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Bestyrelsens beretning for 2017 

 

Vi indleder denne årsberetning med at lykønske os selv. I år har Trekroner nemlig 

fejret en halvrund fødselsdag – 65 år! Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til, at 

sende kærlige tanker til de kvinder, som siden 1952 har påtaget sig 

formandshvervet, og dermed været med til, at vi i år har kunne fejre en nu ”ældre 

dame”. De formænd vi skylder en stor tak til er fra 1952; Aase Vibe-Hastrup – Aase 

Egenfeldt-Nielsen – Eva Holm – Annette Fugl-Svendsen – Birthe Tholstrup – Inger 

Norsk – Birthe Bjerrum – Anne Lange og min forgænger Kirsten Stærk!!  

– Trekroners historie kan i øvrigt læses på vores hjemmeside www.rgk-trekroner.dk 

Sæsonstart 

I april nåede vi kun to turneringsrunder. I maj måned havde vi tre turneringer, men 

igen i år måtte den ene ændres til en 9-hullers turnering p.g.a. regnfuldt og koldt 

vejr (11/5). Den sidste turnering i maj dystede vi om Rhododendron Pokalen, som i 

år flot blev vundet af Birthe Henriksen! Meget festligt tog vi fat på juni måned med 

afholdelse af PINk-CUP, hvor de dygtige piger i komiteen lagde et kæmpe arbejde i 

at gøre dagen festlig og skrabe så mange penge ind som muligt til det gode formål 

”Støt brysterne”. Det lykkedes dem, at samle 82.000 kr. ind, rigtigt flot. Den 8. juni 

spillede vi om Jubilæumspokalen, som i år flot blev vundet af Tove Palsby! 

Venskabsturneringen KGK vs RGK fandt i år sted i Københavns Golfklub og det blev 

virkeligt et stormfuldt møde, hvor Trekroner måtte se nederlaget i øjnene. Den 

sidste turnering i juni måned blev sponsoreret af MENY Rungsted og vinderne i de 

forskellige rækker kunne hjembringe særdeles flotte præmier. Det lykkedes os, at få 

hele to artikler i Ugebladet, dels weekend-udgaven og onsdagsudgaven, så 

Trekroner og MENY fik en flot omtale. I Juli måned, som ellers er en stille 

feriemåned, deltog i alt 175 Trekroner-spillere over 4 turneringer. Den sidste 

turnering i juli måned var en pokalturnering, hvor vi spillede om Tændstikpokalen. 

Den blev i år flot vundet af Lone Glover. 

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


2 
 

Som noget nyt i år ;  Startede vi sæsonen op med en regelgennemgang v/Jannik. Det 

blev en stor succes, som vi vil forsøge at gentage i 2018. Vi har haft ekstra 

opmærksomhed på golfregler. Opfordringen kom fra Jette Bjerrum på sidste års 

generalforsamling og Jette har stillet sig i spidsen ved at besvare enkelte 

regelspørgsmål før hver præmieoverrækkelse – STOR TAK til Jette for dette 

engagement, vi håber du vil fortsætte i 2018. 

Bestyrelsen gør vi hvad vi kan, for at holde os opdateret på gængse golfregler. Men 

hvis vi midt under frokosten på terrassen, bliver konfronteret med et konkret 

spørgsmål, kan det da godt være, at vi ikke lige kan svare. Den enkelte golfspiller har 

pligt til selv at kunne almindelige golfregler og vi kan henvise til DGU’s hjemmeside, 

hvor man kan læse alt om golfregler. Derudover kan Jannik og sekretariatet her også 

besvare nogle spørgsmål. Endvidere kan man på Trekroners hjemmeside under 

punktet ”Regelhjørnet” også holde sig orienteret om dels Jettes besvarelser, 

lokalregler, EDS m.v. – I 2019 udkommer der nye og mere forenklede golfregler, som 

vi naturligvis også vil følge op på og give en god orientering om, når tiden er inde. 

Super-9; Det er ikke gået bestyrelsens opmærksomhed forbi, at der i denne sæson 

har været lidt turbulens omkring Super-9 spillerne og spørgsmålet om, hvornår man 

egentlig er berettiget til at spille i Super-9 rækken.  

Bestyrelsen har faktisk brugt rigtig meget tid på at drøfte dette spørgsmål, med 

udgangspunkt i, at Super-9 oprindeligt blev oprettet af Birthe Bjerrum, for de 

Trekroner-damer som ikke længere magtede at spille en 18-hullers runde, men 

fortsat gerne ville have tilknytning til Trekroner. 

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

men står anført som et valg. Derfor har bestyrelsen lagt vægt på, hvad intentionen 

med 9-huls rækken oprindeligt var, og derfor har vi formuleret at ”Hvis du ikke (på 

noget tidspunkt), er i stand til at spille en 18-hullers golfrunde. Så kan du blive 

medlem af "Super-9". Altså, hvis man på andre tidspunkter end på torsdage godt 

kan spille 18 huller, er man egentlig ikke berettiget til medlemskab af Super-9 

rækken.  I denne sæson har vi haft 4 starttider til rådighed for Super-9 spillerne. 

Tiderne har på intet tidspunkt været ”udsolgt” og sekretariatet er ude efter tiden 

10:52. Vi har aftalt med sekretariatet, at vi venter med at afgøre dette til efter 1. 

april, hvor vi kender antallet af Super-9 spillere i 2018. 
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Statistik:  Denne erkendelse af ikke-brugte-starttider, får mig til lige at nævne lidt 

om statistik. Super-9 spillerne har haft et gennemsnitligt fremmøde på 40%. 

