
Udvalgenes beretning for 2014 
 

Juniorudvalget 
Igen i år har juniortræningen været delt op på henholdsvis begynder, bredde og talenttræning. 
Martin er kommet til som ny træner og det virker som om, at juniorerne er glade for Martin, 
selvom han lægger stor vægt på fysisk og til tider hård træning. Derudover har der været spillet 
gennemgående turnering hver torsdag. Der har været 34 spillere med i turneringen, og ca. 20-25 
deltagere pr. torsdag. Der har været afholdt generationsmatch med pæn tilslutning samt afholdt 
”Pink Ball” match med fællesspisning. Juniorerne deltog som caddies til Skins Game matchen, hvor 
pengene som kom ind fra matchfee, gik til vores sverigestur, hvor der deltog 16 juniorer. En rigtig 
god tur, som juniorerne er meget glade for og ser frem til hvert år. Der har været afholdt 
sommerlejr som Lasse stod for med masser af hygge og natgolf, som alle syntes var sjovt at prøve 
og være med til. Der har været tilmeldt 4 juniorhold i den nationale turnering, hvoraf vores U22 
hold gjorde det godt. 
 
Årets junior bliv William B. Hansen.  
 
Vi har i juniorudvalget været plaget af manglende opbakning til frivillig hjælp, da vi faktisk kun har 
været 2, men takket være en stor hjælp fra Benny Boy Petersen, har vi klaret det nogenlunde. Så vi 
håber på flere frivillige næste år. 
 
På udvalgets vegne 
Kim Lyseen 
 

Sportsudvalg 
Roskilde Golf Klub prioriterer deltagelse i Danmarksturneringen højt, og det er klubbens vision, at 
udvikle eliten med det sportslige mål at have hold i de bedste rækker. Endvidere investeres i og 
støttes juniorafdelingen, så vores talenter udvikles til fremtidige elitespillere. 
 
1. holdet (herre) var snublende tæt på oprykning til 1. division og med bare lidt ”held,” i en af de 2 
sidste matcher, kunne holdet have sikret sig det ene point, som holdet ærgerligt nok manglede til 
sidst. 
Dameholdet præsterede fortræffeligt og i oprykningsspillets sidste kamp sikrede Celine Donstrup, 
Anne Sofie Siebuhr, Nikkimarie B. Glenn, Trine Jensen og Kristine Esmer sammen med holdkaptajn 
Andrea Lima med blot et enkelt slag, oprykning til 2. division – en helt igennem superflot 
præstation. 
 
For kommende sæson har vi et herrehold i 2. og 4. division samt et hold i kvalifikationsrækken, et 
damehold i 2. division, et 1. divisionshold for seniorer og et 2. divisionshold for veteraner. Ud over 
holdene i herre-, dame- og juniorrækkerne deltager klubben også med 10 hold i Regionsgolfen.  
 
Klubben har i 2014 været repræsenteret på Ecco Touren med de 3 herrespillere, Nicklas Munkebo, 
Martin Hansen og Rene Remod Schmidt. Endvidere har Victor Barsøe repræsenteret klubben på 
Nordic Golf Leauge Qualifying School. 
 
I slutningen af sæsonen vandt Martin Hansen DM for PGA assistent pro’er. I øvrigt en præstation 
som det var 2. gang han vandt. Vi krydser fingre for at Martin kan lave et ægte hattrick i den 
kommende sæson.  
 
Dorte Pyll har i 2014 været udtaget til at repræsenteret Danmark ved Europamesterskaberne for 
seniorer i Salzburg. 
 



Jan Birger Nielsen har repræsenteret klubben ved Scandinavian Senior Open Amateur 
Championship samt DM for seniorer. 
 
Alle klubbens elite- og juniorspillere, som trænes af vores 2 fremragende pro´er, Lasse Frølich og 
Martin Hansen, har udvist stort arrangement og flid – dels ved de ugentlige fælles træninger dels 
ved de individuelle træninger. Alle har medvirket til den gode ånd og kammeratskab som er i 
klubben. 
 
Årets klubmestre i slagspil: 
I slagspilsturneringen måtte starten om lørdagen på grund af tåge udsættes i flere timer. Trods de 
meget vanskelige forhold lykkedes det i herre mesterrækken klubbens nye pro assistent Martin 
Hansen, at spille banen rundt i kun imponerende 64 slag, som dermed var ny banerekord. Den 
tidligere banerekord havde Niclas Munkebo, som i årets klubmesterskaber 2013 gik en 65’er. 
Martins imponerende scorekort i -8 kan ses i klubbens restaurant.  
 
