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

 

Kære medlemmer, 

Generalforsamlingen måtte af sikkerhedsmæssige årsager aflyses, da vi lidt efter kl. 19.00 måtte konstatere 

at langt over 200 medlemmer var kommet ind i klubhuset og flere ventede herpå. Dette er ikke en optimal 

situation og det vil vi forsøge at tage højde for fremtidigt. 

Generalforsamlingen er således flyttet til Lynghøjskolen i Svogerslev til onsdag den 22. april kl. 19.00. 

Lynghøjskolen var en af de få med rigeligt plads der med så kort varsel kunne hjælpe os. Så når vi afvikler 

generalforsamlingen bliver det i skolens flotte teatersal. De nærmere detaljer for generalforsamlingen 

finder i længere nede i dette medlemsnyt. 

God læselyst 

 

Jyske Bank Åbningsmatch 

Desværre måtte vi spille årets første match med tee up over alt på banen men det gav til gengæld en masse 

gode scores.  

Til glæde for alle medlemmer kan vi informere at Jyske Bank allerede har sagt ja til at være sponsor for 

åbningsmatchen igen i 2016. 

 

Nyt fra klubbens matchudvalg 

Selv om klubben har afskaffet boldrende i dagligdagen så er der stadig få dage om året, hvor det er 

nødvendigt at indføre boldrende. Dagene vi henviser til er udelukkende ved klubturneringer og ved elitens 

Danmarksturnering. 

Efter hver klubturnering er der boldrende. Dette er udelukkende indført for, at hvis vejret pludselig gør, at 

en løbende start eller gunstart skal udskydes 1 time eller 2, så vil der være plads, da vi kører med boldrende 

efter matchen. 

Det samme gør sig gældende ved elitens Danmarksturnering. Klubbens 2. divisionshold spiller 2 x 18 huller 

samme dag og skal derfor tidligt ud om morgenen og efterfølgende lige efter frokost. I tidsrummet indtil de 

skal ud 2. gang er det dagens matchledelse som bestemmer og beslutter, hvor mange der kan spille ud 

imellem tiderne. 

Dette er udelukkende med henblik på at sikre, at klubbens medlemmer får en god oplevelse når de skal 

spille ud og dermed er forberedt på, at vejr eller andre hindringer kan udskyde at man kan komme ud fra 1. 

tee. Derfor er der efter hver klubmatch indført en "sikkerheds margin" via boldrende, hvor man kun kan 

komme ud i givet fald der er plads hertil. 

 



Udover dette tiltag har udvalget ændret lidt på turneringsbestemmelserne, som kan have virkning i forhold 

til, hvem som vinder ved delte pladser. Klik her for at læse mere om boldrenden og om de ændrede 

betingelser. 

 

Golfens dag den 19. april 

Så er programmet klar til Golfens Dag som i år afvikles søndag den 19. april i tidsrummet fra kl. 10.00 til 

14.00. I lighed med tidligere år søger vi frivillige til at hjælpe de mange besøgende rundt på vores smukke 

område og skulle nogen have lyst til at hjælpe kan man kontakte sekretariatet. 

 

Hjælp os ved at hverve et nyt medlem 

Samtidig anerkender vi, at en af de største styrker i en golfklub er kommunikationen fra medlem til ikke-

medlem, det være sig familie, venner, kollegaer m.fl., og hermed skal lyde en stor opfordring til, at invitere 

alle du kender, som ikke spiller golf, med til en sjov og hyggelig dag i klubben. Under dagens forløb er 

klubben vært ved en grill pølse og en kold øl / sodavand. 

 

Vi har brug for din hjælp...... 

Roskilde Golf Klub er vidt og bredt kendt for at være en af de bedste klubber i Danmark til at modtage nye 

medlemmer. Men for at det kan lade sig gøre kræves det, at vi har mentorer til at hjælpe os. Og lige nu står 

vi akut og mangler 6-8 mentorer til at tage mod de nye. Vil du hjælpe klubben hermed bedes du hurtigst 

muligt kontakte sekretariatet. 

 

 

SGO kort i 2015 

På nuværende tidspunkt har 166 medlemmer tilmeldt sig SGO kortet. For blot 800 kr. kan spille frit hele 

2015 på Odsherred, Sydsjælland, Sorø, Hedeland, Frederikssund og Holbæk golfbaner. Allerede ved 4. 

runde har man på disse baner tjent SGO kortet hjem og dermed spiller gratis de resterende gange. Du 

tilmelder dig ordningen ved at ringe til sekretariat på tlf. 46 37 01 81, ved at møde op i sekretariatet eller 

send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk. 

