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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Ny Pro                                                                      
 
Bestyrelsen har nu fundet den pro, som skal afløse Mads & Madsen. Det har været meget vigtigt at 
finde den rette løsning, og vi er derfor meget glade for at kunne offentliggøre, at vores nye pro fra 
1. januar 2013 bliver Lasse Frølich. 
 
I kender alle Lasse som en meget dedikeret og dygtig træner, og bestyrelsen glæder sig meget til 
samarbejdet i årene fremover. 
 
Et stort velkommen til Lasse i hans nye funktion og samtidig en stor tak til Mads og Alex for deres 
arbejde i de sidste mange år. 

 
Herrernes og seniorernes oprykning afgøres i weekenden 

 
I den kommende weekend bliver oprykningen for vores 3. divisions hold afgjort, og forhåbentlig 
allerede på hjemmebanen lørdag.  
 
Bedst ser det ud for vores 2. hold i kvalifikationsrækken, der kun skal bruge en sejr i en af de to 
matcher til at sikre sig førstepladsen i rækken og dermed deltagelse i oprykningsspillet.  
Vores 1. hold i 3. division fører puljen, men kan i værste fald have behov for 3 points i de to matcher 
for at være helt sikker på at slutte på førstepladsen, dette afhænger af de øvrige resultater i puljen. 
Seniorerne i 2. division skal blot have uafgjort i matchen mod Hornbæk, så er oprykningen sikret. 
 
Alle hold spiller hjemme lørdag, hvor 1. holdet møder Sydsjælland (et opgør der endte uafgjort i 
Sydsjælland), 2. holdet møder Skjoldenæsholm (hvor det modsatte opgør i Skjoldenæsholm blev 
vundet af os) og seniorholdet møder Hornbæk (her vandt Roskilde det modsatte opgør stort). 
 
Søndag skal 1. og 2. holdet til Kalundborg, og det kan altså blive i Kalundborg at det hele falder i hak. 
Mens seniorholdet skal til Sydsjælland. 
 
Har man ikke noget bedre for lørdag, så kom ud og støt vores bedste spillere og nyd noget flot golf – 
teetime på hul 1 er fra kl. 08:00 – 11:00 

 
 
 
 



Banen lige nu 
 
Mange af os golfspillere har været lidt utilfredse med vejret i den hidtidige sommerperiode. Vi  
har i hvert fald fået brugt vores regntøj og fået afprøvet om vores golfsko er regntætte, som  
påstået af producenterne. Men banen har haft godt af regnen. Samtidig er det konstateret, at de 
tidligere års dræningsarbejde har effekt. Vi har ikke set nævneværdige vandsamlinger efter regnskyl. 
Vores gæstespillere har også kun haft ros til banens tilstand. Vi ligger klart i den bedre gruppe,  
når der sammenlignes med andre baner. En tak til greenkeeperstaben for fint arbejde. 

 
Rivernes placering i bunkers 
 
 
 
 

Hele riven skal altid ligge i bunkeren                                                 
og ”tænderne” skal pege mod green.  

 
 
 
 
 

 
Hvide striber på fairways 
 
For at beskytte områderne omkring greens er der lavet hvidemarkeringer på fairway ved 
greenområderne, disse markeringer betyder, at man ikke må trække sin golfvogn indenfor det 
markerede område.  

 
 
 
 
 
 
 
Nye flotte resultater 
 
Nicklas Munkebo vandt i weekenden den traditionsrige Solvogns Cup i Odsherred Golfklub. 
Nicklas vand i 1 over par efter 3 runder i 70, 72 og 72 slag og var 2 slag bedre end nr. 2 i  
turneringen. Andreas Sørensen sluttede som nr. 7 mens de øvrige deltagere fra Roskilde sluttede 
længere nede i feltet. 

 



Har du 48+ i handicap og mangler spillepartner? 
 
Et af klubbens nye medlemmer Solveig Kaas har taget initiativ til at nye medlemmer med højt 
handicap kan finde spillepartnere på ens eget niveau via mail liste som beskrevet nedenfor. 
 

• Ideen er at man kan finde (nye) spillere i Roskilde Golfklub på samme niveau at spille med. 
 

• Man skriver sin mail adresse på den opsatte seddel 48+ i klubhuset på ”kanintavlen” eller 
sender en mail til kaas42@gmail.com hvorefter man modtager en mailliste med mailadresser. 

 

• Herefter er det op til en selv at tage kontakt til spillere på listen og booke egen tid. 
 

• Ønsker man ikke længere at figurere på listen skriver man en mail til Solveig Kaas (38-3252) 
som redigerer listen. 

 
Hole in One 
 
Tina Donstrup har den 10. juli lavet hole in one på hul 7. 

 
Næste matcher 
 
Den 12. august  2Tal Cup Roskilde 
 
Den 19. august  Ecco Klubmatch  
 
Den 25. og 26. august Klubmesterskaber i slagspil  

 
Har du lyst til at spille bridge? 
 
I Roskilde Golf Klub spilles bridge hver mandag aften kl. 19.00 – 22.30  i vintersæsonen. Der er 2 
ledige pladser i den kommende vintersæson, der starter mandag den 24. sept. 
Vi spiller på et middel niveau i en afslappet stemning. Har du/I lyst til at deltage, kan der rettes 
henvendelse til Henning Jensen på tlf. 46 38 38 62.  
    
 
 
 


