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2015 årsberetning for SingleGolf 

 

Kære alle medlemmer af Roskilde Golfklubs Singlegolf 

 

Vi har passeret årsskiftet, så nu er det på tide at gøre status over sidste sæson og se på aktiviteterne for 

2016. 

 
Tilbageblik på 2015 
Vi spillede 4 stableford turneringer hen over sæsonen, hvor udvalget havde sammensat holdene og hvor 
holdene selv skulle finde datoer for afvikling af turneringen. Vi sluttede af med en bestball turnering med 
efterfølgende middag og præmieoverrækkelse. 
 
Ved afslutningen den 5. september 2015 var vi 19 deltagere i matchen og 18 til spisning bagefter. Vi 

startede dagen med morgenmad og kaffe og fik hilst på hinanden, inden vi gik ud og spillede. Humøret var 

højt, scores var gode og vejret var noget afvekslende, dvs. lidt sol, lidt regn og masser blæst. 

Vinderne af stablefordturneringen blev 

1. Torben Wennemoes, 128 point   
2. Henrik Haugaard, 126 point  
3. Arne Beyer, 117 point  
4. Inge Nicolaisen, 114 point  
5. Just Schouboe, 112 point  

 

Vinderne af afslutningsmatchen var 

1. Rita, Torben, Inge - Hold 4 –bruttoscore på 74 slag  
2. Iben, Henrik H, Lene – Hold 1 – brutto på 78 slag  
3. Inge Lise, Jens, Ole – Hold 2 – bruttoscore på 80 slag  
4. Arne, Dorte, Inger Lise – Hold 5 - bruttoscore på 82 slag  

 
Vi vil gerne takke alle vores sponsorer for præmier og støtte. 
 

Regnskabsmæssigt har det været et fint år, da vi i har et overskud på ca. 1.100 kr. Regnskabet er vedhæftet. 

 

Den nye sæson 2016 

 

Konceptet i 2015 gav en del udfordringer, da det viste sig vanskeligt for holdene at finde datoer, hvor alle 4 
på de enkelte hold kunne. Derfor er konceptet ændret i år, således vi spiller stablefordturnering over 3 
dage, nemlig 
 
Den 21. maj kl. 10 
Den 12. juni kl. 10  
Den 6. august kl.10 
 
Hvis man er forhindret i at deltage på matcherne, skal man give Singlegolfudvalget besked enten pr. mail 
eller pr. telefon senest 8 dag før. Vi vil prøve arrangere en anden spilledato for dem, som ikke kan spille på 
de tre nævnte datoer.  
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Alle runder er tællende i den samlede turnering. Den spiller, der har scoret flest stableford points over de 3 
første runder, er turneringens vinder. 
 
Vi slutter sæsonen med en best ball match den 3. september kl. 10, hvor spillerne blandes, således at 
holdet har nogenlunde samme handicap. Vinderne af best ball matchen er det hold, der går i laveste antal 
slag.  Vi mødes vi til morgenmad kl. 9, spiller og slutter af med en god middag med præmieoverrækkelse. 
 

Roskilde Golfklub har fået ny hjemmeside, og dermed har SingleGolf fået egen side. Det betyder, at man 

skal tilmelde sig sæsonen på vores hjemmeside og indbetale 150 kr. for medlemsskabet til inden starten. 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en ny sæson og ser frem til den første turnering i maj. 

 

På Singlegolfudvalgets vegne 

Heidi Molin 

Ole Dahl 

Lene Rasmussen 

 


