
Nyt fra Roskilde Golf Klub 
 

Oktober 2015 

 

Dette nyhedsbrev blev sendt ud på mail med billeder og links. Her er informationen samlet i ét dokument. 

 

Kære medlemmer, 

Så kom efteråret og desværre også en større mængde regn. Mens greenkeeperne har knoklet for at få 

banen på rette spor - kan vi her præsentere oktober måneds medlemsnyt. 

I dette medlemsnyt kan du læse om nye åbningstider, ny Danmarksmester i RoGK og mange andre gode 

informationer. 

God læselyst 

 

  

Åbningstider 

Da klubben bevæger sig mod koldere tider er der samtidig færre lyse timer i døgnet. Vi skal i den 

forbindelse henlede opmærksomheden på, at der er åbent i klubhuset på følgende tidspunkter fra den 1. 

november til og med den 31. marts; 

Shoppen 

Mandag til fredag - Lukket 

Lørdag og søndag - kl. 10.00 til kl. 14.00  

Restauranten 

Mandag til søndag - kl. 10.00 til kl. 16.00 

Køkkenet lukker 1 time før 

Sekretariatet 

Mandag til fredag - kl. 10.00 til kl. 15.00 

Lørdag og søndag - Lukket  

For alle tre gælder at det kan aftales individuelt, hvis der er behov for at holde åbent uden for de angivne 

åbningstider. 

 

Klubmester nu også Danmarksmester..... 

Klubbens assisterende træner har gennem sæsonen spillet flot golf for klubbens bedste hold, vandt 

samtidig klubmesterskabet i slagspil og blev runner-up i hulspil. Som om det ikke var nok, så vandt Martin 

forleden Danmarksmesterskabet for assistent pro'er ved at spille 2 gode runder under par. Martin skal nu 

repræsentere Danmark ved hold EM i Belek, Tyrkiet, om kort tid og det kunne jo være sjovt at sætte 

prikken over i'et med en medalje ved EM. 



 

Vi ønsker Martin held og lykke og glæder os til, at det flotte spil bliver givet videre til klubbens medlemmer 

på træningsbanen efterfølgende. 

 

 

Gedvadgård er blevet pudset og malet og her kan det færdige resultat ses. Man kan naturligvis også se det 

gode arbejde når man går fra hul 3 til 4. 

Bestyrelsen takker de mange frivillige som fandt tid til at hjælpe os med projektet. 

 

Nyt fra Lasse og Martin 

Kære medlemmer i Roskilde Golf Klub 

Først og fremmest vil Martin og jeg gerne udtrykke vores taknemmelighed over den store støtte vi har 

oplevet endnu engang denne sæson.  Året har budt på glade golfere, masser af undervisning samt godt 

vejr. Alt i alt et super år. 

 Nu er sæsonen så småt ved at gå på hæld, og vi vil i den forbindelse gøre alle jer med lektioner tilgode 

opmærksom på, at disse skal bruges i indeværende sæson (inden 1. november). Klip der er købt i år kan 

altså ikke bruges til næste sæson. 

 Forårsturene 2015 går til Tyrkiet og Mallorca. Spørgsmål og tilmelding sker via frolichgolf@hotmail.com. 

Glade golfhilsner Lasse og Martin 

 

Tilmelding til Regionsgolf 2015.... 

Roskilde Golf Klub er blandt de mange klubber som årligt og trofast stiller op i Regionsgolfen. Og nu har vi 

mulighed for at stille nye hold til næste år.  

 

Roskilde repræsenteret ved EM for hold 

Klubbens dygtige spiller Dorte P. Truesen blev for et par måneder siden udtaget til EM for hold, hvor hun 

repræsenterede Danmark på bedste vis.  

Læs Dortes beretning. 

http://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2014-10-

European_Senior_Ladies_Championship_for_hold.pdf 

 

Slagter Frimann Andematch 

Årets sidste klubturnering er den traditionsrige Slagter Frimann Andematch. 

Tilmelding og betaling sker via Golfbox. Da det er en parmatch kan man vælge sin egen makker (anfør i 

bemærkningsfelt ved tilmelding). Alle uden makker sammensætter vi. Der er flotte præmier lige som 

tidligere år. Klik her for tilmelding. 

Tilmeldingsfrist er 30/10 kl. 12.00. 

http://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2014-10-European_Senior_Ladies_Championship_for_hold.pdf
http://roskildegolfklub.dk/wp-content/uploads/2014-10-European_Senior_Ladies_Championship_for_hold.pdf


 

 

Puljeinddeling 2015 for elite 

Elitens puljer er nu dannet. 

Samtidig er de foreløbige datoer (med forbehold for ændringer) offentliggjort allerede nu og er planlagt til 

weekenderne: 

25. og 26. april 

30. og 31. maj 

15. og 16. august 

Oprykningsspil bliver den 5. og 6. september. 


