
Information til 
nye medlemmer

Velkommen i
Roskilde Golf Klub 2021
Kom og vær med - her fortæller vi dig 
om, hvordan du kommer i gang.

Alle medlemmer er forskellige - derfor 
har vi et bredt udvalg af muligheder. Jo 
mere opsøgende, du er, jo bedre falder 
du til. Så hold dig ikke tilbage. Vi er en klub, der gør me-
get ud af klublivet, så bland dig endelig. Vi har samlet al 
information på

www.roskildegolfklub.dk
Du kan også tage fat i sekretariatet - kontaktinfo finder 
du på hjemmesiden.

Informationsudvalget i Roskilde Golf Klub

Bliv frivillig - det giver gode kontakter
Vi er en klub, der meget er drevet af frivillig arbejds-
kraft. Det er med til at sørge for den gode stemning 
og det sociale netværk. Det er nemt at være med - i et 
udvalg, som bane- eller klubhushjælper, som arrangør af 
en aktivitet eller ”caddie” for vores svært fysisk handi-
cappede rehab-golfere, der spiller om fredagen. Vi er i 
alt ca. 160 frivillige i klubben.

Find aktiviteterne i aktivitetskalenderen
Alle klubbens aktiviteter bliver planlagt for hele sæ-
sonen i det tidlige forår, og du finder alle aktiviteter i 
kalenderen på forsiden af hjemmesiden.

Kom med i et 
fællesskab i 
en klub i klubben
Vi har forskellige socia-
le ”klubber” med faste 
spilletider en dag om 
ugen eller spredt ud over 
sæsonen. De største klubber er Herredag, Damedag 
og Seniorgolf, men der er også flere andre fælles-
klubber både på par 3 og 18-hullers banen. Du skal 
være fuldtidsmedlem for at være med i en klub i 
klubben på 18 hullers banen.

Matcher og turneringer
Året igennem er der spillearrangementer, du kan 
melde dig til. Nogle er for rutinerede spillere med et 
lavt handicap, nogle for alle og andre reserverede 
for spillere med højere golfhandicap. Der er matcher 
både på par 3 og 18-hullers banen.

Mikro- og junioraktiviteter
Onsdag er der short game træning 
og mikrogolf, torsdag er der spil på 
18-hullers banen og lørdag er der 
juniortræning. Der bliver også arran-
geret ture, sommercamp, holdkampe 
og lignende.

Træning
Du kan booke lektioner á 20 minutters 
varighed eller melde dig til holdtræ-
ning. For mikroer og juniorer er der 
fast træning en gang om ugen.

Kaninaftener
- et godt sted at starte
Hver mandag aften i sommersæsonen 
er 18-hullers banen reserveret til nye 
flex- og fuldtidsmedlemmer blandet 
med rutinerede. Her spiller vi ni huller 
på nye medlemmers betingelser.

Spil på banerne
Flexmedlemmer og fuldtidsmedlemmer kan spille på 
18-hullers banen, mens alle medlemmer kan spille 
på par 3 banen. På par 3 banen er der ikke tidsbestil-
ling - dog er banen på enkelte tidspunkter forbeholdt 
arrangementer. På 18-hullers banen bestiller du tid via 
login med dit medlemsnummer og kode til GolfBox via 
hjemmesiden.


