
Sportsudvalget – beretning 2017 

 

2017 sæsonen blev den vådeste og koldeste i mange mange år. 

På trods af vanskelige baneforhold - det dårlige og kolde vejr, blev der spillet golf - ja ren faktisk 
glimrende golf. 

Målsætningen for 2017 var: 

1 holdet herrer etablerer sig i 1. Division.                                                                                                           
2 holdet herrer etablerer sig 3. Division.                                                                                                             
3 holdet herrer sikrer sig oprykning til 4. Division                
Dameholdet stabiliserer sig og spiller efter at opnå en 1. plads i puljen, der giver oprykning til 1. 
Division.           
Senior- og veteranholdene stabiliserede sig og forblev i henholdsvis 1. og 2. Division. 

 

Sæson 2017:  

Træningen blev indledt i den kolde februar efterfulgt af træningslejren i Gut Kaden senere fulgt 
op af de hjemlige træninger,  og alle var klar til sæsonstart først i maj.  

Gennem god golf – god moral - god kampånd - godt kammeratskab og sammenhold blev 
målsætningen 2017 indfriet.  

1. Divisionsholdet i herrerækken, var tæt på sensationen – oprykning til Danmarks bedste 
række Santander divisionen, men da Korsør valgte i den sidste spillerunde, at stille i ultimative 
stærkeste opstilling med Europa Tour vinder, Jeppe Huldahl - Europa Tour spiller, Mark 
Haastrup og Michael Jürgensen på holdet, blev det for stor en mundfuld for vores ellers godt 
spillende drenge. Holdet sluttede på en delt 2. plads. 

2. holdet i 3. division havde ryggen mod muren, inden sidste spillerunde, hvor holdet lå sidst, 
men de godt kæmpende drenge klarede presset og forblev i 3. Division. 

3. holdet sluttede sæsonen flot af med to overbevisende sejre. Holdet slutter dermed på rækkens 
andenplads efter Dragør.          
Holdet ”boblerne” er efterhånden blevet så rutineret og har potentiale til at spille i højere række.   

Dameholdet i 2. division var placeret i en meget svær pulje med stærke modstandere. Efter 
nogle meget lige kampe gennem hele sæsonen præsterede holdet flot og sluttede på en meget flot 
3. plads.            
Holdet spiller også i den kommende sæson i 2. division.    

  



Seniorholdet 1. Division har præsteret godt i sæsonens løb selvom de kom skidt fra start og var 
snublende tæt på at komme i finalespillet, men tabte knebent i sidste runde.      
Holdet forbliver i 1. division  

Veteranholdet 2. Division var i en meget stærk og svær pulje, hvor alle kampe var utrolige tætte, 
med godt spil og god moral lykkedes det for holdet at stabiliserede sig og forblive i 2 division.  

Der skal lyde en stor tak til trænerne Lasse og Martin, holdkaptajnerne Emil - Johnni – Gerhard –
Andrea - Jan Birger og Hans Henrik. 

 

Klubmesterskaberne: 

I weekenden 16.-17. blev klubmesterskaberne i slagspil og stableford afviklet. Masser af regn i 
dagene op til weekenden gjorde det ikke nemmere at afvikle mesterskabet og enkelte bunkere 
var taget ud af spil. På trods af dette blev der spillet fremrangen og Willian kunne, som den 
eneste, spille en runde under banens par med en 69’er.  William blev velfortjent årets klubmester 
for herrer i slagspil.  

 Vindere af alle slagspilsmatcher og stableford: 

Herrer slagspil: 

1. William Bredtved Hansen    
2. Jacob Phillip Szöts    

Damer slagspil: 

1. Trine Jensen    
2. Dorte Pyll Truesen   

Junior slagspil: 

1. Jakob Falk Schollert    
2. Mads Emil Boas    

Senior herre slagspil: 

1. Ole Haslund    
2. Carsten Nielsen    

Herrer veteran slagspil: 

1. Jan Birger Nielsen    
2. Torben Svendsen    

Stableford: 



1. Kåre Bergqvist    
2. Lasse Frendrup 

Stort tillykke til vinderne.    