 

Nye medlemskort kort i 2015 

De nye medlemskort ligger klar til afhentning i sekretariatet og kan afhentes alle hverdage mellem kl. 10.00 

og 15.00. Hvis du ikke kan nå forbi i åbningstiden kan du kontakte os og så lægger vi det gerne i 

restauranten eller i proshoppen. 

 

Foredrag med Arne Nilsson den 28. april 

Damedagen har inviteret selveste Arne Nilsson til et foredrag, som du bare ikke må gå glip af. 

 

Årskort til golfbilerne 

Har du behov for et årskort til golfbilerne kan du nu kontakte sekretariatet og bestille dette 

 



Nyt fra Lasse og Martin 

En lille hilsen fra Lasse og Martin med information om holdtræning og et super godt tilbud på 

lektionstræning. 

Kære medlemmer, 

Græsset gror, træerne springer ud og sæsonen står for døren. Martin Hansen tager en sæson mere i 

Roskilde Golf Klub, hvilket vi alle naturligvis, er rigtig glade for. 

Vi i proshoppen glæder os til at vise jer alle de nye ting vi har fået på hylderne, og ikke mindst til at pudse 

jeres golfsving af til sæsonstart. 

Vi har i år, som noget nyt valgt, at medsende kursusplan for april og maj. Kurserne koster 125 kr. for 60 

min. med maks 8 personer på hvert hold. Datoer finder i under teksten. Booking af kurser samt individuel 

undervisning kan som altid ske på www.frolichgolf.dk hvor i bruger jeres DGU nr. som brugernavn, og de 

første seks cifre i jeres personnummer som password. I kan også vælge at komme ned i butikken så gør vi 

det for jer. 

Værdikort 

Det er igen i år muligt, at købe værdikort: 

Værdikort 1: køb 1000 klip og spar 10% (900kr) 

Værdikort 2: køb 2000 klip og spar 20% (1600kr) 

 

 

Divisionsgolf 

Den 25-26. april er der divisionsgolf i Roskilde Golf Klub. Lørdag d. 25, vil holdkaptajnerne Gerhard Klascha, 

Morten Werner og Johnni Mannich byde på en øl eller vand til de fremmødte på hul 13 fra kl 13.00 og frem 

(bag teestedet). Det er her muligt at opleve god golf, og støt vores bedste spillere i aktion. Alle er 

velkomne! Vi håber i har lyst til at komme og skabe god stemning denne dag. 

 

Holdtræning forår 2015 

Pris 125 kr. pr. kursus af 1 times varighed. Maks 8 personer 

Dato: Træning: Type: Tidspunkt: 

Torsdag d. 16/4: Holdtræning Grundslag kl. 17.00-18.00 

Søndag d. 19/4: Holdtræning Grundslag kl. 15.00-16.00 

Torsdag d. 23/4: Holdtræning Driver kl. 17.00-18.00 

Onsdag d. 29/4: Holdtræning Kort spil kl. 17.00-18.00 

Søndag d. 3/5: Holdtræning Putting kl. 11.00-12.00 

Onsdag d. 6/5: Holdtræning Driver kl. 17.00-18.00 

Søndag d. 10/5: Holdtræning Grundslag kl. 11.00-12.00 

Onsdag d. 13/5: Holdtræning Kort spil kl. 17.00-18.00 

Søndag d. 17/5: Holdtræning Kort spil kl. 11.00-12.00 



Søndag d. 24/5: Holdtræning Putting kl. 11.00-12.00 

Onsdag d. 27/5: Holdtræning Grundslag kl. 17.00-18.00 

Tilmelding via www.frolichgolf.dk eller i butikken efter først til mølle! 

Med venlig hilsen 

Lasse Frølich Kristensen og Martin Hansen 

 

Tank benzin, brug strøm eller mobil 

Og støt RoGK ungdoms- og talent arbejde fremtidigt. Roskilde Golf Klub har indgået en favorabel sponsor- 

og samarbejdsaftale med OK, hvor klubbens medlemmer tilbydes benzin, billig mobil telefoni og billig 

strøm.  

