
Sportsudvalg - beretning til generalforsamling 2019 
 
European Tour vinder og landsholdsspiller med i RoGK.s spillertrup. 
 
 

Vi ønsker at give klubbens spillere bedst mulige betingelser for, at dyrke golf på konkurrenceplan, 

med udgangspunkt i fællesskabet og klubbens sociale liv, men også spille golf for at vinde. 
 
Vi fortsætter prioriteringen med fokus på relationer og udvikling af færdigheder af vores 
ungdoms- og elitespillere, uanset hvilket niveau spilleren befinder sig på.,  
 
Vi arbejder endvidere på et bredt fundament og en samarbejdende enhed, ( trænere, junior-, 
begynder- og sportsudvalg), som skal sikre, at der er en ”rød tråd” mellem de spillerudviklende 
aktiviteter i klubben, men også de sociale aktiviteter på tværs af alder og køn. 
 
Trænerne 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.  
Klubbens trænerstab arbejder målrettet efter DGU’s metoder til elite- og talentarbejde samt 
klubtræning bl.a. for vores landsholdsspiller, som også anbefales af Team Danmark.  
 
At vi gør ”noget” rigtigt i klubben, kan bl.a. ses på, at vi er en af de få klubber i Danmark, som har 
en lille fremgang af medlemmer og ikke mindst ungdomsmedlemmer. 
 
At der også spilles golf på meget højt plan i RoGK beviste Andreas Hillersborg Sørensen, som i 
2018 blev udtaget til landsholdet, til at repræsentere Danmark ved EM for hold, og på meget 
fornemt vis spillede en bronzemedalje hjem til Danmark. 
 
Andreas startede i 2003 som 8-årig i klubben. Gennem årene i juniorafdelingen udviklede han sit 
talent, og efter et par år på colleges i USA, ”vendte” han ”hjem” til RoGK sidste år. At Andreas er et 
kæmpe talent og kan nå rigtig langt, beviste han allerede i 2014, hvor han som 18-årig vandt det 
danske mesterskab, som blev fulgt op af en flot sølvmedalje i 2016. 
  
Andreas er en god ambassadør for klubben, og han er et stort aktiv for klubben, og ikke mindst et 
stort forbillede for alle vores juniorer. 
 
At RoGK vi har mange gode og talentfulde spillere, har formentlig haft en vis indflydelse på, at 
vores protræner, Lasse Frölich, har valgt at forblive i klubben de næste 5 år, men også han den 1. 
marts kunne præsentere en kapacitet i trænerstaben, Mads Vibe Hastrup.  
Mads Vibe Hastrup, 40 år, er professionel golfspiller, juniorverdensmester og vinder af Madrid 
Open på European Tour.   
 
Tillykke til Andreas og velkommen til Mads. 
 
For at fortsætte den gode og stabile udvikling af vores unge spillere, ansøgte vi i 2018 Roskilde 
Kommune om økonomisk støtte til prioriterede idrætsgrene i Roskilde kommune. En aftale som 
kommunen har indgået med Team Danmark. 
 
Et meget spændende projekt, hvor vi fra 2020 muligvis kunne komme i betragtning til en 
økonomisk støtte af ukendt størrelse.   



Henover efteråret har vi deltaget i tre møder sammen med andre idrætsforeninger i Roskilde.  
Men for at klubben overhovedet kunne blive indstillet til kommunens Elite- og Talentråd, som 
administrerer talentudviklingspuljen, skulle vi udfærdige projekter – handleplaner og medvirke i 
workshops mm i 2018 og 2019. 
 
Kommunen har ikke kunnet oplyse, hvilken økonomi, som var bundet op til projektet, eller om vi 
overhovedet ville komme i betragtning til et økonomisk tilskud. På det foreliggende har vi skønnet, 
at den videre deltagelse i projektet ville kræve en ikke ubetydelig arbejdsindsat fra klubben, 
hvorfor vi har trukket os fra projektet. 
 
