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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 
Jubilæums Match 
 
Søndag den 1. september afvikles i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum, en jubilæumsmatch, 
Yderligere informationer omkring matchen og dens afvikling vil snarest blive offentligt gjort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulering af scores opnået på udenlandske baner 
 
Det er nu et år siden at det nye EGA Handicap System blev taget i brug, og DGU’s Handicap- og 
Course Rating Komite har nu evalueret på forløbet og kan konstatere, at efterhånden som 
medlemmer og klubberne har vænnet sig til systemet, så fungerer det ganske udmærket. 
Dog er der et stort ønske om, at man kan spille Ekstra Dags Scorer (EDS) i udlandet. 
  
Derfor er det nu besluttet, at Ekstra Dags Scorer fra udenlandske baner pr. 1. juli 2013 godkendes til 
handicapregulering. 
Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger 
om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering.   
Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne. 
 
Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således: 
Handicap +(SSS-par)=spillehandicap. 
På en ratet bane udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på 
konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses. 
 
Man må stadig spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge. 



Så luk dog igennem 
 
Vi har klippet denne leder fra Dansk Golf nr. 4 2013 
 
Kære læser. Denne opsang er ikke til dig. Naturligvis ikke, for du ved selvfølgelig godt, hvordan 
man opfører sig på en golfbane. Nej, den kommende bredside er derimod henvendt til de spillere, 
som går lige foran os. For lige som jeg har du sikkert også oplevet, at gruppen foran dig havde 
ualmindeligt svært ved at få spillet til at glide og efterlod dig med fornemmelsen af en trukket 
håndbremse og en overflod af spildtid. 
 
Golfreglernes afsnit om etikette er ellers rimeligt klare 
på dette område. Lettere omskrevet og forkortet lyder de: 
 
 “Spil hurtigt. Hold trit med dem foran. Hvis dem der 
kommer bagfra er hurtigere, så luk dem straks igennem”.  
 
Kort, klart og præcist dansk som det åbenbart er enormt 
svært at forstå for mange. 
 
I løbet af sommeren har jeg flere gange oplevet at bruge én time mere end nødvendigt på en runde, 
fordi bolden foran syntes, at jeg skulle have fornøjelsen af at se alle deres slag. Og hvis jeg endelig 
blev lukket igennem, var det kun fordi, at de efter at have ledt fem minutter ude i roughen ser sig 
nødsaget til at lukke igennem. Ofte med bemærkningen om, at de havde spillet så hurtigt de kunne 
hele runden, og der ikke havde været en pause, hvor de kunne lukke igennem. 
Sæsonens værste oplevelse havde jeg, da min firebold var udenbys. På 10. hul blev vi indhentet af 
en far og hans søn og lukkede dem straks igennem, da de var klart hurtigere end os. De blev 
glædeligt overrasket og kunne fortælle en skrækhistorie om firebolden længere bagude, som de 
havde ventet bag ved i flere huller. Da de endelig blev lukket igennem, blev de samtidig overfuset 
og fik besked på at slappe af. 
Kære læser. Her er det, at du og jeg stopper op og tænker: “Hvordan var den firebold dog kommet 
ud på golfbanen. For med den opførsel var de jo tydeligvis ikke golfspillere”. 
 
Jeg håber, at du får en fortsat god sæson og at dine runde må forløbe uden problemer. 

 
AON Junior hold turnering 
 
Både klubbens U16B og U19A hold har vundet deres respektive grupper og derfor kvalificeret sig 
til mellemrunden i turneringen, hvor U16B skal spille mod Københavns Golf Klub, spillerne på 
holdet er Emil Lyseen, Nichlas Tarp, William Bredtved Hansen og Kristian Reisby. 
 
U19A holdet skal i mellemrunden spille mod Søllerød Golf Klub og Furesø Golf Klub, spillerne på 
U19A holdet er Victor Emil Madsen, Jonas Ørskov Wenckens, Jacob Falk Schollert og Victor Emil 
Barsøe. 
 
