
 
 
         

 
           
                                                         

  
                                                 marts 2013 

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Jubilæum 2013  
 
Den 3. april 2013 har Roskilde Golf Klub eksisteret i 40 år. Jubilæet vil blive markeret med en 
Jubilæums Match den 1. september 2013. Nærmere følger. 

 
Vi har brug for din hjælp!! 
 
I det seneste nyhedsbrev efterlyste vi hjælpere til golfens dag søndag den 14. april 2013. Heldigvis 
er der nogle, som har tilmeldt sig, men vi har stadigvæk brug for flere. 
 
Det er vigtigt, at de golfinteresserede gæster, som kommer søndag den 14. april, får et godt indtryk 
af klubben, og vi skal helst have en del af dem til at tegne et prøvemedlemsskab, eller måske endda 
melde sig ind i klubben. Dertil har vi brug for din hjælp. Du får ansvar for 3-4 gæster, som du skal 
vise rundt i området til de forskellige aktiviteter. Afslutningsvis skal du invitere dem på en 
forfriskning og en snak i klubhuset. Det vil nok tage 1-2 timer. 
 
Gæsterne kommer i tidsrummet kl. 10-14. Erfaringsmæssigt kommer der flest i den første time, men 
vi skal være rede til at samle op på alle, som kommer. Derfor håber vi på din hjælp. 
Send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk og tilbyd din assistance. På forhånd tak. 
 
Alle hjælpere inviteres til et informationsmøde i klubhuset mandag den 8. april kl. 19.00. Her vil 
der blive informeret om hvad gæsterne skal tilbydes under besøget, og der vil blive udleveret 
informationsmateriale. Hjælpere, som ikke kan deltage den 8. april, vil få dette materiale tilsendt 
via mail.  

 
Mentorer 
 
Klubben har også behov for hjælp fra medlemmer, som vil påtage sig at være mentor for 3-4 
prøvemedlemmer i perioden medio april til ultimo juni. Erfaringerne fra 2012 viser, at vi med den 
rette mentorpleje af prøvemedlemmerne, kan få en meget stor del af dem til at fortsætte som 
golfspillere i klubben. I første omgang vælger de fleste måske et Par 3 - eller et semiFlex 
medlemskab. Men så er relationerne etableret. 
 
Som mentor skal du afse tid til at mødes et par timer med dit hold prøvemedlemmer 2-4 gange 
per måned. Nogle gang om aftenen, nogle gange i en weekend. Her skal du guide dem i den 
måske lidt vanskelige start på golfspillet og sikre, at de ikke mister modet og lysten. 
  
Send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk og tilbyd dig som mentor. Du vil få nogle 
dejlige timer på golfbanen sammen med de potentielt nye medlemmer. Også mentorerne inviteres til 
informationsaftenen mandag den 8. april kl. 19.00 i klubhuset.  



 
 
Indrapporteringen af score via nettet 
 
Fra sæson start 2013 skal scorekort indberettes på Golfbox af spilleren selv. 
Når du har spillet en runde, skal du logge på Golfbox og i venstre side skal du klikke på 
”scores”, nu får du mulighed for at klikke på ”indberet scores”.  Du udfylder det skema/scorekort, 
der fremkommer på din skærm, når du har udfyldt skemaet trykker du på gem. Din markør får en 
besked i golfbox om, at dit scorekort ligger klar til markør godkendelse.  
Har du spørgsmål i forbindelse med indberetningen af scorekortet, kan du altid henvende dig i 
sekretariatet, så hjælper vi dig. 
Indtil videre vil der ligeledes kunne indberettes scorekort på ”gammeldagsfacon” ved at aflevere 
kortet i postkassen overfor sekretariatet. 

 
Præsentation af pro assistent ansat i Frølich Golf 
 
Pr. 1. april er Jeppe Brinch Sørensen ansat hos Lasse i Frølich Golf. 
 
Præsentation: 
Min golfkarriere startede tilbage i 1991, hvor jeg var en talentfuld 
Juniorspiller i Fanø, Esbjerg og Breinholtgaard Golfklub. Jeg blev 
playing pro efter en god amatørkarriere i 1996, hvor jeg opnåede at 
spille på third level og nogle gange på Challenge Touren. Jeg nyder 
stadig at spille golf og træne mit eget spil, og ikke mindst mærke  
suset, når man står på 1.tee og repræsentere f.eks. klubbens hold. 
  
Efter nogle år som pro fangede trænergerningen min interesse, og          
jeg har siden da fokuseret på at anvende mine evner til at udvikle           Jeppe Brinch Sørensen 
golfspillere ud fra deres individuelle udgangspunkt. Min filosofi er, 
at alle kan lære spillet, golf og at den enkelte golfer, kan lære at få 
det optimale ud af sit golfsving, så spillet stadig forbliver sjovt, selvom at det til tider kan være 
meget frustrerende. Siden 1999 har jeg haft mulighed for at være golftræner i forskellige 
golfklubber, såsom Skjoldenæsholm, Sydsjællands, Fanø, Frederiksund og Søllerød GK. Her har 
jeg haft mulighed for at undervise alle typer af golfspillere, lige fra den nye golfer til den rutinerede 
tour pro.  
 
Jeg glæder mig til at være en del af Frølich Golf og Roskilde Golf Klub og hilse på jer alle. 

 
Der er stadig ledige pladser til Modeshowet 
 
Den 2. april kl. 19.00 afholdes Modeshowet, aftenen er kombineret med lidt information fra 
damedagen og lidt godt til ganen fra Restaurant Albatros. Prisen for hele arrangementet er kr. 
100,00 alle er velkomne, tilmelding i proshoppen seneste den 27. marts. 
 
Se invitationen på hjemmesiden: 
www.roskildegolfklub.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/pro-shop/Modeshow.pdf 
 
 

 
 



 
 
Magasinet Dansk Golf skal fremover hentes i klubben 

I forlængelse af beslutningen om at stoppe husstandsomdelingen og i stedet sende magasinet         
direkte til klubberne.  

Dansk Golf udkommer nu med kortere mellemrum i selve golfsæsonen, første nummer kommer 
efter planen i uge 12 og herefter i følgende uger, 17, 22, 27, 32 og 37.  

DGU har produceret en stander, som placeres i klubhuset, hvor Dansk Golf kan afhentes. 

De medlemmer, der fortsat ønsker at få leveret Dansk Golf hjemme på deres adresse har mulighed 
for det ved at tegne et abonnement, der dækker portoen og håndteringen heraf - se mere herom på 
www.danskgolf.dk. 

Alle aktive medlemmer får nyt DGU-kort fra i marts 
De nye DGU-kort vil fra fredag den 1. marts og frem til fredag den 8. marts blive udsendt direkte til 
de klubbens aktive medlemmer, herunder også semiFlex medlemmer. 

Det enkelte medlem skal aktivere sit DGU-kort, før det kan bruges. Det skal ske på en hjemmeside, 
som DGU lancerer 1. marts. Dette er beskrevet i brevet, som medlemmerne modtager sammen med 
det nye DGU-kort. 

 
Næste Match 
 
Danske Bank Åbningsmatch den 21. april 2013. 

 
 
 


