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Bestyrelsens beretning for 2018 

 

På vegne af Trekroners bestyrelse, er det mig en stor ære at aflægge årsberetning. 

Sæsonstart 

I april måned spillede vi kun to turneringsrunder. Den sidste turneringsdag spillede 

vi en Greensome Stableford og det er bestyrelsens opfattelse, at denne 

turneringsform i begyndelsen af golfsæsonen er meget velkommen efter en lang 

vinterpause og på en bane som måske endnu ikke er helt i top. 

Efter præmieoverrækkelsen havde vi igen i år arrangeret et regelkursus i 

mødelokalet, hvor Jannik gennemgik nogle – for Trekroner - relevante regler. Meget 

populært og med mange deltagere. 

Efter den første turneringsdag i maj måned havde bestyrelsen arrangeret et 

Trackmann-kursus for alle Trekroner-medlemmerne. På træningsbanen gennemgik 

Jannik programmet og de fremmødte kunne på I-Pad og I-Phone følge med i 

undervisningen. Det var meget spændende at blive introduceret til denne nye 

træningsfacilitet som helt sikkert vil appellere til de dygtige og træningsivrige 

golfspillere. Men måske er damerne i Trekroner ikke helt målgruppen. Den 17. maj 

spillede vi om Tændstikpokalen, en pokal som er udsat af Inger Damm i 1996. 

Pokalen blev vundet af Gitte Kaas. – Som noget nyt i år tog Trekroner initiativ til en 

fællesmatch med HalvFire og LadyBirds, men midt i forberedelserne til dette, fik vi 

en henvendelse fra RGK’s sekretariat og sponsorudvalgsformand - Kristine Ladekarl. 

Kristine havde fået en god sponsoraftale med Skodsborg Spa & Hotel og ville derfor 

gerne udvide denne fællesmatch til at omfatte alle damer i RGK. Således blev det til 

et RGK-fællesarrangement med efterfølgende middag, serveret af de nye 

restauratører i RGK. – Vi sluttede maj måneds turneringer af med at spille om 

Rhododendron Pokalen, en pokal som er udsat af Inger Norsk i 1983. Pokalen blev 

vundet af Inge Lise Hoffmann. 
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I juni måned var Trekroner vært for venskabsmatchen med Tirsdagsdamerne fra 

Københavns Golfklub. Et venskab som vi har bevaret siden 1972 og som begge 

dameklubber hvert år glæder sig til at fastholde ved den årlige dyst med 

efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse.  

Vi fik arrangeret en GUN-start, så alle kunne være inde på nogenlunde samme tid. 

Alligevel opstod der en lille forsinkelse inden vi fik frokosten serveret, desværre. Vi 

spiller om en pokal som er en lille golfkølle på en træplade og små plader med årstal 

indgraveret. Nogle af de små plader er gennem tiderne tabt/forsvundet, men 

formanden fra KGK har alle årstallene og vil sørge for, at pokalen på et tidspunkt 

bliver komplet med alle årstal. – Trekroner kunne i år hjemtage trofæet ved at 

besejre de søde piger fra København med 10 ½ vs. 3 ½. Pokalen hænger nu på sin 

rette plads i dameomklædningsrummet.   

Den 21. juni spillede vi om Jubilæumspokalen, en pokal som er skænket af Gudrun 

Preisler ved Trekroners 25 års jubilæum i 1977. Pokalen blev i år vundet af Gitte 

Kaas.   

Den sidste turnering i juni måned var programsat som en sponsormatch. I to år har 

vi været så heldige at modtage flotte sponsorpræmier fra MENY Rungsted, men i år 

måtte købmand Brian Banke desværre meddele, at han ikke kunne fortsætte sit 

sponsorat i Trekroner. Det var ret sent vi fik dette afbud og kunne derfor ikke nå at 

indgå en ny sponsoraftale, hvilket faktisk også er et ret tidskrævende arbejde. Et 

arbejde som bestyrelsen nok ikke vil kunne påtage sig i stor udstrækning. Vi vil 

derfor gerne opfordre alle i Trekroner til at være åbne overfor mulige sponsoremner 

– lav gerne lidt PR for vores dejlige dameklub.  

Må jeg be’ Pam Boissevain om at rejse sig – må jeg be’ Inger Højsgaard om at rejse 

sig – må jeg be’ Birthe Bjerrum om at rejse sig – må jeg be’ Birte Henriksen om at 

rejse sig – må jeg be’ Conne Balschmidt om at rejse sig og må jeg be’ Tove Palsby 

rejse sig. – OG må jeg så bede forsamlingen give en KÆMPE STOR applaus som tak 

for, at disse brave Trekroner-piger tog sidste års opfordring op om at være 

Trekroner-sponsor i sæson 2018 – 1000, 1000 TAK! 

