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En 50 års fødselsdag skal altid fejres, især når fødselaren er vores egen klub. Dameklubben 

Trekroner er et meningsfuldt tilhørssted, hvor golfspillet og det sociale samvær går op i en højere 

enhed, ikke bare om torsdagen. 

Arkiverne fra de forgangne 50 år er mangfoldige, og ved vores 40 års jubilæum blev der skrevet en 

opsummering af de mest markante dele af historien samt omtalt nogle af de personer, som indtil 

da havde præget Trekroners historie. Nogle få ting har ændret sig i de sidste 10 år, men ikke 

mange. Der er blevet ændret lidt i vedtægterne, vi har fået mange gode sponsorer til vores 

matcher, vi har fået nye medlemmer og der har været lidt skift i bestyrelsen, men i store træk 

forløber torsdagene, som de altid har gjort. 

 

Historie  

1. Maj 1952 startede Aase Vibe-Hastrup ”Torsdagsklubben”, og sammen med navnkundige frk. 

Carøe gjorde hun alt arbejdet indtil 1959. Men navnet blev jo som bekendt ændret til Trekroner, 

og i 1992 fortalte fhv. caddiemaster Werner Christensen følgende historie; ”Der var lidt 

diskussioner angående betalingen pr. spillerunde, og da Steen Damgaard en søndag formiddag på 

frk. Carøes kontor overhørte debatten om et gebyr på kr.2,- eller 3, afgjorde han; ”Det bliver for 

besværligt at regne med et kompromis på kr. 2,50 altså forhøjer man, så indskuddet bliver på kr. 

3,-” 

Blandt klubbens medlemmer var svenske fru Annie Börjeson, som ville forære en vimpel til 

Trekroner. Første vimpel blev kasseret, da navnet var skrevet på svensk, næste gave var med 3 

kroner som mærke, men det udløste en mægtig harme blandt medlemmerne, hvis talsmand P.O. 

Bjerrum erklærede, at man ikke kunne bruge et flag, som var en efterligning af det svenske 

rigsvåben! Alle gode gange 3, det endelige resultat blev, som vi kender det i dag, en vimpel med 

tekst, og navnet altså oprundet da daværende betalingsform! 

 

Formændene 

Da Aase Egenfeldt-Nielsen i 1959 blev formand oprettede man en bestyrelse for Trekroner, som 

dengang – som nu – havde fri medlemstilgang for kvindelige medlemmer, blot man havde hcp. 36 

og ca. 30 damer deltog. I 1961 indførtes generalforsamlinger, på daværende tidspunkt med et 

årskontingent på kr. 40,- 



Samtidig med indførelsen af bestyrelse dukker Gudrun Preislers navn op i historien. Gudrun 

Preisler var aldrig formand, men var en særdeles dominerende person i klubben helt frem til 1972 

og i 1973 skete det enestående, at hun blev udnævnt til æresmedlem. 

Ligesom Aase Vibe-Hastrup havde Aase Egenfeldt-Nielsen en 7-årig formandsperiode og i 1967-

1971 var Eva Holm formand. 

I disse år begyndte man at tage på udflugter til hhv. Asserbo, Kirsebærholmen, Helsingør og 

Odsherred. 

Annette Fugl-Svendsen blev formand i 1972, Trekroner gav sin mening til kende over for RGK’s 

bestyrelse angående banens sværhedsgrad, man fejrede 25 års jubilæum, og kontakten til 

Barsebäck blev etableret. Gudrun Preisler blev afløst i sit dirigentembede ved 

generalforsamlingerne af Birgitta Broberg i 1977, og i denne formandsperiode oprettedes 

venskabsmatchen med Københavns damer. 

1978 – 1980 var Birthe Tholstrup formand, dog med substitut det sidste år, hvor Tove Palsby 

overtog roret. I september 1980 blev Inger Norsk formand, og hun satte med sin venlige, rolige 

facon sit præg på Trekroner i de kommende 10 år. Der blev igen fejret jubilæum i 1982, vi har 

sange, taler og telegrammer i arkiverne, og de Åbne Damedage blev en kæmpesucces med stærk 

svensk deltagelse. Venskabsmatchen mod Kokkedal blev etableret i 1986. 

Og så nåede vi frem til generalforsamlingen 1991, hvor den nuværende formand Birthe Bjerrum, 

blev indvalgt og året efter var der igen anledning til festivitas – 40 års jubilæum. 

 

Pokalerne 

Nogle pokaler er udgået, men for historiens skyld bør de nævnes. Fra de gamle journaler:  

Sømandshvilepokal;  Fra 1960 til 1966 inviterede fru G. Islef alle spillerne til the eller frokost på 

”Sømandshvile” en torsdag i august. Matchen gik så kun over 15 huller, og udover de sædvanlige 

points udsatte fru Islef en ”Sømandshvilepokal”. Det vides ikke, hvad der siden er sket med 

pokalen. 

Nellie Levin’s mindepokal; Blev skænket af Ulla Levin i 1966. Pokalen blev i 1971 vundet af Eva 

Beÿer til ejendom. 

