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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Resultat af hverveaktiviteter i 2012 
 
I det tidlige forår planlagde klubben i samarbejde med DGU en række hverveaktiviteter med 
henblik på at skaffe nye medlemmer til klubben. Resultatet kan nu opgøres.  
 
Vi har haft godt 80 personer igennem vores prøvemedlemskabstilbud.  Af disse har 45 tegnet et 
semiFlex medlemskab, 7 har meldt sig ind som par3 medlemmer og 6 som fuldtidsmedlemmer. En 
lille restgruppe nåede ikke at tage golfkørekortet i indeværende år. Disse forventer vi at kunne 
”samle op” i det tidlige forår 2013.  
 
Som alle ved, er det vanskeligt at skaffe medlemstilgang i disse år, og klubben betragter 
ovenstående resultat som ganske positiv. 
 
Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle de medlemmer, som har ydet hjælp under de 
forskellige aktiviteter. En speciel tak skal rettes til de medlemmer, der har påtaget sig at være 
mentorer for nogle prøvemedlemmer. Denne ordning har været en stor succes, og den vil naturligvis 
blive gentaget i 2013.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vinterregler på banen 
 
Nu spilles der efter vinterregler på banen. I Roskilde Golf Klub har vi indført de gældende 
vinterregler for at skåne banen.  Ethvert sår, som påføres banen under spil i vintersæsonen, bliver 
først helet i løbet af april/maj næste år, når græsset igen er i vækst. Vi vil jo alle gerne have en flot 
bane at spille på, når der igen kommer varme i luften. Derfor er det vigtigt, at alle vintergolfere 
tager hensyn til banen under deres spil. 
 
En af de vigtigste ting er som altid at reparere nedslagsmærker på greenen. Husk derfor altid at have 
en pitchfork i lommen, når der spilles. Ikke reparerede nedslagsmærker er det samme som dårlige 
greens til foråret. Kan du ikke finde dit eget nedslagsmærke, så reparer nogle af de andre, du ser. 
 
Klubbens greenkeepere gør alt hvad de kan  
for at pleje banen optimalt, men din indsats  
er lige så vigtig, for at vi kan have en dejlig 
og flot bane i golfsæsonen. 
 
Midlertidige afspærringer og markeringer 
bedes ligeledes respekteret. 

 
 
 
 
Funktioner på hjemmesiden 
 
Vi har nu fået etableret muligheden for at medlemmer kan logge ind på hjemmesiden og læse 
bestyrelsesreferater og senere få mulighed for at skrive debatindlæg. 
 
Du kommer til login funktionen på følgende måde: 
 
Vælg ”Klubmedlemmer” på forsiden. Vælg herefter ”Om klubben” 
Vælg ”login” i bunden af den grønne søjle i højre side. 
Så kommer du til log in billedet 
 
Indtast dit brugernavn og herefter dit password (det samme som du benyttede, da vi havde den 
gamle hjemmeside). Når du er logget ind, vises 2 nye valgmuligheder under login i den grønne 
søjle. 
Her kan du vælge ”Bestyrelsesreferater” eller ”Debat”. 
 
Har du ikke tidligere været logget ind, kan du oprette dig som ny bruger. Benyt evt. dit 
medlemsnummer som brugernavn, så er det nemt at huske. Udfyld de øvrige felter. 

 



 
Udtagelse til PGAs of Europe Team Championship 
  
Klubbens Pro Lasse Frølich deltager i uge 47 i Europamesterskabet for klubproer. Mesterskabet der 
spilles på Onyria Golf Klub på Algarvekysten i Portugal, er for 3 mandshold og der spilles slagspil 
over 72 huller. Udover Lasse er deltagerne på det danske hold Martin Hansen fra Sydsjællands 
Golfklub og Danny Sejer fra Holstebro.  
 
Lasse blev udtaget, da han er bedst placerede klub pro på den Danske PGA rangliste, ranglisten 
føres af Thomas Bjørn og Lasse er på en flot 23. plads. 

 
Super Greenfee Ordningen: 
 
Afløseren for ”Fjorden Rundt” er nu på plads. 
 
Super Greenfee Ordningen for 2013 koster kr. 800,00 og SGO kortet kan købes i sekretariatet i 
spillerens hjemmeklub. De deltagende klubber i ordningen er:  
 
Frederikssund GK, Hedeland GK, Holbæk GK, Roskilde GK, Sorø GK og Sydsjællands Golfklub. 

 
”Glemmekassen” 
 
Har du mistet noget? Glemmekassen i sekretariatet indeholder i øjeblikket rigtig mange par briller, 
af de mere specielle ting kan nævnes et ur, en Chevrolet bilnøgle og en herre vielsesring i 
guld/hvidguld med indgravering af navn (bedes oplyst ved henvendelse) dato indgravering er  
d. 18/5 2002.    