I Dame mesterrækken var der ligeledes stor spænding, da Celine Donstrup og Trine Jensen spillede 
lige op på de første 27 huller, så intet var afgjort inden søndagens sidste 27 huller. Efter en meget 
spændende søndag, kunne mestrene i slagspil kåres. 
I herre mesterrækken, hvor Martin Hansen havde ført fra start til slut, måtte Martin på det 72. hul 
se sig indhentet af klubbens unge nye pro Nicklas Munkebo, som havde spillet forrygende golf og 
hentet 4 slag til Martin på de sidste 4 huller. På sidste hul formåede Martin sågar at trække et 
fantastisk slag frem og slå bolden ind på 18. green til et ”givet” putt på under ½ meter for at 
komme i omspil med Nicklas. På omspilshullet – hul 18 – måtte Nicklas dog overgive sig efter 
turneringens flotteste comeback, da Martin med en birdie sikrede sig titlen som årets klubmester 
for herrer.  
I Dame Mesterrækken var spændingen ikke lige så intens, for med 3 meget stabile runder i 253 
slag kunne Celine Donstrup kåres som vinder foran Trine Jensens 260 slag. 
I herre seniorrækken skulle mesterskabet afgøres i et endnu et omspil mellem Jan B. Nielsen og 
Frank Tarp-Hansen. Frank Tarp-Hansen kåres som ny mester. 
Dame Seniorrækken vindes af Dorte Pyll, 179 slag foran Harriet Sørensen, 198 slag. 
Herre Veteran vindes af Ole Filtenborg, 179 slag foran Poul R. Madsen, 182 slag. 
Dame Veteran vindes af Birthe Nielsen, 188 slag foran Mette H. Madsen, 189 slag. 
Juniorrækken vindes af Victor H. Barsøe 150 slag foran Jakob F. Schollert 159 slag. 
 
Årets klubmestre i hulspil. I herre mesterrækken mødtes Martin Hansen og Nicklas Munkebo igen. 
Nicklas spillede formidabel golf og var umulig at slå. Han var -7 efter 13 huller, og dermed kunne 
han lade sig kåre som hulspil mester. 
I dame mesterrækken var Celine Donstrup en tand skarpere end Dorte Pyll og kunne med en 3/2 
sejr sikre sig titlen og æren som klubmester i såvel slagspil som hulspil. 
Klubben ønsker alle mestrene tillykke. 
Klubbens U 19 præsterede igen flot i 2014. De vandt deres række og kvalificerede sig til at spille 
om DM, men på vej til at tage DM for 3. år i træk, måtte de dog se sig besejret. Alligevel en 
glimrende indsats idet vores spillere, som ”kun” er 16-18 år gamle, spillede lige op med spillere op 
til 22 år gamle – super flot. 
I 2014 blev der også afviklet Pink Cup i Roskilde med Dorte Pyll, som vinder i A-rækker og Dorthe 
Peetz, som vinder i B-rækken.   
 
På udvalgets vegne 
Torben Madsen 
 

Sponsorudvalg 



I 2014 er det lykkedes klubben at indgå nye aftaler med flere interessante sponsorer og 
samarbejdspartnere, bl.a. er der hole in one præmie på hul 17, men vigtigt er også, at vores 
“gamle” sponsorer så trofast bakker op om klubben. Vi er bevidste om sponsorernes enorme 
betydning for klubben. Deres støtte er stærkt medvirkende til, at vi kan holde klubben og banen 
på et højt niveau, ligesom støtten er med til, at vi kan videreudvikle Roskilde Golf Klub – vores 
golfklub - til at blive endnu bedre. Klubben vil fortsat arbejde målrettet på, at sponsorer og 
samarbejdspartnere kan få den bedste eksponering af deres virksomhed.  
På en vidunderlig septemberdag i 2014 afviklede vi en match for vores sponsorer med 21 tilmeldte 
4 mandshold. I år inviterer vi vores sponsorer til en tilsvarende match den 4. september.  
Der skal fra klubben og sponsorudvalget lyde en kæmpe tak til alle klubbens sponsorer og 
samarbejdspartnere, og vi glæder os til samarbejdet i 2015. 
 