 

Hulspilsmatcherne blev afviklet i weekenden 23. – 24. Og blev begunstiget med bedre vejr. Efter 
flere spændende og tætte matcher blev vinderne fundet 

Herrer: 

1. Jacob Falk Schollert 
2. Mads Emil Boas 

Damer: 

1. Dorte Pyll Truesen 
2. Anne Sofie Siebuhr 

Seniorer: 

1. Carsten Nielsen 
2. Brian Harder  

Veteraner: 

1. Jørn Buch-Madsen 
2. Torben Svendsen 

 
Juniorudvalget. 
 
Formand Søren Frøsig har sammen med udvalget: Vinni Smith - Anne Sofie Siebuhr - Benny 
Pedersen - Peter Bornæs samt med støtte fra forældre/bedsteforældre formået at skabe en god 
stemning og atmosfære, således - at ud over at fastholde vores juniorer i golfspillets svære kunst 
– også fik en fremgang fra 42 til 53 juniormedlemmer. 
   
Juniorerne trænede ”onsdagsshortgame”, ”torsdagsmatch” og ”lørdagsdriving range”. Benny 
Pedersen og Søren Frøsig stod for torsdagsmatcherne, onsdagsshortgame banen blev “optegnet” 
af Lasse Frølich/Emil Lindvig, som også stod for lørdagstræningerne sammen med Martin 
Hansen. 
 
I år blev det til en 2. Plads til Sjællandsmesterskaberne i U22A-Elite i juniorhold. 

 
 
Der blev også afholdt: 
”Masters aften” for juniorerne i april – i klubrestauranten 



”Holdturneringer”, hvor Roskilde Juniorer dystede med andre Sjællandske klubber 
”Kredsturneringer/JDT-turneringer” i Distrikt 5 
”4-kløverturnering”, der var et nyt initiativ fra Skjoldenæsholm, Ledreborg Golf Palace, Harekær 
og Roskilde, hvor klubberne dystede 4 søndage om vandrepokal. Her var stor opbakning og ved 
flere af turneringerne var ROGK repræsenteret med flest deltagere. 
 
”DGU Junior ugen” blev afholdt i ROGK i august, hvor Vinni Smith, Emil Lindvig og Søren Frøsig 
tog imod nye mikroer/juniorer, der endnu ikke er medlemmer, så de kunne prøve kræfter på 
driving range og puttegreen.  
Der kom flere interesserede forældre/bedsteforældre med deres børn/børnebørn.  
Det blev en sjov eftermiddag. 
 
Generationsmatchen i september blev udvidet, så det ikke kun var junior/forældre, men også 
f.eks. mor/bedstemor, osv. Der var god deltagelse og det blev en sjov eftermiddag i solskin 
efterfulgt af en dejlig frokost i Restaurant Kontoret. 
 
”Afslutnings torsdagsmatch” med efterfølgende middag for mikroer, juniorer og forældre blev 
afholdt i september med tak for en god sæson og på gensyn i 2018. Her blev også følgende hyldet: 
Årets junior blev: Rasmus Bornæs 
Årets mikro blev: Magnus Haastrup. 
 
Og ikke nok med det; vi havde 20 juniorer med på Sverigestur (weekend i oktober) til Skyrup 
Golf Klub, hvor vi overnattede, hyggede, og spillede 2 runder golf. 
  
Mikroudvalget ledet af Anne Sofie Seibuhr og Emil Lindvig underviste ”mikroerne” onsdage med 
sjov, leg  og træning til de mindste.  
Forældrene var også involveret. Der var flot fremgang fra 10 til 19 medlemmer i løbet af 
sæsonen. Det skyldes ikke mindst den gode træning Sofie og Emil sørgede for. 
 
Årets træning kunne kun gennemføres succesfuldt pga. vore dygtige Proer, Lasse/Emil/Martin og 
de frivillige i udvalget, samt støtte fra forældre/bedsteforældre.  
 
Der skal lyde en stor tak til alle i udvalget. 
 