Til sammenligning har A-spillerne haft et gennemsnitligt fremmøde på 58% - B-

spillerne et gennemsnitligt fremmøde på 52% og C-spillerne et gennemsnitligt 

fremmøde på 51% - set i forhold til antal medlemmer i hver række. 

Ser vi på hvor mange der er tilmeldt 18-huls turneringerne om torsdagen, er der i 

gennemsnit tilmeldt 42 spillere, af disse udgør A-spillerne 37%, B-spillerne 34% og C-

spillerne 29%. Alt sammen gennemsnitsberegninger på 15 turneringsdage.  

Det antal bookingtider vi p.t. har til rådighed for A, B og C-rækken giver plads til 48 

deltagere per torsdag og da vi forventer fortsat tilgang af nye medlemmer til 

Trekroner, kan det betyde, at vi må inddrage tiden 10:30 til 18-hulsspillerne.  

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

turnering. Den 17. august spillede vi en slagspilsturnering om pokalen ”Træfolkets 

pokal”. Den blev i år flot vundet af Birthe Bjerrum. Og den sidste turnering i august 

var en Greensome turnering sponsoreret af Holte Vinlager, med flotte vinpræmier til 

de bedste 4 par + Super-9. Det lykkedes os også her, at få en lille omtale i 

”Ugebladet”. Den første turnering i september måned, måtte vi afbryde midt i 

turneringen, da turneringsledelsen skønnede, at banen var uegnet til spil. Den 

anden turnering i september blev aflyst da RGK havde lukket banen p.g.a. alt for 

meget vand. Men de sidste to turneringer i år blev gennemført i flot efterårsvejr.  

Lad mig lige opsummere: 

Rhododendron Pokal i maj blev vundet af Birte Henriksen 

Jubilæums Pokal i juni blev vundet af Tove Palsby 

Tændstik Pokal i juli blev vundet af Lone Glover 

Træfolkets Pokal i august blev vundet af Birthe Bjerrum 

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

Trekroners Hulspils turnering blev i år gennemført med 12 spillere og den flotte 

kasserolle i sølv udsat af Vivi Ravn i 1994, har fundet sin nye ejermand. 

Overrækkelsen af Hulspilspokalen og Årspokalen vender vi tilbage til senere i aften. 
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 Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling holdt 4 bestyrelsesmøder og 

ellers har vi kommunikeret via e-mail og telefon. Vi har bl.a. drøftet, om vi skulle 

ændre opdeling af spillerækkerne til kun to – en A og B-række (fortsat Super-9 

selvfølgelig). – Vi har også drøftet, om tiden er ved at være inde til, at vi sløjfer 

kampen om årspointene, og i stedet indfører nye matchformer f.eks. Greensome – 

Foursome – Scottish Twosome – Scramble og andre mere sociale typer matcher 

hvor, man altså ikke kan optjene årspoint. Vi har ikke truffet nogen beslutning, men 

vil i aften lytte til, hvad I har at sige, når nu denne beretning sættes til debat. 

Bestyrelsen holder konstituerende bestyrelsesmøde i oktober, hvor vi også vil 

fastlægge Turneringsprogram 2018 under hensyntagen til de in-put vi får i aften. 

Hvad venter os i 2018? 

Første Trekroner-dag bliver torsdag den 19. april. 

Bestyrelsen har besluttet at afskaffe det gratis glas vin ved præmieoverrækkelserne, 

det er en udgift vi ikke kan styre og vi vil hellere bruge pengene på andre formål. I 

stedet vil vi indføre klappepræmier. 

Vi er blevet opfordret til, at vi efter hver præmieoverrækkelse, genoptager en 

gammel tradition med at råbe et trefoldigt HURRA for Trekroner. Og den opfordring 

vil vi naturligvis efterkomme. 

Vi forventer også stadig tilgang af nye medlemmer til Trekroner. Der er ingen tvivl 

om, at vores hjemmeside er til hjælp for eventuelle nye medlemmer, hvor de kan 

finde information om os. Ligeledes henviser sekretariatet også nye kvindelige 

medlemmer i RGK til dameklubben Trekroner. 

I 2018 er Trekroner vært for venskabsmatchen mod København, og vi vil forsøge at 

få turneringen afviklet som en ”gun-start” evt. med start fra 1. og 10. tee så alle er 

inde på nogenlunde samme tid og kan nyde den fælles frokost og sociale samvær.  

Vi vil stadig forsøge at afholde to sponsorturneringer. De sidste par år har vi været 

heldige med MENY Rungsted og Holte Vinlager. Holte Vinlager har allerede givet 

tilsagn om at fortsætte sit sponsorat også i 2018. 
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Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til, at opfordre Trekroners 

medlemskreds til at 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. 

Som tidligere nævnt, vil vi også i 2018 have fokus på golfregler og håber, at både 

Jette Bjerrum og Jannik vil stå os bi. I 2018 vil Jannik også tilbyde Trekroners 

medlemmer et kursus i Trackman. Der vil blive tilbudt deltagelse på små hold med 

12-15 personer. Nærmere om pris og tidspunkt vil I naturligvis blive informeret om 

inden sæsonstart. 

Ellers vil bestyrelsen 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. 

Inden jeg giver ordet tilbage til dirigenten, som vil sætte bestyrelsens beretning til 

debat, vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et fantastisk godt samarbejde, hvor 

alle hjælper alle, det har været en fornøjelse. 

STOR TAK til Annette, Kir, Ingelise, Susan, Birthe og Kirsten. 1000 TAK! 

 

 

 

 

 

 

 