På udvalgets vegne 
Torben Madsen 
 

Kaninudvalget 
Så er endnu en god golfsæson overstået med stor deltagelse – 17 spilledage og et gennemsnit på 
68 spillere pr. mandag aften. Og som sædvanlig var det over ordenligt godt vejr, 9 dage med høj 
sol – 4 dage med sol/skyet – 4 dage med sol/skyet/byger. 
Den årlige venskabsmatch mod Hedeland Golfklubs kaniner blev vundet af Roskilde Golf Klubs 
kaniner på hjemmebane med en score på 137 mod 130. 
Fra udvalgets side skal lyde en stor tak til alle, som er med til at gøre mandag aften til en god 
oplevelse for de nye spillere, som alle deltager med stor entusiasme. Det er en dejlig oplevelse og 
vi glæder os til at se såvel gamle som nye spillere om mandagen i 2015. 
 
På udvalgets vegne 
Bjarne Hjort 
 

Matchudvalget 
I 2014 bestod matchudvalget af Preben Andersen, John Elnegaard, Flemming Hvid, Walter Nielsen, 
Bo Sponholtz (formand), Lars Søndergaard og Niels Yde. 
Der blev i 2014 afviklet 7, hvortil kommer klubmesterskaber og divisionsmatcher. Udover de 
normale matcher har klubben ligeledes i det forgangne år været vært for AON Girls Only, som 
sammen med Regionsgolfens holdturneringer skulle passes ind i det tætte program. Der har som 
sædvanlig været stor deltagelse i klubmatcherne med op til 158 deltagere, hvilket er det 
maksimale antal deltagere. 
Klubmesterskaberne blev i 2014 afviklet over 2 weekender i september måned, først slagspil 
mesterskabet og i weekenden efter var der hulspil på programmet.  
Vi har igen i 2014 nydt godt af de trofaste matchsponsorer og der var i år mange sponsorer med til 
sponsorernes match. Der skal fra udvalget lyde en stor tak til Danske Bank, F. J. Poulsens 
Anlægsgartneri, Advokatfirmaet Roar, Restaurant Caddie & Co., 2Tal Roskilde, Ecco Shop Roskilde, 
Royal Unibrew og slagter Frimann samt alle klubben øvrige sponsorer. Uden deres loyale støtte vil 
det ikke være muligt at gennemføre matcherne. Og tak til alle i matchudvalget for jeres store 
indsats ved afviklingen af matcherne. Alle matchudvalgsmedlemmerne fra 2014 har heldigvis 
meldt sig under fanerne igen i 2015 og som nye medlemmer byder vi velkommen til Erling T. 
Andersen, Klaus Bønløkke og Jan Hoffmeyer. 
 
På udvalgets vegne 
Bo Sponholtz 
 

Ældresagsgolferne 



Der har været en pæn tilgang af nye, aktive spillere. Ultimo 2014 var vi ca. 150 registrerede 
spillere fordelt med ca. 50% med DGU-kort, som spiller på den store bane, og 50 % som spiller på 9 
huls banen. Vi har i sæsonens løb haft 2031 spillede runder, herunder 59 på vores forårsudflugt til 
Skovbo, 64 på vores udflugt til Odsherred og 98 til vores afslutningsmatch på 18-hullers banen. 
 
Det stigende antal DGU-spillere har givet lidt afviklingsproblemer på den store bane, da de sidste 
hold ofte først er inde 1½ time efter de første. Det gør det vanskeligt at fastholde traditionen med 
en samlet uddeling af dagens præmier til vinderne, og gør det svært at tilgodese det sociale 
element, som er meget væsentligt for ældresagsgolfere! 
 
Niels Nørbygaard og Hans Jørgen Brandt har styret mandagsholdet på 9 huls banen. Vibeke 
Johansen og Jørgen K. Johansen har styret tirsdagsholdet på par3-banen. Erik Mogensen, Hanne 
Corfitsen og Jørgen Oredson har stået for den store bane hver mandag. Ole Stampe Rasmussen 
har ledet og fordelt opgaverne. Sæsonen i 2015 starter mandag den 13. april og tirsdag den 14. 
april. 
 
På udvalgets vegne 
Ole Stampe 
 

Optimisterne 
Vi lægger vægt på det sociale, fornøjelige samvær og det moment af konkurrence vores dejlige 
sport tillader. Den sidste tirsdag i måneden spiser vi sammen efter spillet. Igennem sæsonen har vi 
en turnering og ved sæsonafslutningen er der præmieoverrækkelse. Ved denne lejlighed vælges 
også ”Årets Optimist”. 
Vores aktivitetsudvalg arrangerede i juni måned spil på Hedeland Golfklubs bane og i september 
på Mølleåen Golfklubs bane. Begge gange var der præmier til de bedst spillende. Medlemstallet 
har været stabilt og ved sæsonafslutningen var vi 36 Optimister. 
 