Kampene i mellemrunden skal spilles på neutralbane inden udgangen af august. 
 
 



Regionsgolf 
 
Klubben har haft 10 hold med i Regionsgolf holdturneringen, af disse hold har klubbens Veteran 
Elite hold og klubbens Senior B hold kvalificeret sig til slutspillet. Veteran holdet skal spille 
kvartfinale mod Sorø, mens Senior B holdet skal spille kvartfinale mod Odsherred. Begge kampe 
afvikles på neutralbane i løbet af august. 
 

Klubbens elite spillere leverer igen flotte resultater 
 
Inden for den sidste måned har klubbens elitespillere opnået  
flere imponerende resultater. 
 
 
Nicklas Munkebo har vundet den internationale turnering  
Danish International Youth Championship, turneringen blev  
spillet i Smørum og Nicklas vandt efter en sidste runde i 69  
(1 under par) med 2 slags forspring til nr. 2 i turneringen,  
herudover har Nicklas også spillet Kronborg Masters i Helsingør, 
hvor det blev til en flot 3. plads. I weekenden den 27. og 28. juli 
skulle Nicklas forsvare titlen i Solvogns Pokalen i Odsherred, 
desværre måtte Nicklas i år nøjes med 2. pladsen. 
 
      Nicklas Munkebo 

Tobias Poke vandt junior rangliste turneringen DJGA Taylor  
Made Open i Greve, Tobias vandt med 3 slag ned til nummer 2.         
 
Andreas H. Sørensen fik en 4. plads i Royal Copenhagen 
Junior Cup der blev spillet i Københavns Golf Klubs bane                  
i Eremitagen. 
 
 
Celine Donstrup har i den landsdækkende AON junior cup 
vundet rækken for piger 15 år. Celine har hermed kvalificeret 
sig til at deltage i AON junior landskamp mod Sverige.  
 
Landskampen spilles i Danmark senere på året.                             Celine Donstrup 
 
 
René Remod blev en flot nr. 3 i DM for MidtAge herre. Mesterskabet blev spillet i Hørsholm Golf 
Klub, og havde René ikke lavet en 9’er på hul 16 (par 5) i sidste runde ville det havde været en sølv 
medalje, men nu måtte René nøjes med en flot bronzemedalje. 
 
Jan Birger Nielsen deltog i Scandinavian Senior Open Amateur Championship for 2 mands hold, 
Jan spillede sammen med Hans Stenderup fra Rungsted Golf Klub. 1. runde var bestball, her blev 
det til en runde i 68 slag. På 2. dagen skulle der spilles greensome, Jan og Hans missede hårfint et 
birdieput på hul 18, der ville have bragt holdet i omspil, nu måtte Jan og Hans nøjes med en flot 2. 
plads i turneringen. Jan deltog også i singlerækken, hvor det blev til en plads i den bedste 3. del af 
feltet 



Trængsel på drivingrange 
 
Mandag aften kan der være trængsel på drivingrange fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Kaninerne skal øve 
de sidste slag inden de skal ud på banen, og klubbens 2 hold prøvemedlemmer træner hhv. kl. 17.00 
og kl. 18.00. Vi anmoder klubbens øvrige spillere om en smule hensyntagen i dette tidsrum frem til 
midten af september. På forhånd tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stolperne ved hul 4 
 
Til alm. orientering er stolperne ved hul 4 blevet fjernet, da de var rådnet. Gummimembranen på 
stedet vil blive fjernet og der vil blive lavet en ny kant, renoveringen vil blive udført ved 
førstkommende lejlighed. 
 
 

Hole in One 
 
Henning Jensen har den 24. juli lavet hole in one på hul 7. 

 
Næste matcher 
 
Den 11. august  2Tal Cup Roskilde  
 
Den 18. august  Ecco Klubmatch  
 
Den 24. og 25. august Klubmesterskaber i slagspil  