I aften er vi mange tilstede som kan hylde vores egne sponsorer. Sådan bør det være 

ved hver præmieoverrækkelse gennem hele sæsonen. Vi håber, at I fremover vil 

prioritere denne ene eftermiddag om måneden højt og være med til at gøre 

Trekroners præmieoverrækkelse til en fælles og festlig begivenhed hver gang! 
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Juli måned blev en meget stille måned for Trekroner. Kun 90 spillere deltog i de 3 

programsatte turneringer. Sidste år deltog i alt 175 Trekroner-spillere i 4 

turneringer. Det ekstremt varme sommervejr har sikkert spillet en rolle.   

Super-9;  På sidste års generalforsamling efterlyste medlemmer af Super-9 gruppen 

flere alternative matcher til Stableford. Det lyttede bestyrelsen til og derfor 

programsatte vi i 2018; 2 Greensome Stableford, 2 Slagspil, 1 Scramble og 1 

Holdmatch og 13 Stableford. Men det blev ingen succes, så måske er Stableford-

turneringer alligevel mere velegnet i denne række. Super-9 har i år haft 13 deltagere 

tilmeldt i rækken. Gennemsnitligt fremmøde per gang er 5 spillere og det mener vi 

kan gøres meget bedre. Konkurrence niveauet er for lavt og vi så gerne at 

deltagerantallet hver torsdag kom meget højere op. Indtil videre har Super-9 faste 

starttider kl. 10:37 og 10:45 og 10:52, hvor man kan gå ud i 4-bolde på alle tre tider. 

I Trekroners vedtægter er kravene til at spille i Super-9 rækken ikke specificeret, 

men står anført som et valg. Derfor lægger bestyrelsen vægt på, hvad den 

oprindelige intention var med 9-huls rækken nemlig; At de Trekroner-damer som 

ikke længere magtede at spille 18-huller, kunne spille med i Super-9 rækken og 

dermed fortsat bevare sin tilknytning til Trekroner. Vi bliver alle ældre. Det er et 

faktum vi må se i øjnene og aldersstatistikken for Trekroner medlemmerne taler sit 

eget tydelige sprog: Vi har 1 medlem under 50 år – vi har 1 medlem under 60 år. Vi 

har 18 medlemmer mellem 60-70 år svarende til 21% af det samlede antal 

medlemmer i Trekroner. – Vi har 57 medlemmer mellem 70 – 80 år hvilket svarer 

til 66% og vi har 10 medlemmer over 80 år hvilket svarer til 11%. Med denne 

statistik in mente må vi se i øjnene at fysisk svækkelse og sygdom kan få betydning 

for vores fremtidige spilleaktivitet på banen. Derfor vil der også i fremtiden være 

behov for en Super-9 række, hvor man een gang om ugen kan spille med i en 

tællende turnering. Dette udelukker imidlertid ikke muligheden for, at man på andre 

dage kan spille flere huller i en privat runde. Bestyrelsen håber hermed at have 

skabt lidt mere gunstige betingelser for at spille med i Super-9 rækken.  
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Statistik:  – I gennemsnit er der mødt 36 spillere op hver torsdag, sammenlignet 

med 42 spillere i 2017. Ser vi lidt på fremmøde statistikkerne for 18-hulsrækkerne i 

forhold til det samlede antal spillere i grupperne, så har A-spillerne haft et 

gennemsnitligt fremmøde på 52% (58% i 2017) - B-spillerne et gennemsnitligt 

fremmøde på 49% (52% i 2017) og C-spillerne et gennemsnitligt fremmøde på 42% 

(51% i 2017). Set på 15 spilledage både i 2017 og 2018. En lille nedgang i 

aktivitetsniveauet, som måske kan tilskrives den ekstrem varme sommer.  

Det antal bookingtider vi p.t. har til rådighed for A, B og C-rækkerne giver plads til 51 

deltagere hver torsdag, så længe vi fastholder max 3 spillere på hver starttid.  

Sæsonafslutning:  Efter Rungsted Ugen startede vi roligt op med en Scramble 

Holdmatch. Mange havde holdt en lang sommerferie og fandt denne turneringsform 

god at starte op med. En Scramble turnering er en anderledes og mere social 

turneringsform som blev positivt modtaget og bestyrelsen er blevet opfordret til at 

tage den med igen på turneringsprogrammet for 2019. Den 16. august spillede vi en 

slagspilsturnering om ”Træfolkets pokal”. Pokalen blev i 1966 skænket Trekroner af 

20 herrer fra den svenske træindustri, som tak for at de måtte spille golf midt i 

”Trekroner-tiderne” – det var længe før der var noget der hed GolfBox. Pokalen blev 

i år flot vundet af Helle Rasmussen. Den sidste turnering i august var en Greensome 

Stableford turnering sponsoreret af Holte Vinlager. Turneringen fandt sted i silende 

regn, og kun få gennemførte turneringen. De sidste turneringer i september måned 

blev afholdt planmæssigt og i et dejligt efterårsvejr. Præmieoverrækkelser fra den 

13. - 20. og i dag, vil finde sted senere i aften. - Lad mig lige opsummere: 

Tændstik Pokal i maj blev vundet af Gitte Kaas 

Rhododendron Pokal i maj blev vundet af Inge Lise Hoffmann 

Jubilæums Pokal i juni blev vundet af Gitte Kaas 

Træfolkets Pokal i august blev vundet af Helle Rasmussen  

Alle vinderne har fået overrakt deres pokal – endnu engang tillykke! 

