
Årsberetning 2020 for Rehab-Golf udvalget 

 

 

Der er stadig fuld gang i Rehab-golfen i Roskilde Golf Klub. Ved udgangen af 2020 havde vi 28 registrerede 

spillere og 11 hjælpere. 

I 2020 kom der fem nye spillere, idet samtidig to af de ældste og svageste blev ude af stand til at deltage i 

træningen, bla. pga. corona-restriktioner på deres plejehjem. 

I øvrigt træner og spiller vi hver fredag formiddag på par-tre banen med stort og flittigt fremmøde af glade 

og ivrige spillere, og det har vi også reserveret tid til i 2021.  

I 2020 har vores hjemmelavede hvervnings- og reklamekampagne givet udbytte i form af en udsendelse på 

TV2 (der er et link til denne udsendelse på klubbens hjemmeside med omtale af Rehab-golf) samt flere 

artikler i fagblade. 

Så Roskilde Golf Klub får meget positiv omtale i omverdenen. 

Vore teknisk dygtige hjælpere bruger megen tid på at holde 13 ældre el-scootere kørende. 

Disse scootere er absolut nødvendige for de spillere, som er meget dårligt gående og med fem nye spillere i 

2020 har vi snart behov for endnu en el-scooter, hvis tilgangen af deltagere fortsætter i 2021 og ikke skal 

betyde, at vi må skuffe nogen, fordi vi ikke har mulighed for at hjælpe dem. Heldigvis viser det sig, at 

spillerne, der starter med at skulle køre rundt på banen, typisk efter et par års deltagelse i træningen, ofte 

kan begynde at gå rundt selv. 

Vi har i 2020 også haft endnu en stor succes, som jeg helt ærligt aldrig havde troet var mulig. Fem af vores 

svært handicappede rehab-golfere har erhvervet grønt kort, så de nu kan og har de meldt sig ind i klubben 

på normale vilkår, så de nu må spille på stor bane. Det er efter min personlige opfattelse et helt formidabelt 

fremskridt for Rehab-golfen i Roskilde Golf Klub. Disse spillere har også været meget flittige, idet de meldte 

sig ind som par-3 medlemmer og spillede flere gange om ugen ud over fredagstræningen. Du har sikkert 

selv set dem ”vralte” rundt på par-3 banen om tirsdagen. 

I øvrigt har Rehab-golfens store succes i Roskilde betydet, at vi i udvalget er begyndt at samarbejde med 

Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen samt DIF og en væsentlig offentlig institution (vi må ikke må nævne 

hvilken, før det er helt på plads) i forsøg på at udbrede Rehab-golf til andre golfklubber, og vi har allerede 

set de første resultater, idet to golfklubber i Jylland og én på Sjælland er begyndt at røre på sig. I Holstebro 

startede de allerede i efteråret 2020 efter et fredags-besøg i Roskilde GK.  

Vi er ret optimistiske i forhold til, at disse store organisationer kan hjælpe os med at skaffe finansiering til 

den udbredelse, vi forventer og håber på. Vi har tilbudt at tage rundt til interesserede golfklubber og 

fortælle dem om projektet, idet alle vi hjælpere i Rehab-golfen tydeligt kan se på vores spillere, at de er 

meget glade for Rehab-golfen. Derfor vil vi meget gerne bidrage med udbredelsen, så flere svært 

handicappede kan få glæde af Rehab-golf. 

 

På udvalgets vegne 

Hans Møllegaard 

 


