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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

Resultatet fra Golfens Dag 
Søndag den 14. april afholdt Dansk Golf Union ”Golfens Dag” og Roskilde Golf Klub deltog vi med et 
meget flot resultat. På dagen havde vi omkring 70 til 75 gæster, der med hjælp af de mange frivillige fik 
prøvet at slå bolde på drivingrange, putte på puttinggreen og fik set hvordan golf kan spilles på vores flotte 
bane. 

Efterfølgende har vi fået 50 nye prøvemedlemmer, som flittigt møder op til fællestræning, hvor Jeppe 
Brinch styrer de nye spillere med hjælp fra nogle af klubbens elitespillere. Prøvemedlemmerne har alle fået 
tildelt en mentor, som hjælper de nye tilrette i klubben, bl.a. ved at spille med på par-3 banen og besvare 
spørgsmål m.m. 

Vi glæder os meget til at få de forhåbentligt mange nye medlemmer sluset ind i klubben, og håber at alle vi 
”gamle” medlemmer vil tage godt imod de nye. 

Der starter et nyt hold prøvemedlemmer til juli og der er allerede 12 spillere på venteliste, så hvis du har en 
nabo eller god ven som kunne tænke sig at prøve spillet, er det nu du skal give ham eller hende tilbuddet. 

Der skal fra klubben lyde en stor tak til hjælpere og mentorer. 

 

Driving Range 
På det seneste bestyrelsesmøde, er det blevet besluttet, at investere i en ny og større boldautomat. Vi kender 
pt. ikke installations tidpunktet, men skal allerede nu gøre opmærksom på, at der i forbindelse med 
installationen vil være en kortere periode, hvor vi vil være uden boldautomat. Vi håber på medlemmernes 
forståelse. 

 

Resultater fra Danmarksturneringen 
Klubbens divisionshold har nu spillet 4 ud af 6 kampe. Bedst går det for klubbens seniorhold i 2. division 
holdet har vundet 3 kampe og ligger på en flot 1. plads i puljen.  

Vort bedste herrehold er ny oprykket i 2. division og ligger efter de første 4 kampe på en 3. plads, så hvis 
hjemmekampen d. 3. august mod Hjortespring bliver vundet, er holdet sikret endnu en sæson i 2. division. 

Holdet i 4. division ligger på en flot 1. plads i sin pulje, mens holdet i kvalifikationsrækken, der primært 
består af juniorer og helt unge seniorer, også klarer sig rigtig flot. 

 



 

 

Dameholdet i kvalifikationsrækken er kommet i en meget tæt pulje, hvor alle 4 hold har 4 point                
efter de første 4 kampe, dog med Roskilde på 1. pladsen på grund af et par store sejre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden under nyheder kan man se stillingerne for alle klubbens hold. 

Sidste runde spilles i weekenden den 3. og 4. august, hvor alle klubbens hold spiller hjemme i Roskilde      
om lørdagen. 

 

Indtastning af scorekort til regulering 

Fra sæson starten har det været muligt selv at indtaste opnåede scores fra en runde på egen eller på    
fremmed bane. 

Indtastning foretages fra egen PC med internetadgang – på www.golfbox.dk – du kan evt. logge ind fra 
klubbens hjemmeside.  
 
Husk at når I har indtastet scores og anført markørens navn og medlemsnummer, er det opnåede handicap 
gældende. Din score bliver registreret når markøren har godkendt din indtastning. Scores opnået på baner 
uden for Danmark bliver ikke accepteret. 
 
Husk også, at I alle har pligt til at opbevare scorekort i 2 måneder efter indtastning og disse skal kunne 
fremvises på anfordring. 
 
Det vil stadigværk være muligt manuelt at aflevere scorekort fra spillede EDS runder. Scorekort skal  
afleveres i postkassen ved sekretariatet. Postkassen er tydeligt mærket ”Scorekort til regulering”. 

 

Tyverier fra biler 

Der har nu igen været indbrud i biler på parkeringspladsen, vi                                                                
henstiller til at, man ikke opbevarer værdier i bilerne.  

 

 



 

 

Par-3 udvalget mangler matchleder 
Sidste år var der en lille gruppe par3 medlemmer, som hver tirsdag aften afviklede en match på                

par3 banen. Disse personer er nu blevet fuldtidsmedlemmer. Vi søger derfor 3 - 5 par3 eller semiFlex           

medlemmer, som vil påtage sig at ”genoplive” tirsdagsmatcherne på par3 banen. Vi skal nok hjælpe             

med råd og vejledning i sekretariatet.  

Arbejdet består i at starte og afslutte matcherne, samt uddele præmier. Vi har fået murermester Brian Harder 

til at sponsorere bolde til vinderne. 

Snak med sekretariatet om din deltagelse i et nyt par3 udvalg.  

 

Resultater fra de seneste klubmatcher 

Danske Bank Åbningsmatch: 

Med rekord stor deltagelse - 174 spillere. 

A-rækken: Nr. 1 Emil Krogh Lyseen 

    Nr. 2 Henrik Lyngkjær 

 Nr. 3 Ulrik Wesselhoff 

B-rækken Nr. 1 William Bredtved Hansen 

 Nr. 2 Tommy Rasmussen 

 Nr. 3 Dennis Zhuang 

C-rækken Nr. 1 Klavs Munch Kofoed 

 Nr. 2 Ole Strangholt 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Vinder af A-rækken Emil Krogh Lyseen, modtager sin præmie                              

                              fra matchsponsor Danske Bank.      



        

         

 

Finn Juul Poulsen Anlægsgartneri A/S Match: 

Også denne match havde rekord deltagelse i forhold til de foregående år, med i alt 126 deltagere. 

A-rækken nr. 1 Henrik Lyngkjær 

 Nr. 2 Anders Dyrbye 

 Nr. 3 Lasse Vad 

B-rækken Nr. 1 Klavs Munch Kofoed 

 Nr. 2 Kurt Hjortsø Kristensen 

 Nr. 3 Finn Bredager Jørgensen 

C-rækken Nr. 1 Merete Kofoed 

 Nr. 2 Kurt Mortensen 

 

Næste match 
 
Den 22. og 23. juni 2013 - Roar Advokaterne & Albatros Midsommer Match (holdmatch). Tilmelding  
senest den 19. juni 2013. 

 
Information fra klubbens Pro’er 
 
Nu er sæsonen for alvor skudt i gang. Jeppe og jeg oplever til stadighed fantastisk støtte fra jer medlemmer, 

hvilket vi naturligvis er rigtig glade for. Tak for det! 

Næste ting på programmet er en demodag lørdag den 8. juni fra 11.00-14.00, hvor udstyrsmærkerne 

Cleveland og Wilson vil være repræsenteret. Alle er velkomne og der vil naturligvis være gode tilbud på 

dagen☺. 

I næste nyhedsbrev vil vi præsentere golfrejsen for klubbens medlemmer marts 2014. Vi håber I vil deltage. 

Tilbagemeldingen på årets tur har været helt ekstraordinære. Hvis du ikke kan vente kan fly’eren afhentes i 

proshoppen. Fortsat rigtig god sæson til jer alle, og husk nu at komme ind og få booket undervisning, så vi 

kan hjælpe jer med at få en endnu bedre oplevelse af golfspillet.  

Vi har tilbud i shoppen på Srixon Soft Feel:                                                                                                                                         

1 dusin kr. 199,-                                                                                                                                   

2 dusin kr. 350,-                                                                                                                                                   

3 dusin kr. 450,-  

 
 