Trekroners Hulspils turnering blev i år ikke gennemført på grund af for få tilmeldte.  

Senere i aften vil vi overrække Årspokalen, en pokal skænket i 1964 af Aase 

Egenfeldt-Nielsen.  
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Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling holdt 4 bestyrelsesmøder og 

ellers har vi kommunikeret via e-mail og telefon. Vi holder som regel vores 

bestyrelsesmøder i oktober, marts, juni og august måned. På bestyrelsesmødet i 

oktober konstituerer vi os, evaluerer den afsluttede sæson og lægger råskitsen til 

det kommende turneringsprogram. – På bestyrelsesmødet i marts fordeler vi 

forårets turneringsvagter og de forskellige jobs der løbende skal varetages. På 

bestyrelsesmødet i juni fordeler vi vagter og jobaftaler m.v. for den resterende del 

af sæsonen. Og på bestyrelsesmødet i slutningen af august mødes vi for at 

tilrettelægge sæsonafslutning og generalforsamling. Vi forsøger at strukturere og 

formalisere vores bestyrelsesarbejde bedst muligt. De fordelte vagter bliver 

skemalagt og der skrives et lille beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde - på 

den måde er alle med i beslutningsprocessen og er hele tiden vel informeret.   

Hvad venter os i 2019? 

Det er altid svært at spå – især om fremtiden, men noget ved vi lidt om på forhånd. 

Ifølge Trekroners vedtægter starter vores sæson den 15. april, men i 2019 falder 

påskedagene så sent, at vores sæsonstart bliver torsdag den 25. april, altså efter 

påske. 

I 2019 træder de nye golfregler i kraft og vi vil naturligvis have skærpet 

opmærksomhed på det. Også i 2019 vil vi aftale regelundervisning med Jannik. Hidtil 

har Jannik gennemgået nogle regler med udgangspunkt i spillet på vores egen bane, 

men i 2019 vil vi bede Jannik have fokus på de nye golfregler. Bestyrelsen håber 

også fortsat på, at Jette Bjerrum vil være behjælpelig med at gennemgå nogle af de 

nye regler ved hver månedlige præmieoverrækkelse. Ligeledes vil vores hjemmeside 

www.rgk-trekroner.dk under punktet ”Regelhjørnet” blive opdateret med relevant 

regelstof for Trekroner. Men det er den enkelte golfspillers eget ansvar, at sætte sig 

ind i de nye regler. Dansk Golf Union vil efter 1. oktober påbegynde orienteringen 

om de nye regler så hold øje med det og tjek DGU’s hjemmeside www.dgu.dk 

I 2019 skal vi spille venskabsmatchen mod København i den meget smukke 

Dyrehave. Vi kender endnu ikke datoen, men det vil formentlig blive en tirsdag midt 

i juni måned. Men når vi udsender vores turneringsprogram 2019 i slutningen af 

januar måned vil denne dag være programsat. 

I 2019 kan vi nok også forvente, at der igen skal spilles en PINK CUP turnering, men 

det ved vi først noget om senere på året.   

http://www.rgk-trekroner.dk/
http://www.dgu.dk/
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Bestyrelsen vil fortsat holde Trekroners traditioner i hævd ved at spille om de 

historiske pokaler vi har. Vi vil fortsætte afviklingen af turneringerne hver torsdag på 

samme måde som hidtil. Og så håber vi, at alle har glæde af at kunne følge med i de 

ugentlige resultater på hjemmesiden. 

Vi forventer stadig tilgang af nye medlemmer til Trekroner. Der er ingen tvivl om, at 

vores hjemmeside www.rgk-trekroner.dk er til stor hjælp for eventuelle nye 

medlemmer. Her kan de kan finde nyttig information om Trekroner. Ligeledes 

henviser sekretariatet også nye kvindelige medlemmer i RGK til Trekroner. 

På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne benytte lejligheden til, at gentage vores 

opfordring til, at Trekroners medlemskreds vil overveje sponsorbidrag i én eller 

anden form. Det kunne f.eks. være ”tættest-på-flag præmier” til en enkelt 

turneringsdag – længste drive på et udvalgt hul eller måske præmier til en særlig 

turneringsdag (måske på egen fødselsdag). Alle sponsorbidrag – store som små - skal 

være velkomne og vil helt sikkert gøre turneringerne lidt sjovere. Som sponsor vil 

du/I blive nævnt på vores hjemmeside og i klubbladet – og det er da noget! 

Inden jeg giver ordet tilbage til dirigenten, vil jeg meget gerne takke mine 

bestyrelseskolleger for et fantastisk godt og tillidsfuldt samarbejde.                               

- Jeg ville være en elendig formand uden denne fantastiske bestyrelse. 

STOR TAK til Annette, Birte, Kir, Kirsten, Susan og Tove. 1000 TAK! 
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