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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
DM til klubbens junior U19A hold 
 
Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden 
slog Svendborg ved finalestævnet i Randers. Holdet består normalt af Gustav Klaschka, Tobias Poke 
og Oscar Mason. Imidlertid var Oscar på golfferie i Tyrkiet, så Andreas H. Sørensen var indkaldt i 
stedet og vi tog til Randers med en god fornemmelse. 
 
Søndagens finale over 18 huller vekslede, og i starten var det Svendborg (der var samlet vinder for 
Jylland/Fyn), der havde overtaget og var oppe i flere at matcherne, men omkring ”turnen” var vores 
spillere ved at få fat, faktisk var alle tre spillere oppe efter 8 huller, hvorefter Svendborg endnu en 
gang kom tilbage. På mange måder var det ren Ryder Cup for os der fulgte boldene.  
 
Imidlertid lykkedes det spillerne at holde niveau, og hul 16 blev meget afgørende. Første singlen med 
Andreas bragte sig et hul op i sin match, hvilket han holdt på hul 17 og dermed kunne den match ikke 
tabes, vores anden single med Tobias afgjorde sin match her ved at komme 3 huller op med to huller 
tilbage og da Gustav umiddelbart efter bragte sig 2 huller op, kunne han heller ikke tabe sin match og 
dermed var holdets sejr hjemme. 
 
Det er en fantastisk afslutning på juniorsæsonen i 2012, og til lykke til spillerne for den flotte 
præstation igennem hele året, det har været imponerende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                  Gustav Klaschka, Tobias Poke og Andreas H. Sørensen     

 
 



Flere flotte sportslige resultater 

 
Hans Møllegaard vandt i uge 39 Europamesterskabet i Paragolf på Nordbornholms Golfklubs 
flotte bane. Hans spillede de 3 runder med en score på 32 – 37 – 38 stableford point, og vandt 
EM med 1 points margin til nr. 2. 
 
Frank Tarp Hansen og Jan Birger Nielsen deltog begge i Europamesterskabet for seniorer (for spillere 
over 55 år). Mesterskabet blev afviklet i Portugal. Det blev desværre ikke til placeringer i den bedste 
halvdel, men flot, at klubben har deltagere på dette høje europæiske niveau. 
 
Begge klubbens herreseniorhold i Danmarksturneringen vandt deres oprykningskampe og spiller i 
næste sæson henholdsvis i 2. division og 4. division. 
 
Jan Birger Nielsen har i august vundet DM for ansatte i politiet. Mesterskabet blev afviklet på 
Nordvestjysk golfbane i Thy – en af Danmarks sværeste baner. Så nu kan Jan kalde sig for 
Politimester ☺  

 
Klubmestre 2012 

 
I de netop afviklede klubmesterskaber, blev de nye klubmestre 2012 som følger: 
 
Slagspil 
 
Herrer:  Andreas H. Sørensen 
Damer:  Celine Donstrup 
Junior drenge: Andreas H. Sørensen 
Senior Herrer: Frank Tarp Hansen 
Veteran Damer: Lisbeth Jonstrup Jensen 
Veteran Herrer: Leo Skive 
 
Hulspil: 
 
Damer:  Dorte Pyll Truesen        
Herrer:  Lasse Frølich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På billederne ses de nye hulspilsmestre, de er begge flankeret af formand Aksel Nissen og Matchleder Lars Søndergaard 

 



Hjemmeside 
 
For nogle måneder siden introducerede klubben en ny hjemmeside. 
I første omgang blev de fleste informationer fra den gamle hjemmeside overført til den nye.  
Men det er planlagt, at der skal tilføjes en række nye oplysninger. Hen over sommeren har 
sekretariatet været fuldt optaget med den daglige drift. Derfor er der ikke sket noget nyt med 
hjemmesiden. Det er planen, at hjemmesiden bliver opdateret med nye ting i løbet af årets 
sidste 3 måneder, herunder login afsnittet med debatforum og bestyrelsesreferater. 

 
Banen lige nu 
 
Medio september blev der topdresset på alle fairways. Dette har medført lidt gener for spillet. Vi 
havde et håb om, at vejret ville være med os i den uge arbejdet blev gennemført, men desværre kom 
regnen, mens arbejdet blev udført. Den efterfølgende regn har været gunstig for projektet. 
   