På udvalgets vegne 
Marianne Hoffmeyer 
 

Herreklubben 
Herreklubben var uden ledelse ved starten af året, da de valgte personer forlod klubben. Et opråb 
fra sekretariatet førte til at tre pensionister meldte sig til at afvikle årets matcher, og set på 
forløbet af året, blev det klaret. Der blev som vanligt afviklet 22 tællende matcher fordelt ligeligt 
mellem forår og efterår. Derudover afvikledes afslutningsmatcher for de to sæsoner. 
Herreklubbens matcher har deltagelse af godt 100 medlemmer på de enkelte matchdage, og der 
er i alt 175 medlemmer af klubben. 
På matchdagen har der været præmier til vinderen og 3. pladsen i 3 rækker. Til sæson 
afslutningerne er der 3 præmier i hver række til de spillere som er bedst i løbet af sæsonen (kun 8 
matcher tæller), og endelig er der for hele sæsonen præmier til de spillere som har den bedste 
score fordelt på de enkelte huller (ECLECTIC). Også her 3 præmier i 3 rækker. Så mange præmier i 
løbet af sæsonen har kun været muligt, fordi vi har nogle trofaste sponsorer. Der skal derfor rettes 
en stor tak til murermester Brian Harder, Roskilde Vinduescenter ved Michael Donstrup, Gundsø 
Malerforretning ved Ole Bjørnstrup og Proshoppen ved Lasse Frølich. Også en stor tak til Holte 
Vinlager ved Rasmus Martlev, som fra 2014 har været sponsor for dagens vindere, og allerede har 
givet tilsagn for sæsonen 2015. Vi takker for en god sæson og ser frem til et godt golf år i 2015. 
 
På udvalgets vegne 
Ole K Sørensen og Bjørn Pedersen 
 



Damedagen 
I 2014 fik vi nye medlemmer i Damedagen, vi var ca. 100 damer der spillede. Vi startede året med 
modeopvisning og informationsmøde, hvor mange medlemmer valgte at møde op for at høre om 
den kommende sæson og se den nye golfmode, som Lasse fra shoppen i samarbejde med Daily 
Sport, så venligt arrangerede. Til månedsafslutningen i maj havde vi besøg af sportspsykolog 
Carsten Thomsen, som satte fokus omkring betydningen af den mentale træning. I årets løb har vi 
– som tidligere – spillet venskabskamp mod Hedeland, været en tur til Virket med overnatning og 
spillet Ledreborg Palace Golf med efterfølgende spisning. Vi har spillet Pink Cup med succes, en 
stor tak til Annette Molin og Grete Mørch Olesen som stod for dette arrangement. Vi indsamlede 
kr. 14.815,00. Ved vor månedlige spis-sammen-arrangement spillede vi banko til fordel for Pink 
Cup. Damedagen har i 2014 brugt lidt færre penge til præmier og birdiebolde men til gengæld har 
vi brugt flere penge i Caddie & Co. til glæde for vore medlemmer. 
 
På udvalgets vegne 
Andrea Lima 
 

Mikro udvalget 
I Mikro afdelingen har vi trænet hver torsdag fra maj til september. Der har været omkring 20 
piger og drenge i alderen 5 til 9 år som har deltaget aktivt i træningen. Træningen har været 
baseret på leg og alsidighed. Motoriske og sociale aktiviteter har været nøgleord, samtidig med, at 
vi har prøvet at få golfspillet integreret i træningen. Vi har haft nogle pragtfulde timer på vores 
træningsanlæg, hvor der er opstillet et bord/bænksæt så forældre og bedsteforældre kunne side 
og slappe af imens børnene deltog aktivt i træningen. Men det var alligevel godt at have mor/far 
eller bedsteforældre lige i nærheden, hvis det pludselig blev for meget. Vi havde afslutningsfest 
18. september hvor der blev dystet i putning samt i slag, med flotte præmier til ALLE deltagere.  
Årets mikroputter blev Karoline Daugaard Andersen og Silas Telling Østergaard. 
Jeg vil gerne takke vores sponsorer i mikro afdelingen. Uden deres hjælp kunne det ikke lade sig 
gøre at alle fik noget med hjem. Vores sponsorer er: Brian Harder, Torben Svendsen, Ebbe 
Holender VVS, Lasse Frølich, Artin, Roskilde Golf Klub, Caddie og Co. samt Bent Østergård. 
Ligeledes vil jeg gerne sige tak for samarbejder til Artin og Bent uden deres medvirken ville det 
ikke være muligt at ”styre” sådanne en flok glade og livlige børn. 
 