 
Årets klubmestre 2018:  
 
Slagspil: 

• Herrer: William Bredtved Hansen  

• Damer: Trine Jensen 
 
Hulspil:  

• Herrer: William Bredtved Hansen 

• Damer: Trine Jensen 

Bedste spiller i aldersrækkerne: 

• Damer: Trine Jensen  
• Herrer: William Bredtved Hansen  
• Herrer senior: Jan Birger Nielsen  
• Herrer veteran: Jørn Buch-Madsen  
• Herrer superveteran: Ulrik Wesselhoff  
• Drenge junior: Mads Emil Boas  

I stableford turneringen blev årets vinder: 

• Sten Clemen Andersen  

Et stort tillykke til alle mestrene. 

Klubmesterskaber 2019 vil forsøgt ændret, således håber vi, at endnu flere vil deltage, da 
mesterskaberne er for alle medlemmer. 

Ved DM i paragolf, der blev afviklet i Roskilde, fik spillerne fra Roskilde Rehab-golf stor succes, idet 
de totalt dominerede Rehab-golf rækken:  

• Vinder af guld Torben Amsinck. 
• Vinder af sølv Kim Jakobsen.   
• Vinder af bronze Ove Jørgensen.  

I weekenden 10. og 11. august blev DGU.s årgangsmesterskab for juniorer afviklet på vores bane. 
Der deltog 126 drenge og piger i alderen 12 til 16 år. 



Tilmeldte hold i Danmarksturneringen 2019. 
 
4 herrehold: 
 
1. holdet herrer 2 division 
2. holdet herrer 4. division 
3. holdet herrer kvalifikationsrækken 
4. holdet herrer kvalifikationsrækken  
1. holdet damer 2. division. 
 
I fortsættelse af vores talentudviklingsarbejde har vi i år fået etableret et nyt hold af yngre, gode, 
talentfulde og ”modne” juniorer, som det 4. Hold i Danmarksturneringen, hvilket lover godt for 
klubbens fremtid.   
 
Endvidere har vi tilmeldt  
1 seniorhold ( 1. division) 
1 veteranhold ( 2. division) 
11 hold til regionsgolf 
 
  
Sæson 2019:  
 
Træningen er allerede godt i gang. Der vil frem til træningslejren i weekenden 5. – 7. april  blive 
trænet ihærdigt både på Vallensbæks træningsanlæg samt vores egen overdækkede drivingrange. 
Træningslejren bliver ligesom sidste år afviklet på Schloss Lüdersburg.   
 
Kampdage for Danmarksturneringen 2019:  
1. Runde 04. og 05. maj  
2. Runde 15. og 16. juni  
3. Runde 17. og 18. august  
 
Igen i år håber vi på medlemmernes opbakning til vores unge mennesker, og yde eliteholdene den 
maximale støtte og opbakning, når Danmarksturneringskampene afvikles.  
 
Der vil være mulighed for at følge nogle af Danmarks absolut bedste golfspillere på meget tæt 
hold rundt på banen., bl.a. en European Tour vinder og en landsholdsspiller.  
 
Vi vil tilstræbe at minimere blokeringen af teetimes i forbindelse kampene.  
 
Kom i god tid, hvis du har en starttid - gå med rundt på banen - nyd et rigtigt godt golfspil. 
Bagefter kan du gå ud og spille din egen runde på banen, som altid er sat lidt ekstra op på 
kampdagene.  
 
Der vil igen i år blive iværksat tiltag på hjemmesiden - sociale medier - opslag i klubben, i 
forbindelse med holdenes hjemmekampe i Danmarksturneringen.  
 
Ses på banen. Vel mødt.  
 
 



Målsætningen for 2019: 
Gennem god golf – god moral - god kampånd - godt kammeratskab og sammenhold, håber vi at 
for vores målsætningen 2019 kan blive indfriet. 
  
1. holdet herrer sikrer sig oprykning til 1. division.  

2. holdet herrer sikrer sig 3. division.    
3. holdet herrer sikrer sig oprykning til 4. division  
4. holdet herrer stabiliserer sig, ”høster” erfaring.  
 
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. 
 
Vision 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 at give gode rammer for 
konkurrencesporten i klubben.  
 
Vi ønsker at have så høj en kvalitet i elitearbejdet, så 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 det brede micro- og 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.  
 
Vi ønsker, at ungdommen og eliten inspirerer bredden i klubben. 
 
Vores ungdomsspillere er fremtiden for Roskilde Golf Klub. 
 
 
Torben Madsen, sportsudvalget 
 
 
  
  
 
  
    