Som medlem af Roskilde Golf Klub støtter du klubben med et OK Mobil abonnement 

 OK er garant for billig mobiltelefoni 

 Man kan tanke op til 2 timer Bonus Taletid eller 2 GB Bonus Data hos OK( læs her hvordan: 

https://www.ok-mobil.dk/bonus-taletid ) 

 Som medlem ringer man gratis til alle de medlemmer 

 Se og vælg mellem alle taletidspakkerne på: www.ok-mobil.dk 

For hver medlem der tegner et OK Mobil abonnement modtager golfklubben 25 kr. i ”sign on fee” 

 Klubben modtager desuden 6 kr. i loyalitetsbonus pr. måned - pr. abonnement 

 Hvert abonnement tæller - så har medlemmet 2 stk. fordobles støtten - osv. 

 Medlemmets familie og venner kan også bidrage ved at få OK Mobil 

 Afregning sker direkte til klubben og specificeres ikke for medlemmerne! 

 

Som medlem kan du tilmelde dig på en af følgende måder: 

 Klik ind på: www.ok-mobil.dk/forening eller www.ok.dk/støt - her kan du vælge din forening og dit 

produkt - nemt og enkelt 

 SMS ”Forening” til 1272– så ringer vi op og hjælper dig 

 Udfyld et kort (udleveres af sekretariatet i klubben) og send retur i den frankerede svarkuvert. 

 Ring til kundeservice på 70 10 20 22 

 

Golf fra et ungdoms perspektiv 

Golfklubben har modtaget et flot skriv fra en af klubbens ungdomsspillere, som har forklaret sine 

klassekammerater hvad golf er. Vi har fået tilladelse af Mads Emil til at bringe hans gode skriv her i 

medlemsnyt og håber i vil få glæde heraf.  

 

En forklaring for mine klassekammerater! 

Golf er smukke naturoplevelser i skov, mark og eng. 

Mange tænker meget over det når man spørger dem; ”hvad syntes I om golf”? 

De fleste vil sige at det er en gammelmandssport, fordi deres bedsteforældre spiller golf. Og sådan har de 

fleste af mine klassekammerater det nok også. Måske tænker i, at golf er en gammelmadssport som kun 

http://www.ok-mobil.dk/


ældre mennesker spiller, men det vil jeg gerne overbevise jer om, at det ikke er. Der er nemlig flere 

forskellige måder at spille golf på. 

For sjov eller seriøst? Der er dem som spiller golf for sjov og så er der dem som dyrker sporten seriøst. 

Oftest spiller dine bedsteforældre for sjov og de træner heller ikke så seriøst op til en turnering. De spiller 

med deres venner og nyder lidt at drikke når de har spillet golf. En stor del af medlemmerne i klubben er 

ældre men fordelen ved golf er, at det er en sport som man kan spille i mange år, indtil ens krop ikke kan 

klare det mere. 

Golf i sin simpleste forstand 

Golf er i bund og grund et meget simpelt spil, da det går ud på at slå til en lille bold og få den ned i et hul, 

med så få slag som muligt. Golf er dog meget mere end det. Golf er et spil med mere end 500 års 

traditioner og 34 finurlige regler. Godt nok går spillet ud på at slå den lille bold fra teestedet (starten på et 

hul) og hen til et hul, med færrest mulige slag. Men for mange der dyrker golf er det sekundært i forhold til 

de mange andre oplevelser som sporten giver. Golf er nemlig også en social sport, hvor man kan tilbringe 

adskillige timer sammen med familie, venner eller spillere man ikke kender. 

Hvad er forskellen på golf? 

Golf er god motion, hvor du rent faktisk i løbet af 1 runde formår at gå op til 10 kilometer. Golf er en sport, 

hvor nye kan konkurrere på lige fod med rutinerede golfspillere, takket være et indeks system (handicap 

systemet), som sikrer den mindre rutinerede spiller nogle ekstra slag på hvert hul. Golf er samtidig en sport 

for alle uanset alder og køn. Golf er dog først og fremmest et fascinerende spil, som mange har svært ved at 

slippe når de først er kommet i gang med det. 

Roskilde som golfklub….. 

Tidligere var golf et spil der var forbeholdt de få og velbeslåede. Der var kun få baner og det var dyrt at 

spille. 

Roskilde Golf Klub er kendt for at tage godt imod nye medlemmer, og især juniorer. Jeg syntes, at det 

motiverende ved golf er, at jeg kan se jeg udvikler mig ved hjælp fra handicapsystemet. Derudover er jeg 

blevet varmt modtaget af alle i Roskilde Golf Klub. Der er altid nogen der støtter en i det man laver og 

bakker op til turneringer. Der er gode trænere og jeg ved altid hvad jeg skal arbejde med og på. 