Greenkeeperne har draget nogle erfaringer om, hvorvidt vi skal topdressse forår eller efterår. Disse 
erfaringer vil indgå i den fremtidige planlægning. 
 
Den årlige topdressing er et led i skabelsen af et bedre vækstlag på den hårde lerjord, vi desværre har 
mange steder på banen.  
 
I øvrigt er årets efterårsarbejde med vertikalskæring, eftersåning og topdressing af greens og teesteder 
gennemført, så banen er klar til vinteren. Vinterbanen vil blive etableret, så den er klar til spil - 
såfremt vejret ikke er til spil på sommergreens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekord deltagelse på kaninaftenerne 
 
De populære mandagskaninmatcher er blevet et tilløbsstykke specielt i dette efterår. Deltager 
antallet satte en foreløbig rekord mandag den 27. august med 124 deltagere til gunstart kl. 17.15. 
Dette betød dobbeltstarter på 13 af de 18 huller. Det kunne naturligvis ikke undgås, at nogle 
oplevede ventetid, men alt i alt forløb matchen fornuftigt, selv om det var ved at være mørkt 
ved godt 20-tiden, da de sidste kom ind til klubhuset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGO ordningen (Fjorden Rundt)  
 
Samarbejdet mellem klubberne i ”Fjorden Rundt” er blevet opsagt og slutter med udgangen af 2012.  
 
Holbæk GK, Frederikssund GK, Hedeland GK og Roskilde GK forventer at fortsætte et nyt 
samarbejde, og der arbejdes meget intens på at yderligere 2 klubber - begge med meget spændende 
baner - kommer med i dette nye samarbejde. 

 
Afslutning for juniorer 
 
I forbindelse med årets juniorafslutning, der i år blev afholdt sammen med 
mikro’erne blev vinderne af den løbende Junior Cup præmieret og vinderne 
blev:  
 
Victor H. Barsøe - i rækken for spillere under handicap 36 
Lasse Larsen       - i rækken for spillere over handicap 36  
 
I forbindelse med afslutningen blev det ligeledes afsløret, at  
Victor H. Barsøe blev kåret som årets junior 2012. 
  
Stort til lykke til alle.  
                                                                                                                                                          Victor Høier Barsøe        

 



Afslutninger for mikro’er 
 

Det blev en festlig afslutning den 27. september.  I denne sæson har der været 
35 mikro’er, som har leget, spillet og trænet golf.  
 
I år blev afslutningen holdt sammen med juniorafdelingen, og det var en rigtig god idé, fordi 
forældre og bedsteforældre fik et godt indblik i det videre forløb ”fra mikro til junior”.  
Inden spisning blev der afholdt konkurrencer i putting og indspil. I ældste gruppe vandt Milo Stigaard 
foran Casper Raagaard og i den yngre gruppe blev vinderen Johannes Valentin Frøsig Rasmussen 
foran Silas Telling Østergaard og med Arthur Carlsson Lauesgaard på 3. pladsen. 
 
Stor tak til alle vore sponsorer: Erich Kristoffersen ”Bissen”, Proshoppen v/ Mads & Madsen, Café 
Albatros v/Sanne og Niels, Murermester Brian Harder og RoGK. 
 
 
 
For første gang har vi valgt ”Årets Mikro”. 
Vandrepræmien, der er skænket af Bent Østergaard, 
gives til en mikro, som har været en god kammerat, 
passet sin træning, og som i årets løb har udviklet sig 
særdeles positivt med sit golfspil.  
 
Tillykke til Malte Lou, 
som blev ”Årets Mikro 2012”. 
 
 
 
Efter 8 fantastiske år som formand takker jeg (Bent Østergaard) af som formand ved årets udgang. 
Tak for den store opbakning fra medlemmer og Roskilde Golf Klub, siden jeg startede mikro/ 
børnegolf i 2005. Poul Erik og Bent fortsætter som medhjælpere, men vi mangler en ny formand med 
ansvar for mikroafdelingen. 

 
Hole in One 
 
Ole Bech har den 23. august lavet hole in one på hul 17 
  
Finn Max Nielsen har den 26. september lavet hole in one på hul 6 på Varde Golf Klub  

 
Næste matcher 
 
Den 14. oktober  Carlsberg Cross Country 
 
Den 4. november  Slagter Frimann Andematch  
 

 


