 

 

En historie fra Made In Denmark 

Årets helt store danske "show" i golfsporten blev afviklet i Himmerland for 1½ måned siden, da Danmark og 

selveste "Dyne Larsen" stillede sin bane til rådighed for nogle af Europas bedste golfspillere. 

Her kan du læse golfmanagerens oplevelse under og efter de fire fantastiske dage. 

http://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2014-09-Tur_til_Made_In_Denmark.pdf 
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