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Rehab-golfen kører støt videre med samme store succes. 

Vore medlemmer er meget svært handikappede, og vi har 

kæmpet bravt med DGU og DHIF for at blive lukket ind i  

og accepteret i deres handikapgolf afdeling . 

Vi er nu 16 spillere registreret og alle har meddelt, at de 

fortsætter i 2017. Vi mister desværre en spiller, som ikke 

længere har transportmulighed. 

 
 

Vi træner hver fredag kl. 11.00, hvor vi spiller en runde på 

par-3 banen. Vi vil opfordre alle I raske golfspillere til en 

dag at komme og se på, hvis I har lyst til at opleve virkelig 

glæde ved golfspillet for personer med alvorlige 

fysiske/neurologiske handikaps. Vi har ingen problemer 

med tilskuere. 

 

Da vi er den eneste golfklub på Sjælland, som tilbyder 

Rehab-Golf, kommer deltagerne fra hele Sjælland, bl.a. fra 

Nivå, København, Nykøbing Sj., Sorø, Ringsted, Greve, 

Albertslund og Holbæk, men dog flest  fra Roskilde. 

 

Vi deltog i golfens dag i 2016 og fik da et nyt medlem. Vi 

har også planer om at deltage mere aktivt i golfens dag i 

2017. Vi har løbende kontakt med Roskilde kommunes 

handikap konsulent, som i årenes løb har henvist 5-6 

spillere til os. I 2016 var der således to meget svært 

handikappede, som besøgte os. Men desværre var de så 

svage, at vi ikke kunne hjælpe dem. Vi stiller kun krav om, 

at de skal være delvis selvhjulpne og ikke mindst have 

viljen! 

 

De fleste af vore Rehab-Golfere er så svært handikappede, 

at de ikke kan spille en runde på par-3 banen uden et 

transportmiddel. Vi har i årenes løb anskaffet nogle brugte 
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el-scootere til dette brug. Desværre var tre af dem i år så 

nedslidte og defekte, at de måtte tages ud af drift. 

 

Vi har ansøgt talrige fonde om støtte til nye golf-scootere, 

og vi var så heldige at Tryg-Fonden bevilligede os tilskud til 

køb af to nye Golf-scootere. 

 

I 2016 deltog vi i fire mesterskaber herunder RoGK's 

Rehab-Golf mesterskab, hvor mesterskabet gik til Torben 

Amzinck, sølvet til Europamesteren Børge Wisén og 

bronzen til Ove Jørgensen. 

 

Vi var som sædvanlig også med med et stort hold til 

Handigolf-Bornholm, hvor de første tre pladser blev vundet 

af Roskilde spillere i Rehab-Golf-Gruppen. 

 

Ved DGU -DM  på Kellers Park GK for handikappede spillere 

blev Ove Jørgensen RoGK vinder af Rehab-Golf-Gruppen. 

 

For fjerde gang havde vi et hold med til ”Deutschland 

Pokal” für Schlaganfall. En turnering for spillere, som er i 

genoptræning efter et slagtilfælde. Denne turnering spilles 

i Lilienthal ved Bremen i Tyskland. Og som sædvanlig var 

Roskilde spillerne dominerende og vandt de første fire 

pladser med Ove Jørgensen fra Roskilde (Holbæk) på 

førstepladsen som guld-vinder. 

 

Vi er p.t. seks hjælpere i Rehab-Golf–Udvalget og vi kan 

sagtens bruge flere. Det er en meget stor personlig gevinst 

og glæde for hjælpere at se den glæde, som Rehab-Golfen 

og kammeratskabet giver deltagerne. 

Tak fra Rehab-Golf-Udvalget 

Lise, Svend-Erik, HansB, Erik, Jan , HansM 


