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Nye bestyrelsesmedlemmer 

På klubbens generalforsamling den 29. marts fik klubben 2 nye bestyrelsesmedlemmer. De nye 
medlemmer i bestyrelsen er tømrermester Michael Donstrup og murermester Brian Harder, de har 
begge spillet en årrække i klubben og er samtidig via deres firmaer sponsorer.    

 

 

 

 

 

                   Michael Donstrup             Brian Harder 

På klubbens hjemmeside under nyheder ligger der et kort resume af selve generalforsamlingen.  
 

Ny klokke på hul 4 

Ole Møller har foræret klubben en ny klokke til hul 4, klokken skal benyttes til at gøre spillere på 
teestedet opmærksomme på, at der nu kan drives på hullet. På hul 4 har der tidligere hængt et 
plovskær med tilhørende hammer, dette flyttes til hul 15, således at der her kan gøres opmærksom 
på at greenen forlades og der er fri bane til indspil. 
  

 

 

 

 



Efterlysninger 

I Roskilde Golf Klub har medlemmerne altid været gode til og friske på at yde en indsats for 
klubben og uden den indsats er det svært at få klubben til at virke som vi alle ønsker det.  

Lige nu mangler vi hjælpere til følgende områder: 

Matchudvalget  

I matchudvalget mangler vi et par nye friske kræfter, der har lyst til at bruge 2 eller 3 weekender 
som matchleder ved klubmatcher eller i forbindelse med afvikling af Danmarksturnerings matcher i 
Roskilde Golf Klub. Du vil i starten deltage sammen med et mere erfarent medlem af 
matchudvalget. 

Har du mod på at blive en del af matchudvalget kan du kontakte Bo Sponholtz på bo@sponholtz.dk 
eller mobil nr. 2027 3664. 

Mentorer 

Klubbens tilbud om et to måneders prøvemedlemskab er heldigvis en populær ”vare”. 

Vi har allerede nu 36 tilmeldte, og vi forventer en del flere tilmeldinger i forbindelse med Golfens 
Dag der afholdes d. 27. april. 

Vi mangler derfor nogle medlemmer, som vil påtage sig mentorhvervet i maj og juni. Som mentor 
skal du tage dig af 2-4 prøvemedlemmer, og via dit personlige engagement sørge for, at de får en 
god oplevelse af golfspillet og vores klub. Du skal mødes med dem 4-5 gange i løbet af disse 2 
måneder og primært gå nogle runder sammen med dem på par 3 banen. Vores pro’er tager sig af 
selve slagstræningen, og giver også den basale regeltræning, som du dog kan supplere, når du 
spiller sammen dine prøvemedlemmer. 

Sidste år tegnede over 80 % af vores prøvemedlemmer et medlemskab klubben. Det håber vi også 
vi når i 2014. Derfor har vi brug for din hjælp. 

Kontakt sekretariatet for tilmelding som mentor.  

Hjælpere til Golfens Dag 
 
Vi efterlyser klubmedlemmer, som vil bruge et par timer til at være vært for vores gæster 
på Golfens Dag. Du skal følge dem rundt til de forskellige aktiviteter og fortælle om din 
egen glæde ved at spille golf, således at de får lyst til at prøve. Rundturen afsluttes med 
at du nyder en forfriskning i klubhuset sammen med de 3-4 gæster, du har været sammen 
 med. Alle hjælpere samles kl. 09.30 i klubhuset til en kort orientering om programmet.  
 
 



Nye spændende sponsorer 

Roskilde Golf Klub kan glæde sig over tilgang af følgende nye sponsorer  

Roskilde Print & Kopi der sponserer hul kopperne på for-9 på klubbens 18 hullers bane. 

El-firmaet ALTEQ sponsor på hul 12. 

Advokatkontoret Tommy V. Christiansen sponsor på hul 17 med indbygget Hole in One præmie til 
de 5 første hole in one på hul 17 i løbet af sæsonen. Præmien er et gavekort på kr. 2.000 til 
Stjernebutikkerne i Roskilde, Ro’s Torv, Frølich Golf eller restaurant Caddie & Co, eller anden 
restaurant i Roskilde.  

Følgende betingelser skal være opfyldt før der kan udstedes gavekort: 

• Spiller skal være gyldigt medlem i en klub under Dansk Golf Union eller en 
tilsvarende Union i spillers hjemland. 

• Hole in one slaget skal ske i en klubmatch (herunder diverse sponsormatcher), 
regionsmatch, DGU match eller en match i ”klubberne i klubben” herunder, 
herredag, damedag, seniordag eller kaninaften. 

 

Massage i klubben 

Klubbens medlem Jørgen Bregenborg (Cæsar), der er uddannet massør, kommer til Roskilde GK 

Hver torsdag mellem kl. 10:00 – 13:00 

Du får her mulighed for at komme af med alle de affaldsstoffer der hober sig op i musklerne. Få ny 
energi til musklerne igen; enten før eller efter de 18 huller.  

Massagen omfatter:  
Massage af ryg, nakke, skulder, lænd – samt lidt hovedbunds massage – efter aftale.  
 
Det hele varer 25 – 30 min. og koster kun kr. 200,00 
 
Ring og få en tid på telefon nr. 4015 3611  
 

 

 

 



Næste Match  

Danske Bank Åbningsmatch den 4. maj 2014. 

Afskedsreception for Peter 

Fredag d. 11. april blev der afholdt afskedsreception for klubbens forretningsfører Peter E. 
Pedersen, som efter 9 års tjeneste, har valgt af gå på pension. Der var cirka 150 fremmødte 
medlemmer, sponsorer og forretningsforbindelser der gjorde sit til at klubben fik sagt pænt farvel 
og mange tak for samarbejdet til Peter.   

 

 


