
BERETNING 2016 

Sæsonstart 

Det blev en noget våd og kold sæsonstart i april måned. Den 28. april besluttede turneringsledelsen at 

ændre dagens turnering til 9-huller, da vejrvarslet så slemt ud med regn, torden og haglbyger. Men frøken 

”April” er en lunefuld dame, som i sidste øjeblik besluttede sig for at vi alligevel skulle have fint vejr den 

dag. Men da var det for sent at ændre beslutning – 9 hullers turneringen var sat i gang. 

Efter sæsonstart var der medlemmer som, af forskellige årsager, gerne ville flyttes fra den række de var 

tilmeldt i - til ”Super 9-rækken”. Bestyrelsen drøftede det rimelige i dette, men på grund af det sene 

tidspunkt og forståelige årsager, lod vi det passere for denne sæson. Men vi vil gerne understrege, at 

fremover vil vi ikke acceptere ændringer i de rækker man er tilmeldt i efter at listerne er sat op i 

omklædningsrummet og på hjemmesiden. Super-9 rækken blev i sin tid oprettet for, at de 

Trekronermedlemmer som ikke længere havde kræfter til at gå de 18-huller, kunne spille deres egen lille 

turnering på 9 huller. Så hvis man på andre dage godt kan spille 18 huller, bør man naturligvis tilmelde sig i 

A, B eller C-rækken. Der er p.t. 3 starttider til rådighed for Super-9, og med 4 spillere på hver tid, giver det 

spillemulighed for 12 deltagere hver torsdag. For A, B og C-rækkerne har vi 16 starttider med 3 spillere på 

hver tid, altså kan i alt 48 spillere deltage hver torsdag i disse rækker. Men da mange flere aktive damer er 

medlemmer af Trekroner, siger det sig selv, at der i belastede perioder er rift om pladserne, men det er de 

vilkår vi har p.t. 

Den 26. maj spillede vi Rhododendron match. Pokalen er en sølv cigaretæske udsat af Inger Norsk i 1983. 

Pokalen blev vundet af Kirsten Carlsen med flotte 38 point. Sæsonens første præmieoverrækkelse for april 

og maj måned kunne finde sted på terrassen i flot solskinsvejr. Der var stort fremmøde og en fantastisk 

dejlig stemning som sluttede dagen af med ”Trekroner længe leve – HURRA – HURRA – HURRA – RGK! 

Venskabsmatch mod København 

Den 16. juni var det Trekroners tur til at byde damerne fra Københavns Golfklub velkommen til den årlige 

venskabsturnering, denne gang i Rungsted. Dagen startede med silende regn og trafikale vanskeligheder. 

Men alle mødte op, klædt til ukendelighed i regntøj, regnhat og paraplyer. Men med den gode sportsånd i 

højsæde, drog alle ud og dystede om sejren. På turneringens sidste huller klarede vejret op og blev ganske 

dejligt.  

Og ved den lækre frokost og præmieoverrækkelsen senere på dagen, var humøret højt og vi havde glemt 

alt om regnvejr. Resultatet blev helt retfærdigt under de våde omstændigheder, nemlig 7 ½ til KGK og 7 ½ 

til RGK. 

De to formænd vil for de kommende venskabsturneringer forsøge at få GUN-start, så alle deltagere er inde 

samtidigt og kan spise frokosten sammen. 

Sommerens matcher 

Torsdag den 23. juni (Sankt Hans), spillede vi om jubilæumspokalen som i 1977 blev udsat af Gudrun 

Preisler. Pokalen blev vundet af Anne Lange. 

Torsdag den 21. juli, spillede vi om Tændstikpokalen, som i 1996 blev udsat af Inger Damm. Den skal spilles 

som en par-match, og blev i år vundet af Lene Karberg. 



 I sin tid, var det Lene som fik ideen med, at Tændstikpokalen skulle være en ”tavlematch”, da der ikke 

kunne graveres navne i tændstikæsken. Den første tavle som Lene lavede blev desværre stjålet. Lene 

lavede en ny og efterfølgeren kan ses nede i omklædningsrummet. 

Den 28. juli spillede vi om flotte præmier doneret af MENY Rungsted. Og præmieoverrækkelsen for juli 

måned kunne finde sted på terrassen i flot solskin. 

I den første turnering, efter en lille sommerpause, spillede vi om Træfolkets Pokal som i 1966 blev givet til 

Trekroner af Datti Bojesens bror Nils Odquist fra træbranchen i Gøteborg, som besøgte RGK netop en 

torsdag. Turneringen skal spilles som en slagspilsturnering. Vinderen blev Susanne Francke. 

Og det var så den sidste pokalturnering i 2016.  

Opsummering; Rhododendron Pokal i maj blev vundet af Kirsten Carlsen. Jubilæums Pokal i 

juni blev vundet af Anne Lange Tændstik Pokal i juli blev vundet af Lene Karberg Træfolkets Pokal 
i august blev vundet af Susanne Francke 

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

Trekroners Hulspils turnering blev i år aflyst p.g.a. for få tilmeldte, så den flotte kasserolle i sølv udsat af Vivi 

Ravn i 1994, kan vi desværre ikke overrække i år. 

Og Årspokalen vender vi tilbage til senere i aften. 

Vi sluttede august måned af med at spille en Greensome Stableford. Holte Vinlager var sponsor og havde 

doneret flotte præmier til de 5 bedste par. 

Trekroners hjemmeside 

I år fik vi søsat Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk bestyrelsen håber, at I har haft glæde af, at 

kunne følge med i de ugentlige resultater, læse Trekroners historie og se nye såvel som gamle billeder og 

meget mere. Vi er i hjemmesidens år 1, og siden vil være under konstant ændring, men nu er vi i gang. Så 

hvis I har forslag til hvad siden også skal indeholde, så sig endelig til. Kan det lade sig gøre, vil vi naturligvis 

efterkomme ønskerne. 

Sæsonafslutning 

September måned var vejrmæssigt helt fantastisk, endelig fik vi sol og varme. Den 22. september spillede vi 

en slagspilsturnering, som samtidig var den sidste turnering, hvor der kunne optjenes point til årsresultatet 

i alle rækker. Og i dag har vi sluttet Trekroners sæson 2016 af med en holdmatch. Resultatet følger senere i 

aften. 

Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt teamwork og Jer alle her i aften for endnu en 

rigtig dejlig golfsæson i Trekroner regi – 1000 TAK!  

 

                                                        ----------------------------------- 

 

http://www.rgk-trekroner.dk/


 

 

 

 


