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Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub 
 

Flot jubilæumsmatch 
 
Der var rigtig god stemning i klubhuset og det opstillede partytelt søndag den 1. september, da 
vores formand Jan Eriksen kunne byde velkommen til de mange fremmødte. 
 
I sin tale rettede formanden en tak til 
stifterne, hvoraf 8 var til stede, til 5 tidligere 
formænd, som var mødt op, samt til Roskildes 
borgmester Joy Mogensen, der til formandens 
store glæde var ankommet på cykel.  
 
Formanden nævnte, at Roskilde Golf Klub er 
blandt de 10 største klubber i landet og en af 
de største idrætsklubber i Roskilde.  
 
Borgmesteren ønskede klubben tillykke med 
jubilæet og roste klubben for det dejlige miljø, 
der var opbygget omkring klubhuset og den               
flotte bane, som hun havde haft lejlighed til          5 tidligere samt 1 nuværende formand 
at besøge et par gange tidligere.  
 
Borgmesteren nævnte, at det var vigtigt i et klubliv, at fokusere på de små ting, som mange 
frivillige bidrog med i en klub som vores. Det var summen af de små ting, der var medvirkende til 
at der blev skabt store og mindeværdige oplevelser og resultater. Efter talen fik borgmesteren 
overrakt et prøvemedlemsskab i klubben 

 
Trods dobbeltstart på alle huller,  
dvs. 143 spillere, blev matchen  
afviklet på knapt 5 timer. Der kom 
en enkelt regnbyge under matchen,  
men alle var blevet tørre, da matchen 
sluttede. Vinderne kan se andetsteds 
i nyhedsbrevet. 
             
Efter matchen var der stor buffet 
samt præmieoverrækkelse og  
lodtrækning om mange præmier 
skænket af klubbens sponsorer.  
                                                                                     

               Borgmester Joy Mogensen skyder matchen i gang 



Det var en tilfreds formand, som kunne runde dagen af med en stor tak til sponsorerne og 
matchdeltagerne.  
 
Desuden kunne formanden udtrykke en stor glæde over, at klubbens seniorhold om lørdagen 
havde vundet oprykningen til 1. division, efter omspil mod Helsingør. 
 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       

                            Nogle af dagens præmietagere  

 

 
Årsrevision af 2013 
 
Årsrevisionen af handicap for 2013 har givet anledning til mange spørgsmål, derfor kan man her se 
DGU’s beskrivelse af reglerne, vi håber, at dette giver svar på de mange spørgsmål. 
 
Indleveret 3 eller færre scorekort 

Har man indleveret 3 eller færre scorekort i 2013, mister man sin EGA Handicap-status og ens 
Handicap-status er i 2014 låst indtil man har indleveret 3 tællende runder. 
 
Indleveret 4-7 scorekort 

Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2012, så antallet når op på 8 
scorekort for beregningen i 2013. Herefter vil systemet foretage en beregning af, om spillerens 
handicap skal reguleres yderligere. Er der ingen eller ikke nok scorekort i 2012 til, at antallet når op 
på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap 2013 som EGA Handicap i 2014. 
 

Indleveret 8 eller flere scorekort 

Har man indleveret 8 eller flere scorekort i 2013 fortsætter man i 2014 med EGA Handicap-status, 
og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA Handicappet skal 
reguleres yderligere. 



AON Junior holdturnering 
 
Klubbens U19A har kvalificeret sig til Landsdelsfinalerne.  
 
U19A holdet kom videre efter nogle spændende matcher mod Furesøen 3 og Søllerød 2, hvor der i 
kampen mod Furesø 3 endda måtte omspil til, før det blev afgjort, at Roskilde vandt og dermed 
kvalificerede sig til semifinalen mod Søllerød 1. Semifinalen spilles på Mølleåens banen søndag 
den 15. september om formiddagen, når holdet forhåbentlig har vundet semifinalen, spilles finalen 
senere søndag også i Mølleåen. 
 
Følgende spillere har været med på holdet: Victor Høier Barsøe, Victor Emil Madsen, Jakob Falk 
Schollert og Jonas Ørskov Wenckens. 

 
Ny banerekord i forbindelse med klubmesterskaberne 
 
I forbindelse med afviklingen af klubmesterskaberne 
i slagspil, lavede Nicklas Munkebo ny banerekord på 
65 slag, den tidligere rekord havde Lasse Frølich med 
67 slag. Rekorden blev sat i 4. og sidste runde af mester- 
skabet og kunne ifølge Nicklas medspillere sagtens have 
været både 1 og 2 slag bedre, såfremt nogle meget tætte 
put var gået den rigtige vej. 
     

I mesterskabet for seniorherrer måtte man ud i omspil og 

først efter 4. omspilshul, kunne Jan Birger Nielsen slappe              Nicklas Munkebo 
af som mester i rækken. 
 
Mesterskabet blev søndag eftermiddag overværet af rigtig mange af klubbens medlemmer til stor 
glæde for deltagerne. 

 
Klubmestre 2013: 
 
Herrer:  Nr. 1 Nicklas Munkebo 
  Nr. 2 René Remod 
 
Damer:  Nr. 1 Dorte Pyll Truesen 
  Nr. 2 Anne Sofie Siebuhr 
 
Juniorer  Nr. 1 Andreas H. Sørensen 
  Nr. 2 Tobias Poke 
 
Senior Herrer: Nr. 1 Jan Birger Nielsen 
  Nr. 2 Frank Tarp Hansen 
 
Senior Damer: Nr. 1 Dorte Pyll Truesen 
  Nr. 2 Harriet Sørensen 



 
Veteran Herrer: Nr. 1 Ole Filtenborg 
  Nr. 2 Jørgen Lindelius 
 
Veteran Damer: Nr. 1 Birthe Nielsen 
  Nr. 2 Lisbeth Jonstrup Jensen 
 

 
Resultater fra de seneste klubmatcher 
 
2Tal Cup Roskilde: 

 
A-rækken: Nr. 1 Arne Nielsen 
B-rækken: Nr. 1 Vagn Aaberg 
C-rækken: Nr. 1 Tutter Blume  
 
 
ECCO Klubmatch 2013: 

 
A-rækken: Nr. 1 Kim Sonne  
B-rækken: Nr. 1 Jan Markussen  
C-rækken Nr. 1 Inge Nicolajsen 
 
  
Jubilæums Match: 

 

A-rækken: Nr. 1 Frederik Hammerich 
B-rækken: Nr. 1 Palle Aagaard 
C-rækken: Nr. 1 Inge-Lise Madsen 
  
 

Hole in One 
 
Lisbeth Jonstrup Jensen, den 27. juni 2013 på hul 7. 

 
Næste matcher 
 

Den 15.september  Skins Game  
 
Den 28. og 29. sept.  Klubmesterskaber Hulspil 


