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Velkommen til Trekroner -  sæson 2018!  
Så er tidspunktet igen kommet, hvor vi med denne udsendelse af turneringsprogram og generel information så småt 

tager hul på den kommende sæson.   

Tilmelding til sæson 2018 sker ved betaling af kontingent på kr. 400,-- for medlemmer som ønsker at deltage i 18-

hulsturneringer. For Super 9 medlemmer som kun ønsker at deltage i 9-hulsturneringer, betales der halvt 

kontingent kr. 200,- (Se særlige regler for Super-9 deltagelse på hjemmesiden under ”Turneringer”). 

Beløbet kan indbetales over Netbank på reg.nr.: 1551 konto nr.: 0001221531 eller via MobilePay 20 45 22 48. 

Beløbet kan også lægges i en konvolut med navn og medl. Nr. i Trekroners postkasse i omklædningsrummet.   

Betalingsfristen er den 5. marts 2018.   

Før sæsonstart opdeles spillerne i tre grupper, A, B og C, samt Super 9. Opdelingen vil senere fremgå af skemaer 

opsat på opslagstavlen i omklædningsrummet og på Trekroners hjemmeside. Man forbliver i sin gruppe gennem hele 

sæsonen uanset ændring - op eller ned - i handicap. 

Deltagere, som ønsker at spille med om præmierne skal tilkendegive dette med et tydeligt X i EDS feltet på 

scorekortet FØR tee off på 1. tee!  Intet X – Ingen præmie og ingen handicap-regulering! (Besluttet på GF 280917). 

Tilmelding til de ugentlige matcher: Se generel information.  

Jette Bjerrum er fortsat turneringsleder på den gennemgående Hulspilsturnering. Tilmelding sker ved at skrive sig på 

en liste, der ved sæsonstart opsættes på opslagstavlen i omklædningsrummet. For turneringens gennemførelse skal 

der være min. 16 deltagere tilmeldt.  

Jette Bjerrum vil før hver præmieoverrækkelse i sæsonen besvare 1 eller 2 regelspørgsmål, som i forvejen er sendt til 

Jette på mail; jettebjerrum@mail.dk eller lagt i Trekroners postkasse i omklædningsrummet.   

Torsdag den 26. april kl. 15.00 – 16.00, vil der igen være regel orientering v/ Jannik Bolinder. – Ligeledes vil Jannik i 

løbet af sæsonen, tilbyde Trekroner-medlemmer et træningskursus med Trackmann. Information følger. 

Få information og læs de ugentlige resultater på Trekroners hjemmeside; www.rgk-trekroner.dk  

De venligste hilsner med ønsket om en god sæson for alle.  

Bestyrelsen   

Dorrit Jørgensen (formand) 45570617/20452248 dorrica@mail.dk  

Susan Burgess (kasserer) 45890715/40980715 sburgessp@hotmail.com  

Annette Lau Lauritzen 26709569 annette.lau@webspeed.dk   

Kirsten Holm 45867585/26816621 kirship@hotmail.com   

Birte Henriksen 40157404 birte.lyholtegaard@gmail.com  

Kirsten Stærk 45 86 64 80/21240914 kirsten.staerk@hotmail.com  

Tove Palsby 24694094 tovepalsby@gmail.com  
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