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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 

 

Match for prøvemedlemmer 

21 af forårets prøvemedlemmer fik en oplevelse af golfspillets blandede facetter, da de deltog i en match for 

prøvemedlemmer på par3 banen søndag den 16. juni. Efter en rimelig pæn søndag formiddag havde en fra 

sydvest kommende lavtryksfront fundet vej til Roskilde Golf Klub, netop som matchen startede. Det blev 3 

timer på par3-banen i et noget blandet vejr. Byger skiftede med sol, men våde blev spillerne. Alle tog det 

dog med godt humør, og afleverede nogle våde scorekort til matchledelsen efter 9 huller. Der var et klubglas 

til bedste dame og herre. Tutter Blume vandt damerækken med 21 stableford point.  Pia Anett Sejbjerg og 

Birgitte Hørsman fulgte tæt op med 18 point. Hos herrerne gik sejren til Thomas Boas med 32 points. Her 

var der 3 runner ups, alle med 27 points. Det var Leigh Murphy, Per Thiesen og Bjarne Nielsen. Yderligere 

5 deltagere fik klappepræmier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra matchledelsens side var der en stor respekt for de nye golfspilleres indsats. Naturligvis håber Roskilde 

Golf Klub at se dem alle som kommende medlemmer. 

 



 

 

Meld dig som mentor 

I øjeblikket er 16 af klubbens medlemmer i aktivitet som mentorer for ca. 40 prøvemedlemmer. 

De hjælper de potentielt nye golfspillere med at føle sig tilpas i vores klub. De spiller nogle                      

runder med dem på par3 banen, fortæller dem om golfregler og golfetik, når situationerne opstår                   

på banen, og forsøger at dele deres egen begejstring for golfspillet med de potentielt nye medlemmer. 

1. juli starter et nyt hold prøvemedlemmer. Så har vi brug for din hjælp. Vi vil meget gerne kunne fordele 

mentorarbejdet på flest mulige. Derfor søger vi endnu en gang klubmedlemmer til mentorarbejdet. Du skal i 

månederne juli og august kunne afse et par timer 3-5 gange til at møde ”dine” prøvemedlemmer. 

Tidspunkterne foreslås af dig, og aftales med prøvemedlemmerne. 

Send en mail til sekretariat@roskildegolfklub.dk, og meld dig som mentor. Vi lover dig, at du også selv får 

glæde og fornøjelse af at møde de potentielt nye klubmedlemmer. Du kan få yderligere informationer om 

mentorarbejdet ved henvendelse til Henning Jensen på sussehen@gmail.com 

        

 

Endnu en 1. plads til en af klubbens juniorer 

Celine Donstrup vandt Junior Cup distriktsfinale i Maribo Sø, søndag d. 16. juni. Celine vandt sin række, da 

hun gik banen i 73 slag. Hun skal nu videre til Landsfinalen i Barløseborg ved Assens d. 17. juli 2013. Vi 

ønsker Celine held og lykke i finalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyt fra Pro’erne 

Golfkurser, for alle medlemmer af Roskilde Golf Klub. 

Vi tilbyder nu modultræning til alle medlemmer, så uanset om du er ny, let-øvet, garvet golfspiller eller bare 

har brug for at få rettet svinget til, så har vi et super tilbud til jer her i juli måned. 

• 70 min undervisning, med Lasse eller Jeppe, i golfens forskellige facetter. Træningen foregår i små 

grupper på min 5 personer max 8 personer  

• Pris: 100 pr. person pr gang. 

Uge 27 

Tirsdag kl. 11-12.10, grundsving med jern eller køller, samt hvordan man får mere fart. 

Tirsdag kl.17-18.10, grundsving med jern eller køller, samt hvordan man får mere fart. 

Onsdag kl. 11-12.10, teknikken bag pitchslaget og lær at styre længden. 

Onsdag kl. 17-18.10, teknikken bag pitchslaget og lær at styre længden. 

Torsdag kl. 17-18.10, grundsving med jern eller, samt hvordan får man mere fart! 

Uge 28 

Onsdag kl. 11-12.10, lær at komme ind og i, med chip og putt. 

Onsdag kl. 17-18.10, lær og brug jeres hybrider og fairwaykøller. 

Torsdag kl. 11-12.10, lær og bruge jeres hybrider og fairwaykøller. 

Torsdag kl. 17-18.10, lær at komme ind og i, med chip og putt. 

Uge 29 

Tirsdag kl.17-18.10, teknikken bag pitchslaget og lær at styre længden. 

Onsdag kl.11-12.10, grundsving med jern og køller, samt hvordan man får mere fart. 

Fredag kl. 17-18.10, grundsving med jern og køller, samt hvordan man mere fart. 

Tilmelding og betaling sker i proshoppen. 

 

 

 



 

Danmarksturneringen 

Danmarksturneringen færdigspilles i weekenden den 3. og 4. august inden de sidste kampe har flere              

af klubbens hold gode muligheder for at vinde deres puljer og dermed rykke en række op eller spille 

oprykningskampe. Klubbens hold spiller alle på hjemmebane lørdag den 3. august, her bliver der rig 

mulighed for se rigtig god golf, og der er samtidig mulighed for at støtte klubbens hold. 

Stillinger for de respektive hold kan se herunder. 

 

2. division Øst 

STILLING 

  
I alt 

 

Holdnavn K V U T Score P 

Holbæk 4 3 0 1 39 - 33 6 

Værløse 4 2 0 2 34 - 38 4 

Roskilde 4 1 1 2 36 - 36 3 

Hjortespring 4 1 1 2 35 - 37 3 

 

 
      

K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point 

 

4. division 

STILLING 

  
I alt 

 

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde  4 3 0 1 32 - 24 6 

CGC 4 3 0 1 28 - 28 6 

Greve 4 2 0 2 35 - 21 4 

Odsherred 4 0 0 4 17 - 39 0 

K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point 

 



 

Kvalifikationsrækken 

Holdnavn K V U T Score P 

Royal Golf 4 3 0 1 42 - 14 6 

Asserbo 4 2 1 1 34 - 22 5 

Roskilde 4 2 0 2 23 - 33 4 

Nordbornholm 4 0 1 3 13 - 43 1 

K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point 

 

Kvalifikationsrækken Damer 

STILLING 

  
I alt 

 

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde 4 2 0 2 24 - 12 4 

Odsherred 4 2 0 2 19 - 16 4 

Dragsholm 4 2 0 2 15 - 20 4 

Brøndby 4 2 0 2 13 - 23 4 

       

 

2. Division Senior 

STILLING 

  
I alt 

 

Holdnavn K V U T Score P 

Roskilde 4 3 0 1 35 - 21 6 

Mølleåen 4 2 0 2 26 - 30 4 

Sydsjælland 4 2 0 2 33 - 23 4 

Sct. Knud 4 1 0 3 18 - 38 2 

K=Kampe, V=Vundne kampe, U=Uafgjorte kampe, T=Tabte kampe, P=Point 

 


