
Tilmelding til lørdagstræning 
Åbner mandagen før træningslørdagen 
 

1. Log ind på Golfbox. 
2. Gå ind på Klubturneringer i nederste venstre hjørne. 
3. Find datoen for træningen. Tryk på tilmeld her. 
4. Turneringstilmelding kommer op. Tryk på fortsæt. 
5. Tryk log ud. 
6. Du er nu tilmeldt den ønskede træning.  
7. Se om dit navn er dukket op i spillere. Måske ventetid. 

 

Bemærk venligst, at der max. kan deltage 9 spillere pr. træning.  
Derefter kommer man på venteliste. Hold øje med spillerlisten. 
 

Sletning af reservation 
1. Samme fremgangsmåde indtil pkt. 4 
4. Turneringstilmelding kommer op. Tryk på slet. 
5. Log ud. 
6. Du er nu slettet fra den aktuelle træning. 
7. Check evt. om din sletning er korrekt. 

 
 

Tilmelding til torsdagsmatcher 
Åbner en uge før matchdag 

 

1. Log ind på Golfbox. 
2. Gå til den torsdag / dato, du ønsker at spille. 
3. Tryk på en tid mellem 15.30-17.10. 
4. Godkend. Log ud. 
5. Check evt. om din booking er korrekt. 

 

Afbud til torsdagsmatcher 
1. Log dig ind på Golfbox. 
2. Gå til den torsdag/dato, hvor du har reserveret. 
3. Tryk på din bookede tid. 
4. Slet.  
5. Log ud. 
6. Check evt. om din sletning er korrekt. 

 

Tillykke 
med  
golfkørekortet 

 

Med det i hånden har du mulighed for at benytte dig af klubbens 
faciliteter og deltage i de forskellige klubber-i-klubben, som er en del af 
Roskilde Golf Klub. 

Og hvordan gør du så det? 

Klubben har nedsat et udvalg, som specielt tager sig af dig som 
”nyudlært” golfspiller, nemlig ”Udvalg for let øvede” (Løverne). 

Udvalget inviterer dig ud at spille 11 gratis matcher på 9 hullers banen i 
selskab med et golfkyndigt og erfarent medlem (holdkaptajn), som vil 
fortælle om golfregler/etik før og under spillet. Samtidig kan kaptajnen 
fortælle om de klubber-i-klubben, som kan være interessante for dig.                            

Når den nye 9 hullers bane er taget i brug, kan du også spille dig ned i 
handicap. 

Ligeledes vil vi arrangere gratis træning på lørdage for let øvede. 

Nærmere om alt dette på et senere tidspunkt via mail. Andetsteds i 
denne folder kan du se udvalgets kontaktdata. 

 

Men allerførst . . . 
- skal du meddele sekretariatet, at du vil deltage i Løveudvalgets gratis 
træning og matcher sekretariat@roskildegolfklub.dk 

• Du vil så blive noteret som berettiget til at deltage, og kan først 
herefter tilmelde dig arrangementerne.  

• Du forpligter dig ikke til et vist antal træninger eller matcher.  

• Du binder dig ikke for deltagelse i de enkelte arrangementer, før 
du har været i Golfbox og tilmelde dig. 

 

mailto:sekretariat@roskildegolfklub.dk


Træninger og matcher 
Lørdagstræning er altid kl. 13.00-14.00. 
Starttider for torsdagsmatcher fra kl. 15.30 til kl. 17.10. 
Gunstart kl. 16.30. Mødetid senest 16.00. 
Læs bagsiden vedr. tilmeldinger. 
 
 

April 
9. april Første lørdags-træning, jernslag 
23. april Lørdags-træning, driver 
28. april Torsdagsmatch, stableford  
30. april Lørdags-træning, doseringsslag 

    

Maj 
12. maj Torsdagsmatch med kaptajner 
  Texas scramble 
14. maj  Lørdags-træning, bunker 
21. maj Lørdags-træning, putting 
28. maj Lørdags-træning, jernslag 
 

Juni 
2. juni Torsdagsmatch med kaptajner 
  Fourball 
4. juni Lørdags-træning, driver 
11. juni Lørdags-træning, doseringsslag 
16. juni Torsdagsmatch med kaptajner, stableford 
25. juni Lørdags-træning, bunker 
30. juni  Forårsafslutning med kaptajner 
  Gunstart kl. 16.30. Mødetid senest 16.00.  
  Spisning og hyggeligt samvær efter matchen 
 
 

 
 

 

Juli 
30. juli Lørdags-træning, putting 
 

August 
6. august Lørdags-træning, jernslag 
11. august Torsdagsmatch med kaptajner 
  Texas scramble 
20. august Lørdags-træning, driver 
25. august Torsdagsmatch med kaptajner, stableford  
27. august Lørdags-træning, doseringsslag 
 

 

September 
3. sept. Lørdags-træning, bunker 
8. sept. Torsdagsmatch med kaptajner, Fourball 
17. sept. Lørdags-træning, putting 
22. sept. Torsdagsmatch med kaptajner, stableford 
24. sept. Lørdags-træning, jernslag 
 

Oktober 
6. oktober Efterårs-afslutning med kaptajner 
  Gunstart kl. 16.30. Mødetid senest 16.00. 
  Spisning og hyggeligt samvær efter matchen 

  
Udvalg for let øvede: 
 
 

                           
Freddy Brix Claus Andersson 
23 32 31 36 40 34 34 03 

f-brix@privat.dk clausa@post6.tele.dk  
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