 
Rehabgolf: 
 
Hver fredag kl. 11-13 afholder rehabgolfudvalget træningslektioner for handicappede med alle 
typer alvorlige handicap. I træningen indgår slagtræning på drivingrangen med efterfølgende spil 
på mikrobanen og/eller par 3 banen. 

Guld og sølv ved DM til i rehab. 

Torben Amsinck vandt guld både i rehab-rækken og puttingkonkurrencen, hvor Erik Seem vandt 
sølv. 
 
Klubmestre V-rækken: 



1. Kenneth 
2. Niels H 

Klubmestre H-rækken: 

1. Torben A 
2. Børge W 

Regionsgolf:  

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klub-golfere i Danmark, både hvad angår 
deltagende klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe gennem sæsonen. 
Turneringen, der begyndte helt tilbage i 1970’erne spilles som landsdækkende holdturneringer 
i ABCD rækkerne og i Senior/Veteran rækkerne med i alt 13 landsfinaler          
Igen i år 2018 har vi 11 hold tilmeldt.  
 
I 2017 vandt 2 hold deres respektive rækker og kvalificerede sig til spillet om at deltage i 
landsfinalerne. Veteran A nåede semifinalen.  
 
Stor tak til Erik og alle holdkaptajnerne.  
 
 
Generelt vil vi i klubben arbejde på at flere dyrker golf som konkurrencesport. Det skal ske 
gennem større udbredelse af tilbud om konkurrencegolf for bredere grupper af medlemmer f.eks. 
regionsgolf, klubmesterskaber og klubmatcher.                                                                                                                             
Trænerne er og er et forbillede for klubbens spillere og ikke mindst vores juniorer.  
Deres deltagelse på 1. holdet, giver en tæt relation til alle spillerne, og det giver et højt niveau på 
alle vores elitehold.  

Et lysende eksempel har været Jacob Falk, der i år gik direkte ind på 1. Holdet og spillede 
fremragende. 

 

Det er fortsat klubbens ambition at udvikle og støtte vores egne unge spillere til fremtidige 
elitespillere. Så der arbejdes på at etablere et nyt hold af vores yngre, gode og stærke juniorer, 
hvilket er virkeligt godt for klubbens fremtid. 

 

Danmarksturneringen 2018: 

1. Runde 05. og 06. maj 
2. Runde 16. og 17. juni 
3. Runde 18. og 19. August 

Igen i år håber vi på medlemmernes opbakning til vores unge mennesker og yde eliteholdene 
den maximale støtte, når Danmarksturneringskampene afvikles. Vi vil tilstræbe at minimere 



”blokkeringen af teetimes” i forbindelse kampene. Mød op før du har en starttid og nyd rigtig 
godt golfspil, hvorefter du kan gå ud og spille din runde på banen, som altid er sat lidt ekstra 
op på kampdagene.                 
Der vil også i år blive iværksat tiltag på hjemmesiden, sociale medier og i klubben, i 
forbindelse med holdenes hjemmekampe i Danmarksturneringen. Vel mødt.    

 

Vision og målsætning frem til 2020: 

RoGK.s elite skal være repræsenteret på højt niveau i dansk golf. Vi ønsker at udvikle 
egne talenter, at styrke det kammeratlige samvær og give gode rammer for konkurrencesporten i 
klubben.  

Vi ønsker at have så høj en kvalitet i elitearbejdet, således det kan tiltrække og fastholde talenter 
og elitespillere. 

Vi vil aktivt fokusere på juniorelitearbejde og udviklingen af egne talenter, men samtidig vil vi 
fortsat prioritere et bredt juniorarbejde.  

Mange af vores unge spillere har det talent og det potentiale, som skal til - for at de kan matche 
de bedste golfspillere i Danmark.  

Et lysende eksempel har været Jakob Falk, der i år gik direkte ind på 1. holdet - blev fast mand - 
og spillede fremragende. 

Det er derfor vores ambition at min. 1 – 2 af vores juniorer skal være i betragtning til DGU.s 
talentudvikling frem mod 2020.  

 

Tillykke med Danmarksmesterskab til Lasse Frölich og Martin Hansen i Bestball. 

 

Torben Madsen, sportsudvalget 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
  
 



  


