
Roskilde Golf Klub Seniorklubben 

 

Seniorklubben spiller hele året. Årets 1. og 4. kvartal spilles vintergolf om fredagen og i årets 2. og 

3. kvartal spilles sommergolf om torsdagen. Medlemmer kan frit tilmelde sig til både/og – eller alene f.eks. 

om sommeren. 

På de ugentlige matcher spilles stableford i en dame- og en herrerække, derudover spilles der en 

gennemgående kvartalsturnering. 

Sidste spillerunde i hvert kvartal afholdes kvartalsafslutning, hvor dagen starter med en lille en og 

morgensang, der spilles mexican scramble, samles til spisning i Restaurant Birdie, hvor dagens og kvartalets 

vindere fejres, kvartalets fødselarer 75-80-85-90 mm fejres, PEDRO motiveres og overrækkes til den 

person, der i kvartalet har gjort noget særligt og styregruppen giver en orientering om seniorklubbens 

aktiviteter. Og klubbens huspoet sørger for en passende sang til årstiden. Alle kvartalsafslutninger har en 

god og flot deltagelse. 

Vintergolfen 2019 havde 65 medlemmer og sommergolfen havde 90 medlemmer. 

Ved kvartalsafslutningen 27. juni 2019 markeredes Seniorklubbens 25 års jubilæum, hvor Seniorklubbens 

første formand Eyvind Møller deltog og holdt festtalen. 

I 2019 arrangerede Seniorklubben matcher i Midtsjællands GK, Dragsholm GC og en to-dages-tur til Araslöv 

Golf & Resort i Sverige. Alle arrangementer med god tilslutning. 

Seniorklubben er en klub-i-klubben med vægt på det gode sociale klubliv, hvor der er fælles samling inden 

dagens match og samling efter dagens match med præmieoverrækkelse og hyggelige snakke. 

Derfor er det væsentligt for Seniorklubben at matcherne kan afvikles med gunstart. 

Afvikling af matcher med gunstart gennemføres mest praktisk ved at banen bliver blokeret i en periode, der 

matcher antallet af spillere, der skal kunne komme igennem hul 1 før øvrige spillere har reserveret tid i 

GolfBox. Det har været en længerevarende aftale og kutyme mellem Seniorklubben og Sekretariatet, hvor 

Seniorklubbens medlemmer dog så må acceptere at starte meget, meget tidligt på dagen.  

Blokering er i øvrigt en fremgangsmåde, der gøres brug af i mange andre golfklubber. 

2020 

67 medlemmer spiller vintergolf, der afsluttes med kvartalsafslutning 27. marts. 

Sommergolfen starter torsdag 2. april med mødetid senest kl. 7.10 og gunstart kl. 7.22.  

Seniorklubben forventer knapt 100 medlemmer fra starten, men er positiv for at byde endnu flere 

velkommen, se nærmere på klubbens hjemmeside. 

Der er arrangeret matcher i Midtsjællands GK, Næstved GK og 2-dages-tur til Araslöv Golf & Resort, Sverige. 

Velkommen i Roskilde GK Seniorklubben. 

 

Seniorklubbens styregruppe: Susanne Jensen, Jan Hoffmeyer, Ole Strangholt, Ejvind N. Jensen 