Golf og koncentration 

Personligt har jeg fået meget mere fokus i skolen efter at jeg er startet med at spille golf. Jeg føler at jeg har 

mere lyst til at lave tingene i skolen, for så kan jeg slappe bedre af ude på golfbanen. Når jeg går rundt ude 

på banen skal jeg koncentrere mig mega meget. Jeg syntes at golf er den mest mentalt krævende 

sportsgren der findes, og lige så frustrerende det kan være at lære golfspillet til tider, lige så meget ville jeg 

nogen gange ønske at jeg kunne blive på golfbanen ”for ever”. Og når det går dårligt kræver det træning at 

holde sig fokuseret og den fokus kan jeg også bruge i min skolegang. Det siges at den mentale del af 

golfsporten udgør 40-50% af golfspillet og det er rimelig meget. 

Træning på mange måder 

Man kan stå på driving range og slå bolde. Man kan øve putting eller man kan benytte kortspilsområdet. 

Man kan også deltage i normal træning, hvor træneren hjælper til at kigge på den mere tekniske del af 

spillet. Golf kan du også selv træne sammen med dine venner. Det er utrolig let at komme i gang for man 

kan rent faktisk bare gå ud på øve området, trække nogle golfbolde i en maskine og begynde at slå til dem, 

og det er træning når det er lettest. 

Er golfspillere stærke? 

Styrketræning er blevet en større og større del af golfspillet. Nu gælder det om at være den der kan slå 

længst og mest præcist. For bare 20 år siden var der stort set ingen der styrketrænede men det startede da 



Tiger Woods kom til. Han ændrede verdenens blik på golf, da han blev professionel golfspiller. Han var 3 

gange så stærk som alle de andre og dermed slog han meget langt i forhold til de andre. Og så begyndte de 

andre også at styrketræne for alle ville jo gerne vinde over Tiger Woods. 

Alle er lige….. 

Men man kan alligevel godt vinde over Tiger Woods for der er et indeks system kaldet handicapsystemet. 

Handicappet gør at du kan spille mod alle uanset om de er professionelle eller lige er startet til golf. 

Handicap systemet fungerer således, at det giver dig ekstra slag på golfbanen. F.eks. så hvis du har hcp 25 

så betyder det at du har 25 ekstra slag på banen og hvis du har handicap 12 så har du 12 ekstra slag. Når 

man spiller mod hinanden og har forskelligt handicap så kan man efter at have spillet 18 huller, tælle sine 

point sammen – beregnet ud fra ens handicap – og så kan man se hvem som vinder. Det gør det altid sjovt 

at spille med alle lige meget hvem man spiller med. 

Golf er jo bare en forfærdelig dyr sport!!! 

Mange spørger altid om ikke golf er en dyr sport? Og jo golf kan være en dyr sport. Men man skal tænke på, 

at udstyrs leverandørerne er kommet utrolig langt i den tekniske verden med golfudstyret. Man er blevet 

langt klogere på de 500 år man har spillet golf. Hvert år sender leverandørerne nye jern og køller på 

markedet. Hvis man altid køber det nyeste er golf en meget dyr sport, men man kan sagtens spille med et 

sæt man har købt billigt f.eks. via Den Blå Avis. Det er dog vigtigt at købe det rigtige udstyr som passer til dit 

niveau. 

Forskellighed giver golf fordelen 

Du kommer aldrig til at kede dig når du går rundt på golfbanen og tænker at det bliver det samme som 

sidste gang, for golf har rigtig mange forskellige spilleformer. Der findes hele 33 forskellige spilleformer og 

der er desuden alene i Danmark 190 golfbaner som har flere end 3.000 golfhuller som alle har en strækning 

mellem 70 og 700 meter. 

At få bolden i hul 

Man skal tænke på, at golf er et simpelt spil, som blot går ud på, at slå en lille bold i hul med så få slag som 

muligt. Også selv om at golf er langt mere end det: 

 Golf er den mest sociale sport, hvor man kan tilbringe adskillige timer sammen med familie, venner 

og andre golfspillere 

 Golf giver god motion, hvor du i løbet af en runde får gået adskillelige kilometer 

 Golf er et spil for alle uanset alder og køn. 

 Men først og fremmest er golf et fascinerende spil, som du har svært ved at slippe, når du først er 

kommet i gang med det. 

Kære klassekammerater, 

Jeg håber det lød spændende og så vil jeg lige nævne, at alle er velkomne til golfens dag den 19. april i 

Roskilde Golf Klub, hvor du kan prøve at spille golf – helt gratis. 

Mads Emil Boas, den 26. marts 2015 

 


