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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Generationsskifte hos greenkeeperne 
 
Efter 14 år som chefgreenkeeper har Hans Henrik Hagelund ønsket at gå på nedsat tid. Det er derfor 
med stor glæde, at klubbens bestyrelse kan offentliggøre, at Nick Bosholdt med virkning fra 1. maj 
2013 overtager stillingen som chefgreenkeeper i Roskilde Golf Klub.  
 
 
 
 
                            
 
 
 
               Hans Henrik Hagelund                                                          Nick Bosholdt  

 
Nick Bosholdt bor med sin hustru og 2 børn i Ølstykke. Nick afsluttede i 2002 den 4-årige 
greenkeeper uddannelse og har efterfølgende suppleret sin uddannelse med flere opfølgningskurser, 
herunder kursus i ledelse og samarbejde. Nick har været ansat som 1. assistent i klubben i de sidste 
4 år og han kender derfor banen særdeles godt.  
 
Tidligere har Nick været med til opbygningen af Dragsholm Golfbane og har også været ansat i 
Skovlunde Herlev Golfklub. Nick er en habil golfspiller med et handicap på 6 og har spillet på 
eliteplan i Skovlunde- Herlev GK. Nick er således meget engageret i, at vi har en opdateret bane og 
han ser frem til at videreføre den gode udvikling af banen, til glæde for alle.  

 
Restaurant Albatros 

Sanne og Niels åbner pr. 1. april 2013 en restaurant i Skomagergade i Roskilde, restauranten skal 
drives i samarbejde med deres svigersøn Allan. 
 
Klubben har været glad for samarbejdet med Sanne og Niels og er naturligvis kede af at Sanne og 
Niels ikke ønsker at forlænge dette samarbejde. 
 
Forpagtningsaftalen med klubben udløber med udgangen af denne sæson og der vil derfor ikke ske 
ændringer i betjeningen af Roskilde Golf Klub, klubbens medlemmer og gæster i 2013. 

 
 
 
 



Information fra Lasse Frølich, head pro.  
 
Kære alle 
 
Så nærmer sæsonen sig med hastige skridt. Endnu en måned er gået og  
hold da op, hvor er der sket meget. Shoppen er så småt ved at fyldes 
med spændende varer fra diverse forhandlere. Det er allerede nu 
muligt at købe handsker, bolde og sko, så I kan blive klar til 
sæsonstart.  
 
For dem af jer der har tjekket hjemmesiden (www.frolichgolf.dk), 
vil I allerede nu være opmærksomme på, at månedens tilbud er: 
Minus 20 % på grips inkl. påsætning. Kom allerede nu ned og 
se, hvilken type grip, der passer netop dig. Derudover er diverse 
tiltag så småt ved at falde på plads, bl.a. invitation til modeshowet 
2013, som foregår d. 2. april, sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
alle er velkomne.  
 
Se invitation til modeshow – find linket på forsiden af www.roskildegolfklub.dk  
 
Jeg kan i skrivende stund fortælle, at det nu er muligt at bestille Roskilde Golfklubs logotøj 2013. I 
begyndelsen af næste uge vil det være muligt at prøve størrelser og få inspiration til valg af farve i 
shoppen. Du kan bestille dit klubtøj mundtligt, eller alternativt udfylde bestillingsseddel, og 
aflevere det i shoppen. 
 
Se bestillingsseddel og tøj – find linket på forsiden af www.roskildegolfklub.dk  
 
Tøjet er af mærket Glenmuir, som bl.a. kan bryste sig af at være hovedsponsor for det europæiske 
Ryder Cup hold, gennem de sidste 10 år. Tøjet er af en overordentlig god kvalitet, og jeg er sikker 
på, at det vil falde i god jord hos jer. Prisen for pakken med en v-hals sweater samt en polo er  
kr. 999,00. 
 
Jeg kan være behjælpelig med alt, også i ugerne op til sæsonstart. Jeg vil være at finde i klubben 
stort set hver dag, dog med undtagelse af uge 11, hvor jeg er i Tyrkiet i forbindelse med en golfrejse 
med klubbens medlemmer.  
 
Med venlig hilsen, Lasse Frølich Kristensen - Cheftræner Roskilde Golfklub 
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Priser på Idrætsdagen 

Fredag aften var 4 af klubbens spillere på scenen da Roskilde Idræts Union afviklede den årlige 
idrætsfest i Roskilde Hallerne.  

Her blev rigtig mange hædret for flotte præstationer i 2012, herunder også vores Hans Møllegaard 
for sit EM guld og vores U19A hold (Tobias, Gustav og Oscar) for DM sejren i oktober. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Efterlysning  
 
Klubben har brug for hjælpere til Golfens Dag.  
 
Klubben vil igen i år iværksætte en række aktiviteter med henblik på at skaffe nye medlemmer. En 
af de første aktiviteter bliver Golfens Dag, som afholdes søndag den 14. april. 
I lighed med tidligere år, vil der blive annonceret i den lokale presse. I klubområdet vil gæsterne få 
mulighed for at prøve golfslag på træningsbanen, prøve puttinggreen og prøve et par huller på par 
3-banen. Desuden skal de naturligvis vises rundt i klubhusområdet og se den store bane. 
 
Klubben får brug for nogle hjælpere på dagen. Hver hjælper vil få tildelt 3-4 gæster, som hjælperen 
skal følge rundt til de forskellige aktiviteter, og gennem egen glæde for golfspillet skal hjælperen 
prøve at overbevise gæsterne om, at de naturligvis skal prøve golfspillet, således at gæsten afslutter 
med at tilmelde sig et prøvemedlemsskab i klubben. 
 
Det må påregnes, at det vil tage et par timer at vise et hold gæster rundt til de forskellige aktiviteter.  
Afslutningsvis vil klubben byde på en forfriskning i klubhuset. 
Reserver allerede nu dagen og send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk med dit tilbud om at 
fungere som hjælper. 
 
Det er klubbens håb, at der kommer så mange gæster, at vi får brug for ca. 20 hjælpere. 
Aktiviteterne vil blive gennemført i tidsrummet kl. 10.00 til 14.00. 

 
Den ordinære generalforsamling 
 
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i år den 21. marts 2013. 

 


