
 

 

 

 

                                                                                                                                                            april 2013 

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

Golfens Dag 

På søndag deltager Roskilde Golf Klub i Golfens Dag, vi skal derfor anmode klubbens medlemmer om at 
vise hensyn, til de forhåbentlig mange gæster vi får på søndag mellem kl. 10.00 og 14.00. 

Vi skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at hul 10 og 11 på 18 hullers banen indenfor dette 
tidsrum vil blive benyttet til demonstration af spillet. Hul 1 og måske hul 9 på par-3 banen vil være lukket i 
samme periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Greenfee Ordning 

Husk, du kan købe SGO kort, der giver dig frit spil på følgende klubbers baner:  

• Frederikssund 
• Hedeland 
• Holbæk 
• Sorø 
• Sydsjælland 

Kortet koster kun kr. 800,00 og kan købes i sekretariatet af alle fuldtidsmedlemmer i klubben. 

 



 

Banen lige nu 

Nu kommer foråret forhåbentlig, men vi må alle væbne os med tålmodighed lidt endnu. De seneste 
vejrudsigter lover i hvert fald stigende temperaturer, men der er stadig frost i jorden.  

 

10 års jubilæum 

Den 1. april kunne greenkeeperassistent/mekaniker  
Peter Lundberg fejrer sit 10 års jubilæum i Roskilde Golf Klub. 
Tillykke til Peter ☺  
 

 

 

Efterlysning 

Klubbens mange mikroer mangler en M/K der har mulighed for at hjælpe Bent Østergaard, Poul-Erik Edsen-
Johansen og Bente Pristed med at lege/spille golf med ca. 35 piger og drenge mellem 5 og 9 år. Mikroerne 
træner hver torsdag kl. 16.30 til 17.30 i maj-, juni-, august- og september måned. 

Henvendelse til sekretariatet eller Bent Østergaard. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De nye DGU kort 
 
DGU har nu sendt nye kort ud til alle spillere. Der er ikke automatisk indkodet rangebolde på de nye DGU 
kort, dette skal gøres i sekretariatet. Nogle af de nye DGU kort har en fejlkodning i magnetstrimlen, i disse 
tilfælde vil sekretariatet udlevere boldkort til brug på drivingrange. Hvis du endnu ikke har smidt dit gamle 
DGU kort ud, kan du stadigvæk bruge det til at trække bolde i boldmaskine.  

 

 



 

Næste match 
 
Den 21. april 2013   -   Danske Bank Åbningsmatch 
 
Tilmelding senest den 17. april 

 
Information fra klubbens Pro’er 
 
Nu står sæsonen for døren og græsset er så småt ved og være grønt igen.  
 
Dette er Jeppe og jeg naturligvis glade for, da dette samtidigt er et sikkert tegn på, at I alle kommer ud og 
besøger os inden længe. 
 
Jeppe og jeg vil gerne sende jer medlemmer et kæmpe tak for den støtte vi har mærket. Det varmer i denne  
tid, og giver os endnu mere blod på tanden, og vi vil gøre vores ypperste for at give jer den allerbedste 
service i mange år fremover. 
 
Husk at undervisning og shoppen nu er i gang for fuld udblæsning. 
 
Shoppens åbningstider er fra man-fre kl. 10.00-18.00 og lør-søn samt helligdage kl. 09.00-16.00. 
 
Slutteligt kan I nedenfor læse en beretning om vores golfrejse der foregik i Tyrkiet d. 10.-17. marts 2013.  
Turen vil naturligvis blive gentaget til næste år, og materialet vedr. dette er lige på trapperne. Sørg for  
at give jer selv chancen for at tage med på næste års ture, da det er en super måde at opleve gode  
baner, fantastiske hoteller og ikke mindst nye bekendtskaber blandt medlemmerne. Og selvfølgelig få lidt  
træning, så I er klar til den nye sæson. 
 
Informationerne omkring turen kan I få i proshoppen! 
 
NB! Tilbud i Masters ugen (til og med 14. april) SRIXON soft feel 1. dusin kr. 199,- 2 dusin kr. 300,-  
 
Månedens tilbud april: Køb et par ECCO sko og få en gratis skocreme/imprægnering. 

    

 

    

    

    



    

En fantastik tur 

Golf rejsebeskrivelse af Dorte Qvist 

En eller anden har engang sagt noget i retning af følgende: ”Ingen har så stort behov for ferie som den, der 
lige har haft en”.  

Og jeg siger: Helt sikkert – men så må den gerne være li’så god. 

Jeg er lige kommet hjem fra den dejligste golfrejse til det 5-stjernede hotel, Cornelia Diamond Golf Resort 
& Spa i Belek i Tyrkiet.   

PGA-proerne Lasse Frølich og Morten Sørensen havde sammensat et super rejseprogram til 22 golfere fra 
Sjælland og Jylland – et program med golftræning, 4 runder golf på henholdsvis Robinson Nobilis Golf 
Course og Nick Faldo Golf Course, hvoraf den ene runde blev spillet sammen med egen pro, og sidst, men 
ikke mindst, masser af hyggeligt samvær i hotellets restauranter og ikke at forglemme Moulen Rose, hvor de 
serverede dejlige drinks.  

Søndag sen eftermiddag rejste vi til Antalya, hvorfra vi blev kørt i bus til Cornelia Diamond Golf Resort & 
Spa. Selvom det var midt om natten, blev der serveret velkomstchampagne, imens vi fik udleveret nøgler til 
værelserne. 

Mandag var ren afslapning inden golf. Min veninde og jeg testede spa området – og det var godt! Efter en 
svømmetur i det store bassin, blev vi forkælet med Tyrkisk Hammam, uhmm…! 

Tirsdag startede golfsæsonen 2013, og der stod Nobilis Golf Course på programmet. En smuk bane med 
udfordringer for alle. Dejligt at komme i gang igen.  

Onsdag spillede vi på Nick Faldo Golf Course. En meget smuk golfbane, men også svær. Vi var nogle 
stykker, der havde svært ved at genkende spillet fra sidste sæson. Om aftenen hyggede vi ekstra længe i 
Moulen Rose Bar – godt at der var mulighed for at sove længe torsdag. 

Torsdag slappede vi af med læsning, spa og hyggeligt samvær. Om aftenen var vi på sightseeing til det store 
luksushotel Maxx Royal – et måske fremtidigt golfrejsemål. 

Fredag og lørdag spillede vi igen på Faldo. Stadig svær, men nu var vi vist alle hjulpet lidt af den 
undervisning, vi havde fået i ugens løb.  

Det har været en fantastisk tur! Fantastiske mennesker, fantastiske golfbaner, fantastisk hotel – alt sammen 
arrangeret af 2 fantastiske proer. Det hele klappede fra ende til anden. 

TUSIND TAK til Lasse og Morten. 

 

 

 