Da udvalgets frivillige har trukket sig efter 2014 sæsonen mangler udvalget nye frivillige som 
ønsker at arbejde med og gøre en indsats for de helt unge medlemmer. Vil du være med til at gøre 
en forskel for de unge i klubben kan du kontakte sekretariatet. 
 
På udvalgets vegne 
Erik Christiansen  
 

Regionsgolf 
Regionsgolf er Danmarks største holdturnering for klubgolfere. I 2014 er der spillet 1092 matcher, 
363 hold har deltaget fra 57 klubber i Øst afdelingen. Alle kampe spilles som hulspil fra scratch. 
Roskilde Golf Klub havde i årets løb 10 hold med i Regionsgolf. 
Holdene er en blanding af hold, inddelt efter hcp. eller alder. Roskilde Golf Klub havde 4 hold med 
i gruppen inddelt efter hcp., 2 hold i senior rækken samt 4 hold i veteran rækken. 2 hold var så 
dygtige at vinde deres rækker og gå videre til puljespillet. Det var B holdet, samt et veteran hold. 
Desværre var der ingen af holdene, som nåede til det store afslutnings finalestævne. Det er vores 
håb at Roskilde Golf Klub vil blive repræsenteret i det afsluttende finalestævne i nærmeste 
fremtid. For at øge deltagelsen / konkurrencen på de enkelte hold, har vi tidligere i nyhedsbreve 
opfordret til, at såfremt man har lyst til at prøve kræfter med Regionsgolf kan man henvende sig til 
undertegnede. Jeg vil så videreformidle de nye personer til de holdkaptajner, som står for de 
enkelte hold. 



Såfremt du vil vide mere om Regionsgolf kan du læse på: www.regionsgolf-danmark.dk eller 
kontakte undertegnede. 
 
På udvalgets vegne 
Erik Christiansen  
 

Handicap udvalget 
Det nye EGA handicap system har nu været i brug i 2 år og de fleste medlemmer har efterhånden 
fået kendskab til, hvordan man registrerer sin score enten på touch skærmen i klubben eller på 
computeren der hjemme. I 2013 var der 7.677 registrerede scorekort og i 2014 har der været 
7.652 registrerede scorekort. Samtidig har der i 2014 været under en håndfuld reguleringer pga. 
sygdom og lignende og det tolker vi som om, at det nye handicap system fungerer og at 
medlemmernes hcp. er og bliver beregnet korrekt. 
I forhold til op- og nedskrivninger har vi lige så ført lidt statistik herpå og i 2013 var der 73 
medlemmer som blev reguleret 1,0 eller 2,0 ned, der var 120 medlemmer som blev reguleret 1,0 
eller 2,0 op. I 2014 er tallene hhv. 58 og 121, hvilket igen bekræfter at det nye system fungerer 
som det skal.  
Med de få efterfølgende reguleringer der har været – kombineret med ovennævnte tal – tolker vi 
dermed også, at medlemmerne har udvist stor forståelse for den nye måde at regulere hcp på, 
hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med. 
Fremtidigt er vi bekendt med, at der vil komme lidt tilretninger af udregningen af hcp. Disse 
ændringer kommer frem mod 2016 så det vil vi informere om i medlemsnyt når vi er bekendt med 
ændringerne. 
 

Par match udvalget 
Par matcherne er afviklet gennem sæsonen. Der er efter matcherne arrangeret spisning for at 
prioritere den sociale del, som er lige så vigtig som golfspillet. Der er afholdt 3 matcher i 2014: 
 
30. august – 21 par deltog 
24. maj – 27 par deltog 
13. september – 24 par deltog 
 
Dagene for 2015 er fastlagte og der er stadig plads til flere par.  
 
Der skal lyde en stor tak til det ”gamle” udvalg, som har stået for at arrangere og afvikle alle 
dagene og en tak til det nye udvalg, som i 2015 skal løse opgaven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionsgolf-danmark.dk/

