
Beretning fra sportsafdelingen op til generalforsamlingen 2020: 
 
Sportsafdelingen har i sæsonen 2019 opnået de bedste sportslige resultater i 
klubbens historie, med oprykning til 1. division med både vores dame- og herrehold. 
Ligesom det også er en stor glæde, at også vores 3. hold og 4. hold, ”boblerne” vandt deres 
rækker. Ærgerligt at reglerne siger, at vi kun må rykke op i 5. division med det ene hold.  

Dameholdet overraskende positivt, og deres præstation var kæmpestor, idet truppen, ved 
sæsonstarten, blev noget smallere, da vores pro, Lena Nielsen, blev chefpro i  Midtsjællands 
Golfklub. 

Kæmpe tillykke til 1. holdet herrer og til dameholdet med oprykningen til 1. Division.                     
Ligeledes tillykke til 2. holdet med "overlevelsen" i en meget svær pulje og et kæmpe tillykke 
til vores ”unge”  spillere på 3. og 4. holdene, som begge vandt deres puljer.                                       
Stor tak til senior- og veteranholdet for indsatsen. 

Således var målsætningen for sæsonen 2019 blev mere end opfyldt. 

Ved sæsonstarten valgte vi at gå lidt imod DGU’s anbefaling, om ikke at benytte unge spillere 
under 16 år i Danmarksturneringen, men da klubben har så mange dygtige og talentfulde 
unge mennesker, valgte vi, at give dem chancen i Danmarksturneringen.                                             

Vores unge talenter levede til fulde levet op til vores forventninger. Sammen med alle vores 
øvrige spillere – vores rutinerede herre- og damespillere – vores dygtige trænerteam  – vores 
gode holdkaptajner og øvrige frivillige, har de bidraget til at fastholde og udvikle det 
sammenhold – og det kammeratskab, som er enestående i vores klub. 

Eliten spillede på ”kaninaften”. På en meget flot mandag i maj, var 20 af vores 
divisionsspillere ”kaniner” for en aften. Formålet med dette arrangement var, at præsentere 
vores elitespillere for klubbens medlemmer, således at elitespillere kunne give inspiration og 
viden videre til 93 forventningsfulde ”kaniner.” Det var lidt et forsøg, men bedømt på de 
meget positive tilbagemeldinger, der kom efter runden, bliver det ikke sidste gang, at vi 
gennemfører sådan et arrangement. Såvel divisionsspillere som kaniner havde en god og 
hyggelig golfaften, også selv om det tog lidt længere tid at afvikle dagens runde. 

Det er et unikt fællesskab, på tværs af alder og handicap, som ikke ses i mange andre klubber.  

Individuelt er der også præsteret forbindeligt. Vores juniorer har repræsenteret klubben på 
fornem vis, og hentede både sejre og en masse erfaring.                                                                                                                         
Det lykkedes dog ikke for Mads Vibe Hastrup at spille sig til et Europatour kort. Desværre 
forlader han også klubben efter kun en sæson, til fordel for Padeltennis og Simgolf i Helsingør.  

Vores landsholdsspiller, Andreas Hillersborg, er et stort forbilledet, ikke kun for vores 
juniorer, men for alle i klubben. Han præsterede flot i 2019, var på 3. år, fast mand på 
landsholdet, som i 2019 dog ”kun” fik en 4. plads ved EM i Sverige.                       
Således var Andreas i efteråret, på Las Colinas i Spanien, blot et enkelt slag fra, at kvalificere 
sig til finalstage på tourskolen.          

Tourdrømmen lever videre, og fra nytår valgte Andreas at blive professionel golfspiller, og 
han er nu tilknyttet DGU.s og Team Danmarks Proteam.                                                       
Held og lykke til Andreas. 



Sæson 2020. 

DGU er kommet med et tiltag, som betyder, at alle U16 spillere skal have dispensation for at 
spille divisionsgolf. Vi fastholder udviklingen af vores talenter, og søger dispensation for vores 
juniorer.   

Vintertræning startede medio februar.  

Årets træningslejr er i år lagt til Gut Garden udfordrende golfresort i weekenden 3. -5.  April.  

 

Spilledatoer Danmarksturneringen.   