Vindruepokalen;  En cup pyntet med vindruer og ved overrækkelsen fyldt med friske druer – 

vindes af den spiller som i årets løb har opnået flest points. Skænket i 1964 af Aase Egenfeldt-

Nielsen. 

Träfolkets Pokal;  En cup spillet som slagspil med følgende historie fortalt af Ruth Bojesen; ”En 

sommerdag i 1966 ankom 20 svenske mænd til Rungsted for at spille ”Träfolkets” årlige golfmatch. 

To af dem kendte jeg særdeles godt. Det var min bror og min svoger. Jeg forklarede dem, at det var 

meget upopulært, at de kom ødelagde vores torsdag. Som undskyldning og tak for en herlig dag 

sendte de os ”Träfolkets Pokal””. 



Gudrun Preislers Ærespræmie; Et lågfad, vindes ved slagspilsmatch, skænket af Gudrun Preisler 

ved 25 års jubilæet i 1977. 

Rhododendronmatchen; En cigaretæske, spilles som Stableford. Skænket i 1983 af Inger Norsk 

med den særlige proposition, at der betales matchfee, og det indkomne beløb anvendes til indkøb 

af rhododendronbuske til 15. hul. 

Hulspilspokalen; En kasserolle til vinderen af den fortløbende hulspilsmatch. Skænket i 1994 af Vivi 

Ravn. D.v.s. oprindeligt skænkede Vivi Ravn et lågfad med elfenbens håndtag, men da der var 

indbrud hos en af pokalvinderne var dette smukke fad for stor en fristelse. Heldigvis var der 

forsikringsdækning, og derfor blev den smukke kasserolle indkøbt i 1997. 

Tændstikpokalen;  En tændstikæske prydet med 3 guldkroner. Skænket i 1996 af Inger Damm, 

spilles som parmatch. Da det ikke er muligt at indgravere på selve pokalen, har vi gjort den til en 

”tavlematch”. Lene Karberg har lavet en ”tavle” med en tændstik, som er ophængt i 

omklædningsrummet. 

Tove Gertz marskalstav;  En kombineret oplukker/proptrækker med 3 guldkroner, skænket i 1998, 

som skal opbevares af formanden for Trekroner. 

Samtlige pokaler er i sølv og evigt vandrende. 

 

Nye tiltag 

Som tidligere nævnt fungerer Trekroners spilledage i store træk som de har gjort i nu 50 år, 

naturligvis med ændringer affødt af skiftende bestyrelsers initiativer og nytænkning. Nu havde vi 

jo P.O’s protest mod de tre kroner hængende over hovedet, men da RGK’s bestyrelse besluttede 

sig for et nyt logo, et kronhjortehoved kronet med en krone og RGK som underskrift, fa så var det 

jo oplagt at ”klæbe” sig på! Altså har vores logo fra 1992 været identisk med klubbens, bortset fra 

at vi bruger 3 kroner samt teksten TREKRONER. 

Inden for de sidste 10 år har det mest markante nok været, at vi i 1995 oprettede en særlig 

spillerække, Super-9, hvor det er muligt at deltage på lige fod med andre Trekroner-medlemmer, 

men med matcher over 9 huller. Det var fra starten en stor succes, og rent faktisk har det vist sig, 

at denne gruppe har den største mødeprocent i hele Trekroner! Vi har indført 

kontingentfrihed/æresmedlemskab for medlemmer over 80 år, og i jubilæumsåret har vi 13 

spillende medlemmer i denne kategori. 

I 1993 blev det besluttet, at generalforsamlingen skulle flyttes til et aftenarrangement. 

Ved generalforsamlingen i 2000 blev det besluttet at ændre vedtægterne m.h.t. spillesæson. Vi 

spiller nu fra 15. april og ikke fra 1. april. 

En kort overgang blev der gjort forsøg med at plante rhododendronbuske på 6. hul, men vi er nu 

igen i højeste gear med beplantning på 15. hul, og med lidt forøget indsats fra banefolkenes side, 

skal vi nok få et brag af buske ad åre. 



Det golfmæssige er blevet strammet lidt op, vi er i bestyrelsen lidt skrappe i den forstand, at vi 

henholder os til egne vedtægter og golfregler i almindelighed, når vi afvikler vores matcher. 

 

Jubilæet 

Vi har besluttet, at vi på forskellig vis vil festligholde 50-året i løbet af hele 2002. Programmet for 

jubilæumsdagene bliver; 

        Torsdag den 20. juni: Jubilæumsmatch/flagspil 

        Fredag den 21. juni: Jubilæumsmiddag med præmieoverrækkelse 

        Torsdag den 27. juni: Udflugt til Trekroner – nærmere program følger. 

 

Oplysninger via opslag i omklædningsrummet. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rigtig, rigtig hjertelig tillykke med 

Trekroners jubilæum til alle, 

Tak til alle, som har deltaget i de sidste 

50 år 

Som spiller, bestyrelsesmedlem, sponsor, 

Eller blot med en positiv indstilling til 

”vores” klub. 

 

Birthe Bjerrum, formand for Trekroner 

 

 

 