1. og 2. spillerunde: 2. - 3. maj 

3. og 4. spillerunde: 13. - 14. juni 

5. og 6. spillerunde: 15. - 16. august 

 
Målsætningen for 2020:  
 
RoGK.s elite skal igen i 2020 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 en høj kvalitet i elitearbejdet, så det kan tiltrække nye talenter og fastholde 
vores egne talenter og elitespillere. 
 
1. holdet herrer stabiliserer sig i 1. division.  
2. holdet herrer sikrer sig oprykning til 3. division.    
3. holdet herrer sikrer sig oprykning til 4. Division.  
4. holdet herrer stabiliserer sig i kval. rækken, ”høster” erfaring og spiller for oprykning.  
Dameholdet stabiliserer sig og forbliver i 1. Division.    
Senior- og veteranholdene og forbliver i divisionen. 
 
Dette opnås gennem god golf - god moral - god kampånd – det gode kammeratskab og 
sammenhold. 
Vi vil fortsat fokusere på det gode juniorarbejde og fortsætte udviklingen af vores juniorer. 
Vi vil fortsat prioritere det brede micro- og juniorarbejde. 
   
Vi ønsker, at eliten og ungdommen inspirerer bredden i klubben.  
Vores ungdomsspillere er fremtiden for Roskilde Golf Klub.  
 

Klubmesterskaberne 2019: 

Som noget nyt blev klubmesterskaberne i 2019 i slagspil og stableford (Mixed) samt bedste 
spillere i aldersrækkerne afviklet i weekenden 10. og 11. August. Dette mesterskab var for 
vores bedste elitespillere en udtagelsesmatch til de alt afgørende divisionsmatcher i 
weekenden d. 17.-18. august.  

Klubmestre i slagspil: 

Der blev spillet golf på et meget højt niveau, og mestrene blev: 

• Herreelite: Andreas Hillersborg Sørensen. 



• Dameelite: Anne Sofie Siebuhr. 

Bedste spiller i aldersrækkerne: 

• Herrer senior: René Hungerbühler. 
• Herrer veteran: Karsten Jensen. 
• Herrer superveteran: Leif Hansen. 
• Herre drenge junior: Mads Emil Boas. 

Stableford Championchip (mixed)  

• Jacob Steffen Hedegaard Hansen. 

Klubmesterskab i hulspil: 

Klubmesterskabet i hulspil blev afviklet i weekenden den 8.-9. september, hvor vi både lørdag 
og søndag havde et fantastisk september vejr.  

Der blev spillet fremragende golf, og især de yngre spillere brillerede gang på gang med 
fantastiske slag. 

Finalen hos damerne blev spillet mellem Johanne Heidebo Svendsen og Celine Donstrup. 
Johanne Heidebo var suveræn spillende og vandt sikkert 5-4. 

Finalen hos herrerne blev spillet mellem William Bredtved Hansen og Nicklas Mølholm.       
Det blev et meget spændende opgør.                           
Nicklas var oppe 2-0 på 12. Hul, men William kom godt igen, og de var ”lige” på hul 16 og 17.  
Det skulle således afgøres på hul 18. William slog sit 3. slag flot ind på green og holede sit 
birdieput, men Nicklas gjorde det umulige, han holede sit 3. slag og præsterede en fantastisk 
eagle, og vandt således matchen 1 up. 

Klubmestre i hulspil: 

Damer: 

• Johanne Heidebo Svendsen 

Herrer: 

• Nicklas Smith Mølholm 

Klubmestre Rehab-golf: 

RoGK er p.t. den eneste golfklub i Danmark, som tilbyder denne mulighed. 

Klubmesterskaberne blev spillet i to rækker. 

• Resultatet i venstrearms-rækken: Kim Jakobsen. 
• Resultatet i højrearms-rækken: Torben Amsinck 

Et kæmpe tillykke til alle vores klubmestre. 



Alle vores frivillige - spillere - "piger og drenge" - trænerne og holdkaptajnerne i fortjener en 
kæmpe tak for - deres indstilling - deres moral - etik til golfspillet og den måde de 
repræsenterer RoGK på.  

 

Torben Madsen, Sportsudvalget  


